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† 3 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ —  КРЪСТОПОКЛОННА

И като повика народа с учениците Си, рече им: който 
иска да върви след Мене, нека се отрече от себе 
си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, 

който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който 
погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще 
я спаси. 
Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, 
а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде 

човек за душата си? Защото, който се срами от Мене 
и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син 
Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата 
на Отца Си със светите Ангели.
И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които 
няма да вкусят смърт, докле не видят царството Бо-
жие, дошло в сила. 

(Марк 8:34–9:1)

Обични в Господа братя и сестри,

Едва ли можем да намерим думи, които по-ясно и по-точ-
но от тези да изразяват смисъла на църковното богослу-
жение в днешната Трета неделя от спасителния Велик 

пост, наречена Кръстопоклонна. Днес светата Църква не само 
за пореден път ни приканва да се поклоним пред честнѝя и 
животворящ Кръст Христов, но и обръща нашето внимание 
към онзи кръст, който всеки от нас трябва да носи, за да бъде 
достойно името 
християнин, за 
да може всеки 
от нас да се на-
рича Христов 
ученик, после-
довател и подра-
жател, достоен 
свидетел на Раз-
пнатия заради 
нас Син Божи 
и благовести-
тел на Неговото 
спасително уче-
ние.
Такъв е заветът 
на Господа, това 
ни припомня и 
светата Църква 
в днешния ден, обръщайки се към всеки от нас: Който иска да 
бъде Христов ученик и следовник, да вземе кръста си и така да 
Го следва. Защото, пътят на Господа наистина води към Въз-
кресението и вечния живот, но преди това минава през Гол-
гота, през разпятието и страданията, болката и унижението, 
себеотричането и жертвата. Пътят Господен води нагоре към 
светлината и живота, към отворените за нас райски двери, но 
неизбежно минава през изпитанието на Кръста. И ние добре 
виждаме това в земния живот на Спасителя, но само това не е 
достатъчно. От нас се иска и ние да извървим този път.
Мнозина обаче са се питали, питат се и днес, какво точно оз-
начава, как трябва да се разбира поставеното ни от Господа 
изискване „да носиш кръста си“? Нима за слабия и грешен 

човек е възможно да повтори подвига на Божия Син? Нима 
спасението не ни е било дадено даром от Господа? Защо е 
необходимо да ни се поставя и подобно тежко и непосилно 
изискване? Затова, защото, както казва св. апостол Павел, 
„… всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в 
Неговата смърт се кръстихме“ (Рим. 6:3). Защото в кръ-
щението „ветхият наш човек е разпнат с Него, за да бъде 
унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на 

греха…“ (Рим. 
6:6). Ето какво 
означава „да 
вземем кръста 
си“. Означава да 
поведем нашата 
лична борба с 
греха и смъртта. 
Борба, която „не 
е против кръв 
и плът, а… 
против под-
небесните ду-
хове на злоба-
та“ (Еф. 6:12). 
Борба, в която 
никога не сме 
сами, но и която 
никой друг не 

може да води вместо нас.
„Да се отречем от себе си“, „да вземем кръста си“ означа-
ва да отхвърлим от себе си стария, греховния човек. Означава 
всеки ден и час от нашия тукашен живот да водим нашата 
лична битка с греха, който толкова лесно ни оплита в своите 
мрежи. Означава да подредим правилно ценностната си сис-
тема и да се откажем от всичко онова, което възпрепятства 
нашето възхождане към небесата. Защото, както казва Гос-
под, дето е на човека съкровището, там ще бъде и сърцето му 
(Мат. 6:21). Означава още по-усърдно да се молим с молит-
вата на Псалмопевеца: „Сърце чисто създай в мене, Боже, 
и правия дух обнови вътре в мене“ (Пс. 50:12). И не само 
да се молим, но да бъдем и активни Божии съработници в 
делото на нашето спасение —  така щото винаги, когато се слу-
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ЖИТИЕ НА СВ. ПРЕПОДОБНИ ОТЦИ, ИЗБИТИ В МАНАСТИРА „СВ. САВА“
20 МАРТ

От VІІ век околностите на Йерусалим непрестанно се подла-
гали на нападения от хищните сарацини. Те не щадели дори 
мирните отшелнически обители, макар в тях да живеели 

