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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.“ (Марк 8:34)

Благочестиви православни християни,
Когато някой цар превземе главната крепост на врага си, 
първото нещо, което прави, е да свали неговото знаме и да 

издигне своето. Това е знак и символ на неговата победа.
Така постъпи и Царят на царе-
те —  нашият Спасител и Господ 
Иисус Христос, когато срази кре-
постта и силата на най-големия 
Си враг, който е и наш враг —  дя-
вола. Господ победи дявола на 
Голготския хълм, свали неговото 
знаме —  знаме на смъртта, греха 
и проклятието, и на мястото му 
издигна Своя величествен и пре-
честен Кръст.
Откъде идва непобедимата сила 
на светия и животворящ Кръст 
Господен, на който ние се по-
кланяме днес? Идва оттам, че на 
него се е разпнал Самият Син 
Божий от любов към нас; идва 
оттам, че чрез него Синът Чо-
вешки е пожертвал Себе Си за благото на целия човешки род, 
смирявайки се дори до смърт, и то смърт кръстна (Филип. 
2:8). А това, което дяволът не може да понесе, са именно любо-
вта и смирението: тези две добродетели като двуостър меч го 
пронизват направо в злобното му и горделиво сърце.
Господ е дал това Свое оръжие за борба срещу дявола и на 
повярвалите в Неговото име. Свети Йоан Златоуст пише: 
„Знамето на ония, които се сражават в редиците на до-
бродетелта, е Кръстът. Той е в началото на всички бла-
га и само чрез него се извършва всичко, което ни е нужно. 
Както в една армия знамето се носи най-отпред, така и в 
нашия живот Кръстът трябва да предшества всичките 
ни дела, за да се увенчаят те с победа. Ако винаги помниш 
за Кръста, никога не ще бъдеш роб на човек. Това ще е още 
повече така, ако външното изобразяване на Кръста бъде 
предшествано от сърдечно разположение и пълна вяра. 

Тогава нито едно зло не ще може да се приближи до теб —  
като види този меч, от който е било уязвено и е получи-
ло смъртоносна рана. Ако ние с трепет гледаме местата, 
където наказват престъпниците, то представи си как се 
ужасява дяволът, като вижда оръжието, с което Христос 
му е нанесъл смъртоносна рана и е разрушил цялата му 
сила. Кръстът лекува смъртно болни, обезврежда отрова-
та и побеждава всяко зло.“

Но Христос Господ не натрапва 
на никого оръжието на Кръста 
Си, а само милостиво го пред-
лага. При това Той поставя две 
условия за неговото достойно 
носене. Първо, да Го последваме; 
и второ, да се отречем от себе си. 
Какво значи да последваме Хри-
ста? Значи да Го обикнем повече 
от всичко и всички и да сме го-
тови за всякакви изпитания за-
ради Него. „Който обича баща 
или майка повече от Мене, не е 
достоен за Мене; и който обича 
син или дъщеря повече от Мене, 
не е достоен за Мене; и който не 
взима кръста си, а следва подире 
Ми (тоест има се за христия-

нин, а не изпълнява Христовите заповеди), не е достоен за 
Мене“ (Мат. 10:37–38).
А какво значи да се отречеш от себе си? Това значи във всичко 
да следваш не своята, а Божията воля. Например ти или някой 
твой близък се е разболял и ти не се молиш и не настояваш 
единствено за оздравяването му, а си готов да приемеш от Бога 
с благодарност и смъртния изход.
Ние, християните, сме призвани да бъдем кръстоносци —  и 
физически (когато носим нагръдно кръстче на тялото си), 
и духовни (когато достойно понасяме житейските скърби и 
изпитания). Физическото и духовното кръстоносене взаимно 
се обуславят и съчетават —  много искам да ви докажа тази ис-
тина с един пример.
Руският войник Евгений Родионов бил една лъчезарна и цело-
мъдрена душа, в която светел с целия си блясък носеният от 
него духовен кръст. Когато чеченците мохамедани го пленили, 
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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)

