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† НЕДЕЛЯ СЛЕД ВЪЗДВИЖЕНИЕ

Рече Господ на учениците Си: 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. За-
щото каква полза за човека, ако придобие цял свят, 
а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде 

В днешното литургическо четиво, посветено на светия 
кръст, Господ казва: „Който се срами от Мене и от думи-
те Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човешки 

ще се срами от него, когато дойде в славата на Отца Си със 
светите ангели“ (Марк. 8:38).
Когато разгърнем страниците на свещената история, откриваме, 
че за първи път хората изпитват чувство на срам, когато нару-
шават Божията заповед и вкусват от забранения плод. „Тогава 
се отвориха очите на двамата и разбраха, че са голи, па съ-
шиха смокинени листи и си направиха препасници“ (Бит. 3:7). 
Едва отстъпили от Бога, нашите прародители веднага усещат, че 
са загубили своя невидим покров и установяват пред себе си и 
пред Бога, че са голи, беззащитни, самотни.
Срамуват се хората, които все пак съзнават, че са нарушили 
божествените и човешките закони. Но днес все повече стават 
онези, които нямат по-
нятие за добро и зло, 
не различават грях 
и добродетел. За тях 
пророкът казва: „Сра-
муват ли се те, като 
вършат гнусотии? 
Не, никак не се срамят 
и не се червят“ (Йер. 
6:15).
Случва се, макар и ряд-
ко, че човек се старае 
да живее по Христо-
вите заповеди, а около 
него всички не само са 
се отдали на греховете, 
„но са и благосклонни 
към ония, които ги 
вършат“ (Рим. 1:32). 
Във всеки от нас живее 
инстинктът за общочовешко братство, желанието да бъдем 
като всички и с всички. Ако сме повърхностни християни и 
сме възприели благовестието само с ума си, постоянните кон-
такти с грешния, прелюбодеен свят могат да причинят силно 
униние в душите ни. Както пише Гьоте, „теорията е суха, а 
дървото на живота —  вечно зелено“. Хората си „живеят жи-
вота“ по коктейли и плажове, а ние говорим за юродството на 

Кръста и тайната на Възкресението! Когато атеистите посто-
янно осмиват, отричат, отхвърлят нашата вяра, когато живо-
тът на редица духовници грубо противоречи на тяхната „духо-
вност“, мнозина християни започват да се срамуват и от вяра-
та си, и от другите в църквата. От вътрешно усещане срамът се 
пренася и в поведението. Човек започва да се срамува да прави 
добро, да бъде целомъдрен, да проявява честност. В такъв слу-
чай светът ни побеждава не само външно, но и вътрешно, за-
щото ние мълчаливо признаваме неговата „правота“.
Спасителят разбира опасността от такъв срам и не се ограни-
чава само с думи. Той обещава на учениците Си: „Истина ви 
казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, до-
кле не видят царството Божие, дошло в сила“ (Марк. 9:1). 
Мнозина смятат, че Христос греши, когато изрича тези думи, 
защото апостолите умират, без да са видели настъпването 

на царството Божие. 
Но тук става въпрос 
за съвсем друго. Под 
„царството Божие, 
дошло в сила“ Спаси-
телят разбира Своята 
нетленна слава, стана-
ла видима на земята. 
Скоро след това Господ 
прави трима от апос-
толите свидетели на 
Своето дивно Преоб-
ражение на Тавор, за да 
видят с очите си кое е 
реално и кое призрач-
но и да възкликнат, 
че тук, а не другаде, е 
добре да бъдат (Мат. 
17:4).
Когато сме във влак 

или ресторант, често се срамуваме да се прекръстим и да ка-
жем молитва. Срамуваме се да носим Христовия кръст на ши-
ята си с гузния и фалшив довод, че кръстът трябвало да е само 
в сърцето ни. Забравяме за предупреждението на великия 
апостол: „Да не ми дава Господ да се хваля, освен с кръста на 
Господа нашего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е 
разпнат и аз за света“ (Гал. 6:14). Грях си навличаме и тогава, 
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СЛОВО ЗА НЕДЕЛЯ СЛЕД ВЪЗДВИЖЕНИЕ

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 Божие, дошло в сила. 

