
Рече Господ: никой не е възлязъл на небето, освен 
слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва 
на небето. И както Моисей издигна змията в пус-

тинята, тъй трябва да се издигне Син Човеческий, та 
всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има 
живот вечен. Защото Бог толкоз обикна света, че от-
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даде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в 
Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог 
не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за 
да бъде светът спасен чрез Него. 

(Иоан 3:13-17)
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† НЕДЕЛЯ ПРЕДИ ВЪЗДВИЖЕНИЕ

„Бог толкова обикна света, че отдаде Своя 
Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, 
да не погине, а да има живот вечен” (Иоан 3:16)

Братя и сестри,
От вековно минало св. Православна Църква е определила 
днешния неделен ден за предпразничен и подготвителен 

към чествуването и 
възпоминанието Въз-
движението на светия 
и животворящ кръст 
Господен. Тя, за да ни 
подготви достойно да 
посрещнем и отпраз-
нуваме празника на св. 
Кръст, всяка година на 
днешната неделя спи-
ра нашето внимание 
върху най-живия акт 
от любовта на Бога 
към грешния човешки 
род – Голготската са-
можертва на Господа 
Иисуса Христа.
Всемогъщият Бог по 
Своята неизследима 
премъдрост и безпре-
делна любов създаде 
човека, в който отрази 
образа и подобието Си така, както се отразява слънцето в капки-
те на утринната роса. Направи го наследник на Своите божестве-
ни блаженства. Въведе го на върха на съвършенството. Надари 
го със свободна воля. Встъпи с него в благодатен съюз. И както 
венец в царството на природата, даде му власт и възможност да 
я владее и да се ползва и наслаждава от нейните блага и красоти. 
Но човекът, това мило, привилегировано и облечено в благодатна 
слава творение, злоупотреби с дадената му свобода. Прелъстен от 
дявола, той отпадна от Божието благоволение и тежко съгреши. 
Безкрайно оскърби Своя благ, но при това и безкрайно велик и 
правосъден Създател. Един страшен катаклизъм с горчиви по-
следици дълбоко разтърси духовната му природа. Той помрачи 
разума си. Изопачи свободната си воля и затъмни в себе си Бо-
жия образ. Но Всеблагия Създател, по неизмеримата Си благост и 

щедрост, не забрави човека. Той подготвяше и очакваше неговото 
изправление.
Прочетеното днес св. Евангелие кратко, но ясно подчертава го-
лямата любов и грижа на Бога, както към древния Израил, така 
и към цялото човечество. Израилевите синове, пътувайки през 
пустинята за обетованата земя, възроптали срещу Бога. Тези, 

които упътвани и за-
криляни от Бога чрез 
облечен и огнен стълб 
(Изх. 13:21) бягали от 
земята на египетското 
робство, за да се за-
селят в Обетованата 
страна на свободата и 
изобилието на блага-
та, не могли да поне-
сат някои временни 
несгоди и лишения на 
пустинния живот. Те 
се обявили срещу своя 
Бог и Благодетел. За да 
се разкаят и изправят, 
били наказани с люти 
отровни змии, които 
всявали потрес, ужас 
и смърт. И след като 
израилевите синове се 
опомнили и обърнали 

поглед пак към Бога за милост и помощ, били помилвани. Мои-
сей, по заповед на Бога издигнал на висок прът една медна змия, 
чрез която се спасявал всеки ухапан от отровна змия, щом по-
глеждал към нея с вяра. Това се случило някога с древния Израил. 
По такъв начин Бог тогава проявил към него своята любов. Оба-
че пълнотата на любовта Си към човека Той проявил напоследък 
(Евр. 1:2), като изпратил на земята Своя Единороден Син, за да 
спаси Адамовия род от греха и проклятието и да му посочи пътя 
към вечния и блажен живот. „Бог толкоз обикна света, че от-
даде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да 
не погине, а да има живот вечен” (Мат. 3:16). Ако за безбедно-
то и благополучно странствуване на ветхозаветния Израил през 
пустинята беше нужно да се издигне една медна змия, за нас пък, 
новозаветните синове, трябваше да бъде разпнат на кръст и из-
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ЛЮБОВТА НА БОГА КЪМ ЧОВЕКА
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БЕСЕДА ЗА ТОВА КАК СВЕТЪТ МРАЗИ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ГРЕХОВЕТЕ МУ