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 
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поставили като условие да пощадят живота му да махне добро-
волно нагръдното си кръстче. Евгений категорично отказал да 
стори това и чеченците го обезглавили. Така воинът Евгений 
станал Христов воин и новомъченик за Христовия Кръст.
Ако ние не носим Христовия Кръст върху духовните си пле-
щи, не можем да оцелеем нито физически, нито духовно. 
Господ казва в Евангелието Си: „Когато силният отбраня с 
оръжие своя дом, тогава имотът му е в безопасност“ (Лука 
11:21). Силният —  това са християните; оръжието е Светият и 
Животворящ Кръст Господен; домът е душата; имотът —  вяра-
та и добродетелите. „Но ако не носим това оръжие с нужното 
достойнство и го държим непочистено и ръждясало, вижте 
какво става: когато пък някой по-силен от него го нападне и 
го победи (и това е дяволът! —  б. м.), взима всичкото му оръ-
жие, на което той се е надявал, и разделя плячката му“ (Лука 
11:22).
Братя и сестри,
Да благодарим Богу, че ни е дал тази благодатна възможност да 
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бъдем достойни кръстоносци, защото има и много люде, име-
нуващи себе си „християни“, а отричащи Христовия Кръст. За 
такива свети апостол Павел говори с много сълзи, че постъп-
ват като врагове на Кръста Христов и че техният край е поги-
бел, техният бог —  коремът, а славата —  в срама им; те мислят 
за земното (Филип. 4:18–19). Няма безкръстно християнство, 
няма възкресение без Голгота, няма спасение без страдания. 
Затова да благодарим Богу, че ни е дарувано не само да вярваме 
в Христа, но и да страдаме за Него (Филип. 1:29). Единстве-
но чрез Кръста ние можем да проумеем донейде ширината, 
дължината, дълбочината и височината на Христовата любов 
(срв. Еф. 3:18–19) и тогава да станем достойни кръстоносци, 
достойни кръстопоклонници.
„На Твоя Кръст се покланяме, Владико, и Твоето възкресе-
ние възпяваме и славим!“ Амин.

Източник: Сборник неделни проповеди по евангелските  
четива —  Православно издателство „Витезда“

Св. Софроний Йерусалим-
ски, един от най-ревност-
ните защитници на правос-

лавието против заблужденията 
на лъжеучителите, се родил в 
Дамаск в VI в. от богати и знат-
ни родители. От младост той се 
прославил с мъдростта си. Но 
повече от светската мъдрост 
го привличала божествената 
мъдрост, затова той ревностно 
изучавал Свещеното Писание и 
благоговейно посещавал места-
та, осветени от стъпките на Гос-
пода Иисуса Христа. Обикаляй-
ки по манастирите в околно-
стите на Йерусалим, в лаврата 
на преподобни Теодосий той се 
сближил с благочестивия инок 
Йоан Мосх. Като станал негов 
ученик, Софроний предприел 
с него далечни странствувания. 
Заедно посетили те отначало 
палестинските пустинници, по-

сле —  египетските и сирските и описали техните жития и под-
визи. Така съставили книгата „Лимонар“ или „Луг духовний“ 
(Духовна градина). Дълго живели те в Антиохия, а в Алек-
сандрия били близо до св. патриарх Йоан Милостиви, комуто 
помагали в трудовете му. В Александрия Софроний приел мо-
нашеско пострижение и още тук по чудесен начин бил изцерен 
от очна болест при мощите на св.св. Кир и Йоан.
В това време различни бедствия тежели над Църквата. Йеруса-
лим се намирал под властта на персите, които отнесли и самия 
кръст, на който бил разпнат Спасителят, и държали в плен па-
триарх Захарий. От друга страна лъжеучения смущавали вяр-
ващите. Персите се приближили и до Александрия и св. патри-
арх Йоан Милостиви трябвало да излезе от там. Йоан Мосх и 
Софроний го придружавали до смъртта му и присъствували 
на неговото погребение в родния му остров Кипър. След това 

