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В НЕДЕЛЯ СИРОПУСТНА
Основното чувство на сърцето е тъгата: 
природата ни плаче за изгубения рай

През днешния ден Светата Църква си припомня па-
дението на нашите прадеди, и вие сте чували какви 
скръбни жалби влага тя в устата на изгонените от рая 

и седящи срещу него наши праотци! Така живо е било 
тогава чувството за загуба: раят бил пред погледа им и 
от него може би се разнасяли благоуханията на цветята 
и дърветата, които напомняли за блажения живот, който 
съвсем до неотдавна те вкусвали в своята невинност. И 
отците ни не можели да не скърбят за себе си.
Но това бил 
плачът не на 
Адам и Ева, а 
плачело пад-
налото човеш-
ко естество! 
Всички сили 
на душата и 
всички части 
на тялото из-
давали плач. 
Прародители-
те ни само го 
предавали със 
словото си на 
скърбящите заедно с тях твари и на бъдещото потомство. 
От този момент жалбите, плачът и скръбта се сродили с 
човешката природа и започнали да се превръщат в ос-
новен тон на сърдечните ни чувства и разположения. И 
кой от потомците на Адам, от наследниците на падна-
лото човешко естество, няма да засвидетелства това със 
собствения си опит?
Наистина, ние обичаме да се повеселим, но какво озна-
чава това, че след най-неудържимо веселие душата се 
потапя в скръб, като забравя за всички утехи, от които 
преди това изпадала в самозабрава? Дали не означава, че 
от дълбочината на цялото ни същество се дава на душата 
да познае колко нищожни са всички тези увеселения в 

сравнение с онова блаженство, което е изгубено с изгуб-
ването на рая. Ние сме готови да се радваме с радващите 
се, но колкото и разнообразни и значими да са нещата, 
които предизвикват радост у човека, те не остават в нас 
дълбока следа и скоро биват забравяни. Но ако видим 
майка, която плаче над умрелия си син, нейна единстве-
на опора, или жена, която се разкъсва от плач на гроба на 
любимия си мъж, скръбта дълбоко се врязва в душата ни 
и думите и образите на страдащите остават неизглади-
ми в паметта ни. Не означава ли и това, че скръбта ни е 
по-близка и по-сродна, отколкото радостта? Вие слушате 

пеене или му-
зика; разбира 
се, приятно е; 
откликват в ду-
шата ви весели 
тонове, но те 
само се плъз-
гат по повърх-
ността ѝ, без да 
остават върху 
нея забележи-
ма следа, дока-
то тъжните то-
нове карат ду-
шата да потъва 

в тях и тя ги помни дълго. Попитайте някой пътешестве-
ник, и той ще ви каже, сред многото видени предмети и 
места, остават в паметта му преди всичко онези, които са 
пораждали у него тъжни мисли.
Струва ми се, че тези примери са достатъчни за поясне-
ние на мисълта, че основното чувство в сърцето ни е тъ-
гата. Това означава, че естеството ни плаче за изгубения 
рай и колкото и да се опитваме да заглушим този плач, 
той звучи в дълбочината на сърцето ни, въпреки цялата 
веселост, която ни кара да оглупяваме, и говори на чо-
века на понятен за него език: “Престани да се веселиш в 
самозабрава; ти, падналият, много си изгубил: по-добре 
потърси няма ли някакъв начин да си възвърнеш изгу-

Рече Господ: ако простите на човеците съгрешения-
та им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли 
не простите на човеците съгрешенията им, и вашият 

Отец няма да прости съгрешенията ви. Също, кога пос-
тите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото 
те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред 
човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават 
своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си 
и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред 

човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят 
Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. 
Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде 
молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; 
но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, 
ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не 
крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде 
и сърцето ви. 