дигнат на Голгота Самият Божий Син, за да ни направи наслед-
ници на царството на светлината и вечното блаженство. Каква 
велика и неизмерима Божия любов и милост към падналия и 
окаян човек!
Ние живеем в един свят, преситен със зло (Иоан 5:19). Земни-
ят ни живот е път към вечността. Ние сме пътници на земята. 
Тук нямаме постоянен град, търсим бъдещия град (Евр. 13:14). 
Ние сме призвани от Бога да наследим новия Ханаан, да влезем в 
царството на небесната слава и да вземем участие в богатата бо-
жествена трапеза. Обаче змиите на този свят, греховете и пороци-
те, не рядко отровно нараняват душите ни и ни пречат да вървим 
напред в живота, да се издигнем и доближим до Бога. И както ня-
кога в пустинята за израилевите синове бе дадено средство про-
тив смъртоносната змийска отрова, така и за нас, християните, 
на Голгота, близо преди 2000 години, се даде спасително средство 
срещу отровното действие на греха и порока. Това средство е све-
тият Кръст, на който Господ Иисус Христос простря ръцете Си и 
проля кръвта Си, за да очисти и премахне нашето беззаконие. За 
това, колкото и опасно да протяга към нас отровните си пипала 
порокът, колкото силен и злобен да е воят на тъмните и зли сили 
около нас, ние никога не бива да се смущаваме и плашим, а носей-
ки дълбоко в душата си с жива вяра св. Кръст и Разпнатия на него 
Син Божий, ще можем да вървим смело и безбедно напред в жи-
вота към нравствена чистота и съвършенство. И в най-трудните 

моменти да не забравяме св. Кръст, защото той е онзи благосло-
вен и спасителен знак, който влива във вярващата душа нова сила 
и надежда за борба и победа в живота. Победното си шествие в 
историята на християнството дължи изключително на св. Кръст, 
под чиято благодатна сянка може само да се развива, устройва и 
цъфти личният, обществения и държавен живот. Забравим ли, 
обаче, Божията любов така дивно и в пълнота проявена към нас 
на Голгота, забравим ли, че сме купени с голяма цена (ІІ Кор. 6:20) 
с кръвта на Спасителя (Деян. 20:28), пренебрегнем ли св. Кръст, 
ние ще бъдем безутешни страдалци и скиталци из пустинята на 
живота, ще блуждаем без цел и без път, с помрачен ум, със сломе-
на воля и разбито сърце. Тогава ние наистина ще бъдем окаяни. 
Ще се чувствуваме безпомощни и безсилни във водовъртежа на 
живота, изложени на опасност всеки момент да бъдем грабнати 
от вълните му, без да сме спомогнали да оставим и най-малка сле-
да на светло творчество и възход в живота.
Ето защо, за да не изпаднем в това положение на изоставеност 
и безнадеждност, нека духовният ни взор всякога бъде отправен 
към светия Христов кръст, който в радост ни поучава, а в скър-
би и бедствие утешава и спасява. И тогава, колкото и да беснеят 
около нас вълните на житейския океан, ние ще останем невре-
дими, защото, ако Бог е с нас, никой не може да бъде против 
нас. Амин.
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Светът вас не може да мрази, 
а Мене мрази (Иoaн 7: 7).

Защо светът мрази Христа Господа? Сам Господ веднага го 
обяснява: Защото Аз свидетелствам за него, че делата 
му са лоши. Хората никого не мразят така силно, както 

свидетелстващите за греховете им. Затова най-големите прес-
тъпления в света се извършват през нощта, в мрака. А мигар 

Бог не вижда на тъмно през нощта? Разбира се, че вижда Бог, 
ала злосторниците не виждат Бога. И ако някои от тях донейде 
вярват в Бог, те все, в своята непросветеност мислят, че мра-
кът е завеса между хората и Бога. Господ Христос чрез Самия 
Себе Си ясно разкрива, че Бог всичко вижда и никаква тъм-
нина не е пречка за Неговите очи. Той съзирал човеците отда-
леч, както Натанаил под смоковницата. Той видял ослицата и 

ТРОПАР НА СВЕТИЯ КРЪСТ, ГЛАС 1
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояние Твое, победы православним 

християном на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя Крестом Твоим жительство.