пустинници, които нямали никакви земни богатства.
Веднъж във време на самото всенощно богослужение срещу 
Връбница в лаврата „Св. Сава“ дошъл слух, че варварите в голя-
мо множество се готвят да нападнат обителите. Братята решили 
да не се оттеглят от лаврата, понеже били предадени всецяло на 
Господа и приживе били умрели за света. Те не се бояли от смърт. 
Почнали още по-пламенно да се молят, готвейки се да преминат 

в по-добрия живот.
Действително, на Велики четвъртък сарацините с голяма сила 
нападнали манастира и веднага убили няколко иноци. Другите 
пък те събрали в църква и започнали да ги разпитват къде са 
скрити манастирските съкровища: „Откупете себе си и църк-
вата си четиристотин жълтици —  казвали варварите на 
светите отци —  иначе всички ще бъдете избити!“
— Не проливайте напразно кръвта ни —  кротко отговорили ино-
ците. —  Толкова злато ние никога не сме имали. Вземете прости-
те ни дрехи. Друго имущество у нас не ще намерите.

чи да паднем, да имаме в себе си желанието да се изправим 
и отново да продължим по пътя към нашата лична Голгота. 
Означава, накрая, да можем и ние да кажем, —  заедно със св. 
апостол Павел, „разпнах се с Христа, и вече не аз живея, а 
Христос живее в мене“ (Гал. 2:19–20).
За всички тези и за още много други неща ни подсеща светата 
Църква в неделята на поклонението пред Господния Кръст. 
Припомня ни, че Бог никога не изисква от човека непосилни 
за него неща. „Дойдете при Мене всички отрудени и об-
ременени“ —  казва Господ —  „и Аз ще ви успокоя; вземете 
Моето иго върху си… защото игото Ми е благо и бре-
мето Ми леко“ (Мат. 11:28–30). И защото „не искам Аз 
смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от 
пътя си и да бъде жив“ (Иез. 33:11).
В Кръста, възлюбени, е нашата сила, в него е и нашата по-
беда. Кръстът Христов е нашето вярно и надеждно оръжие в 
борбата ни за вечния живот. Чрез него човешкият род беше 

освободен от древното проклятие. На него, заради нас и на-
шето спасение, бе въздигнат Христос —  Новият Адам, та чрез 
Неговото въздигане за нас —  потомците на Ветхия Адам —  от-
ново да се отворят портите на Царството небесно. На него се 
покланяме и ние днес, та, укрепени от него, непосрамени да 
доизвървим и пътя си до славното и всепобедно Христово 
Възкресение.
Божията благодат, силата и победата на Честния и животво-
рящ Кръст Христов, и общението в Светия Дух да бъдат с 
всички нас!
Честит и благословен празник!

Слово на Негово Светейшество Българския 
патриарх и Софийски митрополит Неофит 

за Неделя Кръстопоклонна, катедрален 
храм „Св. Неделя“, София, 3 април 2016 г.
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА И ПРИСНОДЕВА МАРИЯ
25 МАРТ

В днешния ден християните възпоменават радостното за 
всички събитие: Ангел Божий донесъл на Дева Мария 
вест за скорошното явяване на отдавна очаквания Спа-

сител. Нека си припомним какво благовествува св. Лука, кой-
то по-подробно от другите евангелисти описва събитията, 
предшествували рождението на Иисуса Христа.
„А на шестия месец бе изпратен от Бога 
Ангел Гавриил в галилейския град, на име 
Назарет, при една девица, сгодена за 
мъж, на име Иосиф, от дома Давидов; а 
името на девицата беше Мариам.
Ангелът влезе при нея и рече: радвай се, 
благодатна! Господ е с тебе; благословена 
си ти между жените.“ (Лука 1:26–28)
В шестия месец след като архангел Га-
вриил възвестил на свещеник Захария за 
рождението на свети Йоан Предтеча, съ-
щият Божий вестител бил пратен в Наза-
рет при Дева Мария. Тая преблагослове-
на Дева била сгодена за един благочестив 
човек, на име Йосиф, който произлизал, 
както и тя, от рода на цар Давид.
Ангелът се явил при пресветата Дева и 
казал: „Радвай се, благодатна! Благо-
словена си ти между жените!“ Сми-
рената Дева се смутила от тия думи. Но ангелът продължил: 

„Не бой се, Марие, понеже ти намери благодат у Бога! 
И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син, и 
ще Го наречеш Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече 
Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на 
отца Му Давид; и ще царува над дома Яковов навеки, и 
царството Му не ще има край.“ Пресвета Дева казала на 