(Мт 6:14-21)
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беното?”.
Един езичник подслушал този плач на човешката душа 
и ето в какво иносказание облякъл мисълта си за него. 
Някой си стар мъдрец вървял през някакво уединено 
място, потънал в размисли за съдбата на човечеството. 
Това състояние на размисъл било прекъснато от въпроса: 
“Ти навярно си го видял? Кажи, къде отиде той; аз ще се 
затичам след него и може би ще го настигна”. Мъдрецът 
се обърнал и видял една девица. Дрехите ѝ били като 
на царска дъщеря, но износени и изпокъсани. Лицето 
ѝ било мрачно и загоряло, но чертите му издавали пре-
дишната изтънчена красота. Като огледал странницата, 
мъдрецът я попитал: “Какво искаш?” Тя пак повторила: 
“Ти сигурно си го виждал, кажи ми къде и как да го на-
меря?” - “Но за какво говориш?”- казал мъдрецът. “Нима 
не знаеш? - отвърнала девата. - Ох! А аз си мисля, че няма 
човек, който да не знае за моята скръб”. Мъдрецът със съ-
чувствие я попитал: “Кажи, каква е скръбта ти, и може би 
ще намеря начин да ти помогна”. - “Помисли и ми по-
могни - отговорила тя. - Ето какво ще ти кажа. Бях в една 
светла и изпълнена с радост страна. Беше ми толкова ху-
баво там, толкова хубаво! Подготвяха сватбата ми... Годе-
никът ми, не си спомням чертите на лицето му, беше с 
неописуема красота... Вече почти всичко съм забравила... 
но си спомням, че всичко беше готово за сватбата, и то-
гава някой дойде и започна да ми говори сладки думи...
После ми даде да изпия нещо. Изпих го и веднага изпад-
нах в безсъзнание и заспах. Като се събудих - о, по-добре 
да не се бях събуждала никога! - като се събудих, видях, 
че се намирам на тази мрачна и задушна земя. Къде 
беше моето светло жилище? Къде беше женихът ми с не-
говите радостни очи - не знаех. Отначало само тичах в 
безпаметство насам и натам, скубех си косите и се биех в 
гърдите от силната скръб, която измъчваше душата ми. 
След като се поуспокоих малко, реших да търся изгубе-
ното. И ето колко време вече ходя по земята и не нами-
рам този, когото обича душата ми (Песен на песн. 1:6). 
Денем питам слънцето, а през нощта луната и звездите, 
всяко денонощие обикалям от край до край земята: “Не 
сте ли виждали някъде този, когото търси душата ми?” 
Но те не ми отговарят... Има ли планини, където да не 
е стигал гласът ми? Има ли гори, където да не са се раз-
насяли воплите ми? Има ли долини, по които да не са 
стъпили нозете ми? Колко време вече, откакто се лутам и 
търся изгубеното, но не го намирам. Кажи ми, не знаеш 
ли и не си ли чувал къде е това, за което така тъжи душа-
та ми?” Мъдрецът помислил малко и казал: “Ако ти ми 
кажеш името на жениха си и името на царството му и 
страната, където е било светлото ти жилище, аз ще мога 
да ти покажа пътя за там, а по това, което казваш, никой 
не може да те упъти. Няма ли да те съжали женихът ти и 
да изпрати някого да ти посочи пътя към изгубеното ти 
блажено жилище, няма ли самият той да дойде да те взе-
ме?”. Като казал това, мъдрецът се обърнал, а девойката 
продължила по-нататък да търси невъзвратимото.
Разбирате какво означава това иносказание. То изобразя-
ва душата, която оплаква загубата на рая и единението 
с Бога, която Го търси и не го намира. Такава е и всяка 
душа, такива са и душите ни по своето естество. В какво 
е разликата? В това, че езическата душа само е търсела и 
търсела, но не е намирала търсеното, и езичникът не е 
могъл да върви по-нататък! Разумът се среща с ясни при-
знаци, които посочват падението и загубата на рая, но 