те посетили Цариград и Рим. В Рим Йоан Мосх се поминал и 
неговият ученик Софроний пренесъл тялото му в Палестина, 
където той останал да живее.
Софроний твърдо противодействувал на заблужденията на 
монотелитите, чиято ерес поддържали император Ираклий и 
патриарсите Кир Александрийски и Сергий Цариградски. В 
729 г. патриарх Захарий се върнал в Йерусалим и отново заел 
патриаршеския престол. Негов приемник бил Модест, който 
управлявал Църквата само две години, и след него бил едино-
душно избран св. Софроний (634 г.). За да противодействува 
по-успешно на лъжеучението, той свикал събор в Йерусалим. 
Със съборно послание той изяснил истинското учение на 
Църквата. Но независимо от неговите страдания, ереста още 
дълго вълнувала Църквата. Между главните защитници на ис-
тината против това лъжеучение били св. Максим Изповедник 
и римският папа св. Мартин, които се удостоили с мъчениче-
ска смърт за православната вяра.
През време на светителстването на патриарх Софрония в 636 г. 
Йерусалим бил превзет от арабите. Пълководецът на халифа, 
Омар, обсадил града. Четири месеца жителите се защищавали 
мъжествено. Патриархът ги въодушевявал и ободрявал. Но 
когато най-после се убедил, че не може повече да се проти-
востои на по-големите сили на неприятеля, той предложил на 
Омара условия за предаване. Срещу уговорените от патриарха 
условия Омар обещал да не разрушава християнските църкви 
и да не угнетява християните. На мястото, където бил храмът 
на Соломон, Омар построил джамия, известна и сега под име-
то „Омарова джамия“. Той до края на живота си оказвал ува-
жение към светителя, който се поминал около 638 година.
Св. Софроний Йерусалимски е оставил няколко поучителни 
слова, обяснение на литургията, житие на св. Мария Египет-
ска, разказ за чудесата на св. Кир и Йоан, много църковни 
песни и съборно послание, което на Шестия вселенски събор 
(681 г.), свикан против монотелитите, било признато за напъл-
но апостолско учение.

© Жития на светиите, преведени на български език  
от църковно-славянския текст на Чети-минеите 

 („Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски.
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ИЗТОЧНА НАРОДНА ПРИКАЗКА

В далечна земя, преди много векове, живял и царувал 
жестокият Кандир. Мрачен бил той и със суров поглед.
Треперели от него всичките му поданици. За най-малка-

та грешка наказвал със смърт. Собственият му брат се осме-
лил веднъж да го упрекне за жестокостта му, но той ведна-
га го хвърлил в затвора и го уморил от глад. Когато излизал 
по улиците на столицата си, 
всички се криели из домове-
те си, а които не успявали да 
сторят това, лягали по очи на 
земята и не смеели да дигнат 
глави, докато тропотът на не-
говия кон не заглъхнел.
Много кръв пролял Кандир, 
много люде избил и много за-
творил в тъмници. В негова-
та земя не се слушала песен. 
Всички били унили и отчаяни.
Бог виждал неправдите на 
Кандир. Пращал му много из-
питания, дано го вразуми, но 
той за всяко свое страдание с 
още по-голяма жестокост се 
нахвърлял на своите подани-
ци и мнозина от тях подла-
гал на най-страшни мъчения. 
Виждал Бог, че сърцето на 
Кандир е кораво, затова чрез 
Свой Ангел внушил на един 
праведник-пустинник да иде 
при него и да го насочи в пра-
вия път, да отвърне душата му от злото.
Шизим —  така се наричал пустинникът —  напуснал своята пе-
щера в една планина и рано един неделен ден пристигнал в 
столицата на Кандир. Камбаните биели празнично и прикан-
вали богомолците в храмовете. Срещу двореца на Кандир се 
издигал най-хубавият столичен храм, чиито кубета блестели 
от злато и скъпоценни камъни, вратите му били от най-чисто 
сребро. В храма влизали множество богомолци, с наведени 
глави, с бледни лица. Шизим влязъл в храма и застанал бли-
зо до олтара. Служели множество свещеници в светлобели 