(Марк 8:34–9:1)
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МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИ И НА ЦЯЛА РУСИЯ КИПРИЯН
16 СЕПТЕМВРИ

На нивата славянска са 
орали и сеяли много 
българи. За част от тях е 

известно почти всичко, а от 
други в историята са остана-
ли само имена.
Един от полузабравените 
българи е Киприян —  митро-
полит Московски и на цяла 
Русия. Той е роден в Търно-
во през 1330 година. Произ-
хожда от рода на Григорий 
Цамблак. Своя път започва в 
Килифаревския манастир на 

св. Теодосий Търновски, след това отива в Константинопол, а 
по-късно —  в Света Гора. Като монах в Атон Киприян се отли-
чавал със своя свят начин на живот, за което свидетелствува 
посланието на св. патриарх Евтимий до инока Киприян —  „Еу-
фимия“. Сред монасите на манастирите в Света гора младият 
българин се прославил със своята образованост, любознател-
ност и познаване на свещените книги.
Това не убягнало от вниманието на константинополския па-
триарх Филотей, който привлича инока и го прави свое дове-
рено лице —  „приближен монах“. Патриарх Филотей е един от 
най-енергичните защитници на идеите на Свети Григорий Па-
лама, провеждащ политика на обединяване на всички право-
славни, прекратяване на междуособиците, постигане на един-
ство сред руската и въобще сред православната църква.
Първото появяване на Киприян в Русия е през 1373 г. в качест-
вото му на патриаршески пратеник. Той е разследвал отноше-
нията на митрополит Алексий със западноруските черкви във 
връзка с жалбите на литовския княз Олгерд по повод на това, 
че московският митрополит не посещавал и дори забравял 
черквите му. По време на това си пребиваване Киприян съу-
мял да вникне в интересите на литовските князе и се постарал 
да укрепи тяхното доверие към себе си така, че те пожелали да 
го имат за свой духовен баща.
Стремейки се да задържи Мала Рус в църковно единство с 
Великата Рус и стараейки се да запази Литва в православно-
то лоно, патриарх Филотей ръкополага на 2 декември 1375 г. 
Киприян за митрополит Киевски, Руски и Литовски и решава 
след смъртта на митрополит Алексий Киприян да стане мит-
рополит на цяла Русия.
На 23 май 1381 г., на празника Вознесение Господне, митропо-
лит Киприян е посрещнат в Москва с особена тържественост: 
„И многу звонению бывшу во вся колоколы и многу народу сшед-
шуся на сретение его, яко весь град подвижеся.“. Скоро обаче, 
през есента на 1382 г., митрополит Киприян изпада в немилост 

и е отстранен в Киев. По-спокойни времена за него настъпват 
в края на 1387 г., когато в Константинопол съборно е опреде-
лено, че „митрополит Киевски и на цяла Русия ще бъде и ще 
се нарича кир Киприян, който до края на живота си ще заема 
този пост“. Това решение на патриарх Нил е потвърдено през 
февруари 1389 г. от неговия приемник патриарх Антоний.
През есента 1390 г., през четвъртата седмица на Великия пост, 
митрополит Киприян тържествено влиза в Москва. След 14 
години на усилия и премеждия Киприян получава повече, от-
колкото е желал някога —  фактически той обединява под своя-
та власт разделените части на Московската митрополия и до 
самата си кончина я управлява в качеството си на митрополит 
на цяла Русия.
В продължение на 17 години този високообразован българин 
заема най-високия пост в йерархията на Руската православна 
църква (РПЦ) като възприема и прилага реформите и концеп-
циите на Патриарх Евтимий Търновски.
Бидейки любител на книжовни мъдрости, Св. Киприян по-
стоянно преписва и разпространява полезни книги, превежда 
и редактира по-раншни преводи на светите книги. Особено 
място в творчеството му заема житието на светеца чудотво-
рец, негов предшественик —  митрополит Петър. И в това жи-
тие проличава панегиричния стил и похват, характерни за 
школата на древната българска столица.
Митрополит Киприян умира в лятната си резиденция на 16 
септември (стар стил) 1406 г. Четири дни преди смъртта си той 
продиктувал грамота, като заповядал тя да бъде прочетена на 
глас при погребението му. В редица летописи към завещание-
то на Киприян се прилага философско-поетическо произведе-
ние за преходността и суетността на земния живот. Неговото 
дело е оценено от руските учени историци и изследователи.
Митрополит Киприян живее и твори в сложно време на меж-
дуособни борби, когато многобройните руски уделни князе с 
мъка се разделят със своята независимост. В това отношение 
ролята на митрополит Киприян е огромна. Той допринася 
много за обединението на руските земи около Московското 
княжество, защото това е повелята на времето: за да дадат ус-
пешен отпор на многобройните вътрешни и външни предиз-
викателства, руските славяни е трябвало да бъдат единни и 
сплотени.
Духовният и граждански подвиг на митрополит Киприян не 
е забравен в Русия. Той е погребан в главния руски храм —  в 
Успенския събор в Кремъл, в югозападното крило на черквата.
Името на светеца Киприян е вписано в православния кален-
дар на Руската православна църква и се отбелязва два пъти 
годишно —  на 23 май и 16 септември.