Спаси, Господи, Твоите люде и благослови 
Твоето достояние, дари на православните 
християни победа над врага и запази 
с Твоя Кръст наследието Си.

•   Ц Ъ Р К О В Н И  П РА З Н И Ц И  •

ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА СВЕТИЯ И ЖИВОТВОРЯЩ КРЪСТ ГОСПОДЕН (КРЪСТОВДЕН)
14 СЕПТЕМВРИ

ПЕСНОПЕНИЯ НА ПРАЗНИКА

ИЗ „ОХРИДСКИ ПРОЛОГ“– 14 СЕПТЕМВРИ

Както се запалва свещ от свещ, така 
и доброто дело идва от друго добро 
дело. Някой си  патриций поискал 

да подари на църквата златен кръст, та 
повикал един млад и изкусен златар, 
дал му злато по мярка и му поръчал да 
изработи кръст, какъвто желаел. Бе-
дният златар, като видял каква голяма 
жертва прави този патриций заради 
своята душа, сърцето му се разпалило 
[от любов] към Бог, и решил към зла-
тото на патриция да прибави свои де-

сет жълтици. Когато кръстът бил готов, патрицият претеглил 
кръста, и открил, че тежи повече от златото, което връчил на 
момъка. Веднага почнал да ругае златаря като крадец, подози-
райки го, че е скрил част от неговото злато, а вместо скритото е 
сложил някакъв друг, тежък метал. Момъкът, като видял пат-
риция разярен, веднага му казал какво е направил: „Прибавих 
– казал той – и аз мое злато, като двете лепти на вдовицата, 
та заедно с теб да приема награда от Христа”. Чувайки това, 
патрицият се умилил в сърцето си и рекъл на честния момък: 
„От днес те правя мой син и наследник на целия ми имот”. 

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски
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КРАТКИ НАСТАВЛЕНИЯ
„Когато гледаш кръста, знай, че това е знамето на нашето 
духовно усъвършенстване, в което е скрита всепобеждава-
ща сила. И ако ти се отдалечиш от него, ще бъдеш овладян от 
страстите. А ако пребъдеш под него, ще стигнеш до небето и 
ще влезеш там тържествено.”

Св. Никодим Светогорец
… • …

„Помнете и вярвайте, че всичко, което се случва, е от Гос-
пода - и косъм от главата ни не ще загине без Неговата свята 
воля. Този трънлив път на скърби и търпение е пътят на всич-
ки Божии избраници. Казано е: “Приемете образа на страда-
ние и дълготърпение на пророците и на всички светии”. Ето, 
и Божиите светии, за които целият свят е недостоен, и те са 
били подлагани на скърби, и то на такива скърби, за които 
ние, грешните, не можем и да помислим. Спомнете си за Иов, 
плачещ на бунището, за Предтечата, гладуващ в пустинята, за 
Петър, разпнат на кръст, за Самата Преблагословена Майка на 
нашия Спасител, стояща край Кръста на Божествения Си Син. 
Та ние ли да скърбим и да роптаем против нашите нищожни в 
сравнение с тези скърби?”

Старец Варнава, „Велики руски старци”
… • …

„Царството Божие се превзема със сила, т.е. с постоянно са-

мопринуждаване; с други думи, вземи всекидневния си кръст 
и тръгни след Мен; още: отхвърли себе си; още: погуби душата 
си; още: с много скърби се влиза в царството Божие и пр.”

Игумен Никон (Воробьов)
… • …

„Тържеството на Христовото Възкресение настъпи след Гол-
гота. Така и бъдещето вечно блаженство не може да настъпи за 
нас, ако не претърпим без ропот своя кръст в земния живот.

Игумен Никон (Воробьов)
… • …

„Нека плачем пред Бога, да Го умоляваме за милосърдие — 
да ни прости и да помилува нас, негодните раби. Помнете, че 
и разбойникът висял на кръста и страдал тежко още няколко 
часа, макар и да е бил вече помилуван. Така и ние трябва много 
да търпим.”