одежди. Храмът бил препълнен с богомолци, които стоели 
неподвижни и шепнели тихо молитви. По едно време всич-
ки се раздвижили и коленичили —  влязъл цар Кандир с гордо 
издигната глава. Той преминал с бавни крачки между два-
та реда богомолци и седнал на своя златен трон. Службата 
спряла и стотиците богомолци почнали един по един да се 

приближават до царския трон, 
да падат по очи в краката на 
царя и да му целуват обшита-
та със сърма и злато мантия. 
Единствен неподвижен ос-
танал на мястото си Шизим. 
Той нито коленичил, когато 
влязъл царят, нито отишъл да 
му се поклони, когато седнал 
на своя трон. Шизим гледал 
към голямата икона на Иисуса 
Христа, поставена над олтар-
ната врата, и тихо се молел. 
Кандир го забелязал и лицето 
му се помрачило като облач-
но небе, а очите му изпускали 
мълнии към този решителен 
мъж, който дръзнал да не се 
поклони пред него, могъщия 
Кандир, от когото се ужасява-
ли всички само като ги поглед-
не. Богомолците поглеждали 
със съжаление към Шизима и 
мнозина прошепнали молит-
ва за душата му, защото били 

уверени, че Кандир ще го погуби.
Когато службата свършила, Кандир заповядал да откарат в 
двореца му Шизим, като му вържат отзад ръцете.
— Кажи ми, човече, кой си ти? —  запитал го злобно Кандир, 
когато се върнал в двореца и довели пред него пустинника.
— Аз съм скромен Божий служител.
— Слушал ли си за мене?
— Да! Ти си Кандир, нашият цар, чиято душа е претоварена с 
тежки грехове.
При тия думи на Шизим войниците, които го пазели, толкова 
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ПОЧИТАЩИЯТ БОГОРОДИЦА БИВА ЗАЩИТЕН ОТ НЕЯ

Почитащият Богородица като своя майка и покровител-
ка, бива защитен от Нея: той и неговите деца, и добитъ-
ка, и целия му имот.

Имайте винаги тази вяра, не пропускайте да прочетете във 
вашия дом акатиста и молебена на Божията Майка, и няма 
да ви постигне никаква скръб и беда, призовавайте Божията 
Майка с цялото си сърце, и Тя непременно ще се притече 
със Своята бърза помощ, с пресветите и пресилни Свои мо-
литви.
Знайте, че няма душа под небето, която да е възложила 
упованието си на Божията Майка и да е била посрамена до 
края. По Нейните молитви в сегашния век тя ще има покой, 

утешение, покров и прибежище, а в минутата на смъртта 
милостта на Божията Майка няма да я остави.
А в деня на Съда Пресветата Майка ще застане на колене 
пред Пресветия и Сладчайшия Свой Син и наш Бог Иисус 
Христос и ще каже: „Господи Боже и Сине мой, тази измъ-
чена душа дори да е съгрешила, но всякога е молела Аз да се 
моля на Теб. Прости, помилуй я и стори милост“.
И така ние по молитвите на Пресвета Богородица ще бъдем 
помилувани и в днешния век, и по време на смъртта, и в 
деня на съда. Амин.

Архим. Клеопа (Илие)
Източник: www.predanie.bg
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11 МАРТ  
† 3 Неделя на Великия пост Кръстопоклонна. 
Св. Софроний Йерусалимски.  
Св. Софроний Врачански (Вас. лит.)

12 МАРТ  
Преп. Теофан. Св. Григорий Двоеслов.  
Преп. Симеон, Нови Богослов

13 МАРТ  
Св. Никифор, патриарх Цариградски

14 МАРТ  
Преп. Бенедикт Нурсийски (Прежд. лит.)