ангела: „Как ще бъде това, когато аз 
мъж не познавам?“ —  Ангелът й отгово-
рил: „Дух Светий ще слезе върху тебе 
и силата на Всевишния ще те осени. 
Затова и Светото, Което ще се роди 
от тебе, ще се нарече Син Божий.“
След това ангелът възвестил също така 
на пресвета Дева за радостта, обещана на 
сродницата й Елисавета, която скоро тряб-
вало да роди син. „Ето рабинята Госпо-
дня —  казала Мария, —  нека ми бъде по 
думата ти?“ Ангелът си отишъл, а света-
та Дева се отправила в планинската стра-
на, при сродницата си Елисавета, която си 
изпълнила с Дух Светий и я приветствала, 
наричайки я майка на Господа.

© Жития на светиите.  
Синодално издателство, София, 

1991 година, под  
редакцията на Партений, епископ Левкийски  

и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)



стр. 2-3Издание на Православното братство при храм „Свети Пророк Илия“—гр. София, ж.к. Дружба 2 стр. 2-3Издание на Православното братство при храм „Свети Пророк Илия“—гр. София, ж.к. Дружба 2

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

БОЖЕ, ТИ СИ ЕДНА ПРЕГРЪДКА

Много пъти се оп-
итвам да разбера 
как си представя-

ме присъствието на Бога 
в нашия живот. Истина-
та е, че повечето от нас 
очакваме небето да се 
отвори и по холивудски 
да се появи една „Божия“ 
ръка и да ни даде това, 
което искаме. Разбира 
се, забравяме, че Бог е 
дух —  „Бог е дух: и тия, 

които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с 
истина“. Забравяме, че всички антропоморфични образи за 
Бога не се отправени към Неговото битие, а към нашето без-
силие да разберем нещо повече от образи и символи.
Нещата обаче навярно са много по-прости, отколкото си ги 
представяме или както, бидейки объркани вътрешно, ги нагла-
сяме. Бог, Който очакваме, вече се е явил в личността на Христос. 
Ние сякаш се опитваме да разбием една отключена врата, където 
единственото, което е нужно, е да отворим и да влезем вътре.
Бог, Който се открива в личността на Христос, ни каза, че ако 
имаме любов един към друг, Той ще бъде в нас, близо до нас и въ-
обще в живота ни; както и че единственият път на богопознание 
е любовта. Ние обаче не понасяме нито да я даваме, а колко по-
вече, когато ни я дават, и ни харесва една магична, емоционална 
и въображаема картина за Бога. Любовта не е просто една висша 
нравствена добродетел, а самият живот. Тя е реалността, която 
движи всичко и дава живот на всичко.
Трябва да осъзнаем, че ако Бог искаше да общува с нас чрез 
един мъгляв сантиментализъм, който много пъти придобива 
характер на делириум, нямаше да дойде в света да се въплъти 
и да стане Човек, а просто щеше да ни открие една небесна 
идея. Една небесна власт, на която трябва да се подчиняваме 
и да се съгласуваме с нея. Докато сега, в личността на Хрис-
тос, Той ни открива една връзка!
Той не иска властническо послушание, а любяща връзка. Ес-
тествено Той прави това по много причини, като най-значимата 
е това, че Той не е абстрактна висша сила, нито безлична уни-
версална енергия, а Личност с конкретни свойства. Той влиза в 
историята и всекидневието и се открива. Чрез постоянен вътре-
шен диалог, който водим съзнателно или несъзнателно с Него.