не може да намери начин за възстановяването на падна-
лия и възвръщането на изгубеното. А ние, братя, не сме 
синове на нощта и тъмнината, а синове на светлината и 
деня. У нас не може да има никакво недоумение за това. 
Знаем, че нашият Господ и Спасител Сам е дошъл на зе-
мята да намери и спаси погиналия; Сам призовава всич-
ки към Себе Си: дойдете при Мене... и Аз ще ви успокоя 
(Мат. 11:28). “Вие изгубихте Царството... Ето че то се при-
ближи! Покайте се и вярвайте в Евангелието, и Аз ще ви 
взема при Себе Си, и ще бъдете с Мене в рая, в обителите 
на Отца Ми ще се веселите и ще вечеряте”. Така, братя, 
бракът отново е подготвен. Господ Сам предлага Себе 
Си за Жених на каещата се душа, за което и изпраща в 
света водачи на невестата, отначало Апостолите, а след 
това - техните приемници, за да свързват с Него човеш-
ките души, тъгуващи за загубата на близкото общуване 
с Него, и Му ги представят посредством осветителните 
действия на Църквата, като чисти деви, неосквернени и 
без порок. Да благодарим на Господа! Ето че и нас ни 
призоваха на сватбата! Ето че и ние сме вече невеста 
Христова, в Светата Църква! Ето че и нашите души полу-
чиха знак за уневестяване - съединяване на Светия Дух в 
Светите Тайнства, сякаш венчален пръстен. Какво остава 
още? Остава да очакваме кога ще се отвори вратата, ще 
излезе Женихът и ще ни повика при Себе Си във вечните 
обители. Тогава ще се възрадва сърцето ни, и тази наша 
радост вече никой няма да ви отнеме. О, дарувай ни, Гос-
поди!
Но на вас, братя, са ви известни условията, при които 
всичко това - обещаното - ще ни бъде действително да-
рувано! Ще ни бъдат върнати раят и брачното единение 
с Господа, ако се явим чисти и непорочни пред Него, 
когато се изправим пред Него след напускането на този 
живот. Ние вече сме очистени в Кръщението и много 
пъти сме очиствали себе си в Покаянието. Но да погле-
днем себе си отблизо: няма ли у нас още някакви петна, 
които обезобразяват лицето и дрехите ни, и да побърза-
ме отново да ги умием със сълзите на покаянието. Ето 
сега благоприятно време, ето сега ден на спасение! (2 
Кор. 6:2) Настъпват дни на очистване! Да се възползваме 
от това благоприятно време, понеже много съгрешаваме 
всички. Дори ако не всеки има смъртни грехове, все пак 
грехове има. Прашният от пътя, макар да не е като пад-
налия в калта, но все пак не трябва да остава така. Трябва 
и лицето си да измие, и дрехата си да почисти. Така и 
тези, които вървят през този изпълнен с много съблаз-
ни живот, не могат да не се опетнят макар и малко. Как-
вото и да е това петно, и колкото и незначително да ни 
се струва, не можем да го оставим на себе си, трябва да 
го почистим. Защото Господ е казал, че в Царството Му 
няма да влезе нищо нечисто. Нищо нечисто означава, че 
не само голямата, но и малката нечистота ще ни прегра-
ди пътя към Царството Божие...
Като имаме това предвид, да възревнуваме да очистим 
себе си от всяка сквернота на плътта и духа през набли-
жаващите дни, за да не се лишим завинаги от така милос-
тиво възвърнатото ни завинаги блажено жилище. Амин.

Автор: Светител Теофан Затворник, „Творения 
- Том 1 (част 2), Славянобългарски манастир 

“Св. Вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон
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СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ
ОКОЛО 315 - 386 ГОДИНА. ПРАЗНУВА СЕ НА 18 МАРТ

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ: СВЕТОТО ПРИЧАСТИЕ

Св. Кирил е роден около 315 г. в Йеру-
салим или неговите околности. След 
като прекарал част от живота си като 

отшелник и подвижник, бил приет в кли-
ра и посветен първоначално в дяконски и 
презвитерски чин, а през 346 г. тогаваш-
ният Йерусалимски епископ Максим го 
избрал да подготвя оглашените за кръще-
ние и да наставлява новопокръстените. 
Прилежното и плодотворно изпълнение 
на това свещеническо задължение стана-
ло причина през 348-351 г., след смъртта 
на епископ Максим, св. Кирил да бъде из-
бран за негов наследник.

Блаженият Павел казва: „Аз приех от Господа това, 
което ви и предадох, а именно, че Господ Иисус през 
нощта, когато бе предаден взе хляб, поблагодари, 

преломи и каза: вземете, яжте това е Моето тяло, за вас 
преломявано; това правете за мой спомен. Взе също и ча-
шата подир вечеря и каза: тая чаша е новият завет в Мо-
ята кръв; това правете, колчем пиете за Мой спомен.“ (1 
Кор.11:23-25).
Затова, ако сам Господ е казал за хляба: това е Моето тяло - 
кой ще се осмели след това да се съмнява в тази истина? Ако 
Сам Той потвърдил като е рекъл: това е Моята кръв - кой 
ще се усъмни и ще каже: това не е неговата кръв? Христос 
някога в Кана Галилейска претворил водата във вино, на-
подобяващо кръвта - не заслужава ли вяра и в това, че може 
да пресътвори виното в кръв? Той, поканеният на плътски 
брак извършил такова необичайно чудо - не толкоз повече 
ли за несъмнено трябва да бъде признато това, че Той даря-
ва на синовете от духовния брак да вкусят Неговото Тяло и 
Неговата кръв? По тази причина нека се причастяваме със 
Светите тайни с пълна увереност, че те са Тяло Христово, 
защото под вид на хляб ти се дава тяло, а под вид на вино 
приемаш кръв, та, като се причастиш с Тялото Христово и 
Кръвта Христова, да станеш сътелесен и съкръвен с Христа. 
Така ние ставаме Христоносци, понеже духовно и телесно 
сме приели тялото и кръвта Христови - тъй ставаме още и 
„участници в божественото естество“ според думите на 
блажения Петър (1 Петр. 1:4).