Игумен Никон (Воробьов)
… • …

„Иди където искаш, живей където искаш, но където и да жи-
вееш, кръста на търпението не ще избегнеш.”

Старец Иларион, „Велики руски старци”

Беше първият ден на новата учебна година. Към училището 
отиваха трима другари-ученици: Стефко, Веско и Христо. И 
тримата бяха весели и оживено разговаряха.

— По колко добри дела отбелязахте в тетрадките си? — попита 
Стефко другарчетата си. — Моите са повече от десет.
— Не съм ги броил, но и моите не са по-малко! — каза Веско със 
самодоволство.
При този разговор лицето на Христо се помрачи. Като видяха, че 
той замълча, Стефко и Веско го подканиха:
— А ти, Христо, не каза колко свои добри дела си отбелязал!
Христо погледна смутено към земята и тихо продума:
— Аз... нищо... — запъна се и не се доизказа.
Стефко и Веско го изгледаха с насмешка.
— Ами днес учителят, като ни поиска тетрадките, какво ще му 
дадеш? Нали помниш какво ни заръча той преди да ни разпуснат: 

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ПЪРВИЯТ УРОК
да се стараем през лятото да извършим колкото се може повече 
добри дела, които да записваме в една тетрадка, и тази тетрадка 
да му я дадем днес, когато почваме новата учебна година. Ти май 
че си забравил това!
Христо нищо не отговори. Той съвсем не беше забравил тази за-
ръка на своя учител, но през цялото лято работи в зеленчуковата 
градина на родителите си, не се виждаше почти с никого други-
го, комуто би направил някое добро дело и той не знаеше какво 
трябваше да отбележи в своята тетрадка. А пък не искаше, както 
чу преди няколко дни, че други негови съученици направили — 
да излъже, че уж е направил някои добри постъпки, само и само 
да има нещо писано в тетрадката. И сега той, единствен от всич-
ки, отиваше на училище без тетрадка. Като си спомни за това, 
стана му мъчно. Другарите му продължаваха весело да разгова-
рят, а той вървеше с тях вече замислен.

ослето в насрещното село. Далечината не ограничавала Него-
вия взор. Господ виждал предварително и Петровото отрича-
не, и предателството на Иуда, и Своята смърт и възкресение, 
разрушаването на Иерусалим, вечността на Своята Църква и 
страданията на последователите Си, както и събитията в края 
на времената. Не, отдалечеността във времето не затруднява-
ла Неговото всевиждане. Но какво да изброяваме повече? Има 
ли нещо по-скрито от човешкото сърце? Не е ли това сърце 
скрито зад дебелата завеса на плътта? И не са ли помислите на 
сърцето още по-скрити от самото сърце? А Господ виждал и в 
човешките сърца и четял сърдечните помисли на хората. Защо 
мислите лошо в сърцата си? (Мат. 9:4). Е, какво чудно, братя, 
че от такъв Свидетел се боели онези, дето мислели лошо или 
вършели зло? Чудно ли е, че Го мразели злодеите? Кои? Всич-
ки вие, които участвате в неговите зли дела и заради това си 
съучастие не дръзвате да свидетелствате срещу света и за оно-

ва, което знаете. Боящите се от човеци, как ще свидетелстват 
срещу човеци? Търсещите човешка слава, как ще посмеят да 
си навлекат човешкото негодувание против себе си? О, братя 
мои, по-добре е за нас светът да ни мрази, но да ни люби Хрис-
тос, отколкото светът да ни обича и хвали, а Христос да отвръ-
ща лицето Си от нас, казвайки ни: не ви познавам. Ако светът 
ни мрази, да се утешаваме със словата на Спасителя: Ако све-
тът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил (Иоан. 
15: 18).
О, Господи благословени, Източник на  всяко  благовестие, 
укрепи сърцата ни, та да не се плашим, когато ни мрази све-
тът. Само Ти ни благославяй и обичай, Спасителю благий. 
На Тебе слава и хвала вовеки. Амин.