Автор: Петър Куцаров
Източник: www.pravoslavieto.com

когато се срамуваме от нашата бедност, нашата слабодоходна 
професия, нашите увиснали на шията ни роднини, нашата по-
вяхнала външност, нашата напреднала възраст. Защо? Защо-
то изпитваме срам от Този, Който ни е създал или е допуснал 
да бъдем такива, знаейки най-добре, че даденото състояние е 
спасително за нас.
Ние трябва да се срамуваме не за радост на дявола, а да се сра-
муваме, когато хората хвалят нашите „добродетели“, но не 
знаят нашите безбройни грехове и прегрешения. Да се сраму-

ваме, когато знаем много добре Закона, но малко и непостоян-
но го изпълняваме. Да се срамуваме, когато вършим против-
ното на Божията воля, но рядко се каем и изповядваме. Господ 
знае всяко наше дело, дума, мисъл дори преди да го извършим. 
В Божиите очи престъплението и наказанието се измерват с 
един и същ аршин, но в различен мащаб. Ако се срамуваме от 
Христос през краткия си живот на земята, Христос ще се сра-
мува от нас във вечността. Да не бъде!

Автор: Архим. доц. Павел Стефанов
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ДУХОВНИ СЪВЕТИ

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

СВЕТИ ЛУКА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИ:  
ЗА ТЩЕСЛАВИЕТО И ВАЖНОСТТА НА ТЕЛЕСНИЯ ПОСТ

Който обикаля манастирите, за да види някой памет-
ник, архитектура, фрески —  ще се върне вкъщи с праз-
на душа. Но ако е вярваща душа, ако ги обикаля заради 
душата си, за да придобие мир и спасение —  ще се върне 
изпълнен с утеха.

Старец Тадей Витовнишки
… • …Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от 

което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и 
тройно.

Игумен Нектарий (Морозов)
… • …Господ ни обича, затова ние можем да не се боим от нищо, 

Страстта на тщеславието е безконечно многообразна. Ние 
всички сме подвластни на тщеславието: едни със своята 
телесна красота, богатство и пищни дре-

хи, великолепни домове, физическа сила; дру-
ги изпадат в тщеславие с дълбочината на своя 
ум, разностранното образование и таланти.
Тщеславния неизбежно става горделив: той 
се превъзнася над всички. На него му се стру-
ва, че всички са по-лоши, под неговото ниво, 
недостойни са за него. Той се превъзнася на 
всички, като над нищожни, нищо незнаещи, 
безполезни.
Само той, нещастният, не вижда това, че 
е обзет от смъртния грях на гордостта, 
най-страшната от всички страсти, защото тя 
представлява духовната същност на дявола и 
е ненавистна на Бога. Пред Господа всеки горд 
човек е мерзък. При четенето на посланието 
на св. ап. Иаков ние не веднъж сме чували, 
че Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат 
(Йак.4:6). Гордият човек никога не може да угоди на Бога, дори 

освен от греха, защото заради греха се губи благодатта, а без 
Божията благодат врагът гони душата, както вятърът гони сух 
лист или дим.

Св. Силуан Атонски
… • …Всяка загриженост за Небето, ако не е въодушевена от покая-

ние, е мъртва и неистинска.
Свети Игнатий (Брянчанинов)

… • …Не записвай греховете на съседа: ако ги запишеш, половина-
та лежат върху тебе; ако ги забравиш, и Господ ще предаде на 
забвение твоите съгрешения.

Св. Николай Велимирович

да прекара целият си живот в подвижничество. Ето колко ги-
белна е страстта на гордостта.

Затворете очи, отпуснете глава и отправете 
вътрешния си взор към вашето сърце и по-
търсете какви страсти, какви змии гнездят 
там. Открийте ги всичките и едва тогава се ос-
мелявайте да пристъпите към изповед. Нищо 
не скривайте.
Пред вас е поста, време на покаяние и спасе-
ние. Мнозина не разбират важността на пос-
та и не го спазват. Защото именно телесният 
пост ни помага да се каем и спасим. Защото, 
както вече сме отбелязвали, чревоугодието е 
майка на всички останали страсти и съще-
временно се преодолява най-простичко от 
останалите. Ако изпълним тази възможна и 
лека за нас заповед – да обуздаем своя стомах 
– то ще получим власт и над много по-слож-

ни страсти.