15 МАРТ  
Св. мчк Агапий и 6-те мъченици с него

16 МАРТ  
Св. мчци Савин и Папа (Прежд. лит.)  
(Вечерта Малко повечерие с Богородичен  
канон и акатист IV статия)

17 МАРТ  
Преп. Алексий, човек Божи.  
Прпмчк Павел (Злат. лит.)

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА
Храм „Св. прор. Илия“ обявява прием на деца от предучилищна 
и ученическа възраст за Неделно училище. Целта на обучението 
е да даде основни познания на децата за православната вяра.

Занятията се провеждат всяка неделя  
от 12:00 часа в помещението на Енорийския 

дом при храма в рамките на 1 учебен час.

Заниманията са безплатни.
Преподавател: г-жа Татяна Колова, магистър по богословие.
Повече информация за програмата, мястото на провеждане и 
записване в Неделното училище:
•	 на място в храма (от 8:00 до 18:00 ч.)
•	 или на телефона на г-жа Колова: 088 95 75 942 (след 19:00 ч.)

се изплашили и разтреперили, че изпуснали мечовете си. А 
Кандировото лице потъмняло като мрачна нощ.
— Знаеш ли какво те очаква? —  изревал царят.
— Знам. За мене смъртта не е страшна, защото тя ще ме при-
ближи до Бога. Но ти можеш да се страхуваш от смъртта, за-
щото ще отговаряш пред Великия Съдия за лошите си дела.
Никога никой не бе дръзвал да говори така на Кандир. Той 
седнал тежко на мраморния трон и се загледал с блуждаещ 
поглед в озареното лице на Шизим. А очите на отшелника 
пронизвали очите на жестокия цар.
— Защо не ми се поклони в храма?
— Храмът е дом Божий и там можем и трябва да се покла-
няме само на Бога, да целуваме само Неговия образ. Пред 
Бога всички сме равни и ти вършиш голям грях като на-
рушаваш молитвеното настроение на богомолците и ги 
принуждаваш да ти се покланят и да целуват мантията ти. 
Бог вижда всичко това и душата ти жестоко ще бъде на-
казана за тези твои грехове. Ако при тебе дойдеха човеци 
и, вместо на тебе да се поклонят, почнеха да се кланят на 
твоя слуга, не би ли ги изгонил? Не би ли заповядал да ги 
накажат, задето те пренебрегват? Щом е така, как тогава 
Всемогъщият Бог ще търпи в Неговия дом да се кланят 
на тебе, а не Нему, когато там, в Неговия свят дом, ти си 
равен на всички богомолци. Бог не прави разлика между 
цар и слуга. И защо ти отиваш в храма, когато в душата 
ти няма никога молитвено настроение. Днес беше в храма, 
но духом ти бе вън от него, защото през всичкото време 
мислеше как да ме накажеш и как да погубиш най-близкия 

си министър, който, отвратен от твоите престъпления, от-
казва повече да ти служи.
При тия думи на пустинника, Кандир се ужасил, отворил ши-
роко очи и бледност покрила лицето му.
— Но кой си ти?
— Божий служител и от Бога пратен да те вразумя!
Лицето на Кандир добило пак суров изглед. Той бясно се 
втурнал, грабнал единия от падналите войнишки мечове и 
замахнал към праведника, но ръката му останала като зако-
вана във въздуха.
Затреперел от страх могъщият цар, олюлял се и паднал на зе-
мята.
Въжетата сами се разкъсали от ръцете на праведника. Той се 
навел и уловил изсъхналата ръка на царя, погалил я и тя до-
била предишната си живост.
Кандир бавно се надигнал, погледнал смирено Шизим, навел 
се и му се поклонил.
— Разбрах, че чрез тебе Бог сломи душата ми. Тя наистина е 
претоварена с грехове, но нека бъде волята на Този, на Кого-
то ти служиш.
От този ден Кандир се преобразил. Пуснал на свобода всички 
затворници и почнал да прави добрини. Народът се развесе-
лил и заживял спокоен живот.
И днес още се говори в тази земя с умиление за светеца —  цар 
Кандир.

От сб. „Кървавите капки“
Източник: www.hristianche.ucoz.com