 Автор: Св. Николай, еп. Жички и 
Охридски, из „Охридски пролог”
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Видях и Христо, когато идваше. Той вървеше 
с двама свои другари и докато другите двама, 
като видяха свещеника, който също идваше 
насам, се побутнаха един друг с ръка, един-
ствен Христо отиде и целуна ръката му. Ето, 
това е една постъпка, която говори само добро 
за онзи, който я направи. Христо единствен 
не представи тетрадка, но аз ще кажа, че той 
не по-малко от другите се е старал да бъде до-
бро и възпитано дете. А всички трябва да се 
стараете да бъдете добри и възпитани. И да 
вършите добро заради самото добро, а не за-
щото трябва да го посочите като своя заслу-
га. И помнете, че десет добри дела могат да се 

провалят дори само от една лоша постъпка. Лошата постъпка на 
другарите на Христо, когато не само не поздравиха свещеника, 
който е Божи служител, но се и подиграха със сана му, прова-
ли всичките им добри дела, извършени преди това и отбелязани 
в тетрадките. Нека този ви бъде първият урок през тази учебна 
година: старайте се винаги да вършите само добро и знайте, че и 
най-дребната лоша постъпка проваля и най-големия ви запас от 
добри дела. Затова избягвайте лошите постъпки. Преди ви бях 
заръчал да записвате в тетрадката добрите си дела, а сега ви каз-
вам да вършите добро и да избягвате злото, без да смятате това 
за своя заслуга и да го отбелязвате. Защото Бог, Който стои над 
всички ни и всичко вижда, държи сметка за всичките наши дела 
и добрите ги записва на небето.

Станислав Ваклинов, „Гласът на ангелчето“, 1945 г.

Църковното настоятелство 
при храм "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ"

с предстоятел иконом Емилиян Костадинов, 
най-съредчно моли всички благочестиви 

християни да подпомогнат довършването 
на новоизграждащия 

се храм "СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ"

Когато наближиха училището, от една съседна ули-
ца се зададе свещеникът. Като го видяха, Стефко и 
Веско се смушкаха със смях. Христо обаче се отде-
ли от тях, приближи свещеника, поздрави го, като 
свали шапката си и пое ръката му да я целуне.
Свещеникът му каза няколко ласкави думи и го по-
гали по главата...
Училищният двор гъмжеше от деца. По лицата на 
всички грееше радост. Когато свърши водосветът, 
всички ученици отидоха в класните си стаи. И 
Христо плахо прекрачи прага на своето отделение.
Учителят влезе. Всички го посрещнаха с весели 
гласове, само Христо сякаш се страхуваше да го 
погледне. Струваше му се, че ей сега учителят ще 
поиска най-напред неговата тетрадка.
— Сега да видим как сте прекарали ваканцията. Спомняте си как-
во ви бях заръчал в последния час от миналата година, нали. Ид-
вайте един по един при мен на катедрата и ми давайте тетрадките 
си. Да видим кой най-много добри дела е извършил.
Христо цял пребледня и се скова на мястото си. Когато дойде 
неговият ред, той се повдигна разтреперан от чина и устните му 
промълвиха с мъка:
— Аз нямам тетрадка, защото не можах да извърша нито едно 
добро дело...
Като чуха това, учениците се раздвижиха и почнаха да шумят. Но 
учителят веднага въдвори тишина.
— Аз знам, че вие се зачудихте на думите на Христо — обърна се 
той към всички ученици, — но съм сигурен, че той е направил 
не едно и две добри дела, само не ги е запомнил. Той е вършил 
това точно тъй, както е заповядано в Евангелието — едната ръка 
да върши добри дела тъй, че другата да не знае. Но нека ни каже 
Христо защо не е могъл да извърши ни едно добро дело.
Понасърчен от благия глас на учителя, Христо отговори вече 
по-спокойно:
— Цяло лято работих в градината на татко. Имаше много работа 
там и аз почти никак не идвах в града, с никого не се срещах, ни-
кому добро не можах да направя...
Учителят го изгледа с радостен поглед.
— Ето, виждате ли: Христо твърди, че като не се е срещал с нико-
го, не е могъл да прояви доброто си сърце, а не иска да помисли, 
че през цялото лято той е проявявал само добри постъпки, като е 
помагал на родителите си. Но аз зная и друго, което той също не 
е сметнал за постъпка, заслужаваща да се отбележи като добра. 
Тази сутрин наблюдавах от прозореца идването на всички ви. 