Източник: www.predanie.bg
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В МОЛИТВАТА Е НЕОБХОДИМА ПРОСТОТА НА СЪРЦЕТО
(Продължение от бр. 364)

Стреми се да достигнеш младенческа простота в отноше-
нията си с хората и в молитвата си към Бога. Простотата 
е велико благо и достойнство на човека. Бог е съвършено 

прост, защото е съвършено духовен, съвършено благ. Нека и 
твоята душа не се раздвоява на добро и зло. По време на до-
машните и обществените молитви (за да се въоръжиш) про-
тив дяволското лукавство и разсейването на мислите, спомняй 
си за простотата на истината и си казвай: просто, т. е. вярвам 
във всичко, искано в простотата на сърцето, и прося всичко 
просто; а твоето лукавство, хулите, мерзостите и мечтите ти, 
враже мой, отхвърлям. Обикновено дяволът се вселява в нас 
чрез един лъжлив помисъл или чрез някаква лъжлива мисъл 
и греховно въжделение, и после действа в нас и ни безпокои: 
толкова прост е той. Не повече ли Господ, Бог на духовете, се 
вселява в нас чрез една мисъл, и чрез истинната Си и свята 

любов, пребивава с нас и действа в нас, и бива всичко за нас? 
И тъй, моли се без съмнение, просто, т. е. в простотата на сър-
цето си, без съмнение —  както е лесно да мислим, така лесно 
трябва да бъде и да се молим. Благодаря Ти, Господи, Владико 
и Съдия мой, че ме учиш да Ти се моля просто, и ме чуваш, ко-
гато викам към Тебе, и ме спасяваш от греховете и от скърбите 
ми, и ме извеждаш на простор. Ето, викнах към Тебе в греха 
на лукавството си с думите на църковната молитва: Господи, 
Боже наш, Който заради покаянието даруваш на човеците оп-
рощение… и едва успявам да я довърша, и в душата ми се въ-
двориха мир и лекота.
(Следва)

Свети праведни Иоан Кронщадски, „МОЛИТВОСЛОВ“ 
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“,  

Света Гора, Атон
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16 СЕПТЕМВРИ  
† Неделя след Въздвижение.  
Св. вмчца Евфимия Всехвална.  
Св. Людмила Чешка.  
Св. Киприан, митр. Киевски и Московски.  
Св. Севастиана. Св. Мелитина Марцианополска

17 СЕПТЕМВРИ  
❈  Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов.  
Св. мчца Теодотия

18 СЕПТЕМВРИ  
Преп. Евмений, еп. Гортински чудотворец

19 СЕПТЕМВРИ  
Св. мчци Трофим, Саватий и Доримедонт

20 СЕПТЕМВРИ  
Св. вмчк Евстатий Плакида и семейството му

21 СЕПТЕМВРИ  
Св. ап. Кодрат. Св. Исакий и Мелетий,  
еп. Кипърски. (Отдание на Въздвижение)

22 СЕПТЕМВРИ  
Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски.  
Св. прор. Йона. Преп. Козма Зографски. 
(Ден на Независимостта на България)

Никак не ми се иска, но все пак ще ви разкажа за това. 
Всички си мислеха, че аз наистина съм болен, но възпа-
лението ми не беше истинско. Бях сложил една кърпич-

ка в устата, затова бузата ми се наду. Освен това направих 
специална физиономия, за да покажа колко много ме боли 
зъбът, а и леко мънках. Всичко това направих нарочно, за да 
не ме изпитат. Госпожа Петрова ми повярва. И децата повяр-
ваха. Всички ме съжаляваха, притесниха се. А аз се правех, че 
много ме боли.
Госпожа Петрова каза:

— Отивай си вкъщи, щом така те боли.
Но съвсем не ми се искаше да се прибирам. Прехвърлях си с 
езика кърпичката в устата и си мислех: „Колко добре излъгах 
всички!“
Изведнъж Танчето извика:
— Хей, вижте, сега другата буза му е подута!
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•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

КАК ИСКАХ ДА ИЗЛЪЖА ВСИЧКИ
ПРИКАЗКА

… • …
Не е велико дело да твориш чудеса, не е велико дело да виж-
даш ангели; велико дело е да виждаш собствените си грехове.

Св. Антоний Велики
… • …

В наше време хората искат да ги обичат и заради това търпят 
поражения. Истината се състои в това да не се интересуваш 
обичат ли те, но да се вълнуваш от това, ти самият обичаш ли 
Христос и хората. Само така се изпълва душата.

Св. Порфирий Кавсокаливит
… • …

Велико дело за човека е да се научи да говори за другите 
хора само добро.

Митрополит Атанасий Лимасолски
… • …

Човек лети духовно с две крила: с Божията воля и със 
своята воля. Бог е залепил постоянно едното крило —  
Неговата воля —  на рамената ни. Но за да литнем ду-
ховно, трябва и ние да залепим на другото рамо нашето 
крило —  човешката воля.

Св. Паисий Светогорец