Едно от тези Негови откровения, и не само то, защото Бог се 
явява по много начини и то парадоксални, е чрез хората, които 
са до нас или се появяват в живота ни. Затова, когато търсим 
Божията помощ, когато казваме: „Ама къде си, Боже? Защо 
не ми се явяваш. . .“ Нека погледнем и малко до нас. Защото 
в лицата на хората се явява Божията любов към нас. Там ще 
преживеем Неговото присъствие. Когато ни праща хора, които 
ни обичат, грижат се за нас, крепят ни, не ни съдят, нито пори-
цават, тогава много ясно Той Самият седи до нас и ни държи за 
ръка. Навярно някои ще се запитат —  ние защо не ги срещнах-
ме? Отговорът не е лесен и трябва да помислим да не би защото 
не сме били готови да ги срещнем. Защото всяка среща е съд. 
Най-вече за това, което вътрешно представляваме.
Един старец казваше „познах Божията любов, когато срещнах 
о. Ф. Там почувствах с душа и тяло какво означава Бог да те 
обича“. Друг мой добър приятел казваше „Отче мой, така-
ва прегръдка, каквато получих от старец. . ., не получих 
нито от майка ми, нито от баща ми. В отношението 
ми с него разбрах какво означава някой да те обича. До 
него почувствах такава любов, която никога не бях по-
чувствал. Разбрах, че Бог ме обича“. Една девойка ми каз-
ваше: „Сред прегръдка направих първата си изповед и 
почувствах любовта на нашия Господ“. Отново млад, но 
изстрадал човек, с душевна мъка ми каза: „Аз любов не по-
лучих от дома си. Невероятна обич обаче ми даде г-жа. . 
. —  съседка, която нямаше деца. Там разбрах, че някой ме 
обича“. Наричали авва Пимен „бог на земята“. Защо? Защото 
покривал всички хора, с любов и прошка, без никога да ги осъ-
ди. Но и папа Сава на Света Гора наричали така, защото, когато 
човек го срещаше, усещаше —  аналогично винаги —  Божията 
любов.
Ние обаче какво правим с хората, които Бог ни праща? Пропъж-
даме ги от нашия живот. Клеветим ги, отмъщаваме им, защото 
ни обикнаха, а ние не го понесохме.
Да не би Бог много пъти да се явява в нашия живот, а ние прос-
то не Го усещаме, защото търсим в мъглявините на нашето 
въображение, а не в историята на нашия живот? Да не би да 
гледаме небето, а да не виждаме това, което стои до нас? —  че 
много пъти, както казваше и о. Думитру Станилоае, „Бог спи в 
нашето легло“?

Написано от о. Харалампос Пападопулос 
Превод: Константин Константинов

Варварите не повярвали на думите на иноците и чрез мъчения 
искали да узнаят от тях къде са скрити съкровищата им.
Имало в манастира пещера, в която някога се подвизавал 
св. Сава, основателят на лаврата. Вътре в нея те затворили всич-
ки иноци и пред входа на пещерата натрупали сухи клони и 
запалили голям огън. Иноците се задушили от смрад и дим, а 
варварите продължавали да ги питат за скритите съкровища, 
но в отговор чували само молитви към Бога от задушаващите 

се братя.
Осемнадесет души умрели в пещерата; други били посечени с 
меч или по друг начин мъчени до смърт. Известни на Църквата 
са само имената на Йоан, Сергий и Патракий. Паметта на всички 
тези иноци се празнува на 20 март.

© Жития на светиите.  
Синодално издателство, София, 1991 година, под  

редакцията на Партений, епископ Левкийски  
и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •    

ИЗБОР НА КРЪСТ
(ПРИТЧА)

Един простодушен селянин живеел от труда на ръцете си, 
но заработвал твърде малко: едва успявал да нахрани себе 
си и семейството си. Веднъж отишъл до брега на морето, 

седнал на един камък и се загледал как в пристанището прис-
тигали големи кораби, богато натоварени със стоки и как след 
това тези стоки се разтоварвали и закарвали в града за продан. 



Енорийският лист се издава с благословията на председателя 
на храма—протойерей Емилиян Костадинов
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 гр. София, ж.к. „Дружба” 2, храм „Свети Пророк Илия”
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19 МАРТ  
† 3 Неделя на Великия пост - Кръстопоклонна.  
Св. мчци Хрисант и Дария. Гл. 6 утр. ев. 
6, ап. Евр. 4:13–5:6 (с. 329) лит. ев. 
Мк 8:34–9:1 (Вас. лит.) (Тип. с. 433)

20 МАРТ  
Преп. отци, избити в манастира „Св. Сава“

21 МАРТ  
Преп. Яков Изповедник, епископ

22 МАРТ  
Св. свщмчк Василий, презвитер Анкирски. 
Мчца Дросида Римска (Росица) (Прежд. 
лит.) (Внасяне на светия Кръст) (Тип. 436)

23 МАРТ  
Св. прпмчци Никон и Лука Одрински

24 МАРТ  
Преп. Захария. Св. Артемий, еп. Солунски  
(Сутринта утреня, 3 и 6 час, отпуст)  
(Вечерта Вечерня с Богородичен канон 
и акатист IV статия) (Тип. 255–256)

25 МАРТ  
† Благовещение (Утреня и Злат. лит.)  
(Всичко от Минея) (Разрешава се риба)  
(Тип. с. 255, т. 9)

И влязла в главата му грешната мисъл: „Защо Господ на едни 
е дал богатство и всякакви облаги, а други оставил да 
живеят бедно?“ И зароптал против горчивата си участ. Меж-
дувременно обедното слънце силно напекло, дрямка налегнала 
бедния човек и той неусетно заспал. И ето —  присънило му се, 
че е застанал в подножието на висока планина, а към него се 
приближава старец с дълга брада и му казва:
— Върви след мен!
Той го послушал и тръгнал след него. Дълго вървели и накрая 
стигнали до място, където лежали огромно множество кръсто-
ве от всякакъв вид и размер. Кръстове големи и малки, златни 
и сребърни, медни и железни, каменни и дървени. Старецът 
му казал:
— Виждаш ли колко кръстове има тук? Избери си който искаш 
и го занеси на върха на планината, която видя пред себе си.
Простодушният селянин погледнал златния кръст —  красив, 
блести като слънце. Харесал го и понечил да го вдигне на раме-
нете си, но колкото и да се стараел, не успял нито да го повдиг-
не, нито от място да го помръдне.
— Не, —  казал старецът, —  явно няма да качиш този кръст на 
планината. Вземи сребърния. Може би той ще е по силите ти.
Селянинът опитал сребърния кръст. Той бил по-лек от злат-
ния, но и с него не могъл да направи нищо.
— Няма как, —  казал старецът, —  вземи един от дървените кръ-
стове.
Простодушникът взел най-малкия от дървените кръстове и 
бързо и лесно го качил на планината. Зарадвал се, че най-на-
края намерил кръст, който бил по силите му и попитал спът-
ника си:
— А каква ще ми бъде наградата за това?
— За да прецениш сам, ще ти разкрия какво представляват 
кръстовете, които видя.
Златният кръст, който най-напред ти хвана окото, е царски 
кръст. Мислиш си —  колко хубаво и лесно е да си цар. А не си 
даваш сметка, че царската власт е най-тежкия кръст.
Сребърният кръст —  това е кръстът на всички, „облечени“ с 
власт. Това е кръстът на пастирите на Църквата Божия, кръ-
стът на най-близките цареви слуги. Всички те също имат много 
грижи и скърби.
Медният кръст е кръстът на онези, на които Бог е дал богат-
ство. Ти сигурно им завиждаш и си мислиш, че са много щаст-
ливи. А животът на богатите е по-тежък от твоя. Вечер, след 

работа, ти можеш спокойно да заспиш, защото никой няма да 
пипне бедната ти колиба или малкото ти добро. А богатият 
ден и нощ се страхува да не бъде излъган, ограбен, подпален. 
Освен това, богатият човек ще дава отчет на Бога за това как 
използва богатството си. А ако се случи богатият да обеднее, 
колко скърби тогава се стоварват върху него!
Ето, железният кръст е на военните. Поразпитай онези, които 
са били на война и те ще ти кажат колко често им се е налагало 
да нощуват направо на гола и влажна земя, да търпят глад и 
студ.
Каменният кръст е на търговците. Сигурно ти харесва живота 
им, защото не им се налага да работят като теб, нали? Но нима 
не се случва да замине търговецът надалеч, да похарчи всич-
кия си капитал за стоки, а те да се загубят при корабокрушение 
и да се върне у дома нещастен и ужасно беден?
Дървеният кръст, който ти така лесно качи на планината, 
всъщност е твоят кръст. Ти се оплакваш, че животът ти е тру-
ден, но сега вече виждаш, че всъщност е много по-лек от жи-
вота на други хора. Сърцеведецът Господ е знаел, че във всяко 
друго звание и положение, ти би погубил душата си и ето —  Той 
ти е дал най-смирения, най-лекия —  дървения кръст.
И така —  върви си и не роптай против Господа Бога за бедната 
си участ. Господ дава на всеки кръст според силите му —  колко-
то може да носи. На последните думи на стареца селянинът се 
събудил и благодарил на Бога за вразумителния сън. От тогава 
никога повече не роптаел против Бога.

Превод: Десислава Шаркова
Източник: www.pravmladeji.org