Заради своята твърдост и ревност към 
чистотата на православната вяра по време 
развихрилата се арианска ерес Йеруса-
лимският светител бил свалян три пъти от 
епископската катедра.
Св. Кирил се ползвал с голямо уважение 
от цялата църква и взел дейно участие 
на II Вселенски събор (381 г.). Доживял до 
дълбока старост и починал през 386 годи-
на. Църковните отци и писатели го нари-
чат „мъж със свят живот“ и „защитник на 
апостолското учение“.

Източник: Pravoslavieto.com

Някога Христос, беседвайки с юдеите, рекъл: „Ако не ядете 
плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще 
имате в себе си живот“ (Иоан. 6:53). Силата на тайнство-
то ни обяснява блаженият Давид, казвайки: „Ти приготви 
пред мене трапеза пред очите на враговете ми“ (Пс. 22:5). 
Реченото от пророка има следния смисъл: до Твоето въплъ-
щение демоните приготовляваха трапеза за човеците - тра-
пеза нечиста, осквернена и изпълнена с дяволски сили; но 
след Твоето идване, Владико, Ти си приготвил трапеза пред 
мен.
Когато човек казва Богу: „приготвил си ми трапеза“ - 
какво друго означава това, освен тайнствена и духовна 
трапеза, каквато е приготвил за нас Бог против демони-
те?! И това е напълно вярно, защото първата трапеза е 
била общение с дявола, а втората - с Бога. Затова и Со-
ломон, давайки да се разбере за тази благодат, говори 
в Еклесиаст: „И тъй, иди, яж радостно хляба си и пий 
с радостно сърце виното си, щом Бог има благоволение 
над твоите работи“ (Екл. 9:27). Думата „иди“ означава 
спасителна и блаженотворна покана! Затова не гледай 
на Светите Тайни просто като на хляб и вино, защото, 
според Господните думи, те са тяло и кръв Христови. Ма-
кар чувството да ти представя хляб и вино, ти, обаче, се 
убеждавай чрез вярата. Не съди за нещата по вкус, но се 
убеждавай с вяра, че несъмнено си се сподобил с тялото 
и кръвта Христови!

Източник: Pravoslavieto.com

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

ДОБРОТАТА ВРЕДИ НА НЕРАЗКАЯЛИЯ СЕ

–Отче, имам помисъл, че ми говорите така уте-
шително или защото не бих могла да понеса 
строгостта Ви, или защото много пъти сте ми 

казали нещо и понеже не го правя, вече сте вдигнали 
ръце от мене.
– Благословена душо, нима ще си играя със спасението 
на душата ти? Младият може често да експериментира, 
но възрастният вече има преценка и върви стабилно. 
Чувствай сигурност. Ако видя у тебе нещо криво, било 

отдалече, било отблизо, ще ти го кажа. А ти имай дове-
рие и бъди мирна. Още не сте ме разбрали! Нима така 
лесно ще успокоявам помисли? Когато виждам, че душа-
та е чувствителна или изцяло е разтърсена от чувството 
за греха си, какво да кажа? Тогава я утешавам, за да не из-
падне в отчаяние. Обаче, когато виждам каменно сърце, 
тогава говоря строго, за да го раздвижа. Ако някой върви 
към пропастта и му кажа: „Продължавай, в правилна по-
сока вървиш“, не върша ли престъпление? Лошото при 
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14 МАРТ  
† Неделя Сиропустна (Сирни заговезни). Преп. 
Бенедикт. Гл. 7, утр. ев. 7, ап. Рим. 13:11-14:4 
(с. 323), лит. ев. Мт 6:14-21 (На вечернята се 
извършва взаимно опрощение) (Тип. с. 421)

15 МАРТ  
Св. мчк Агапий и 6-те мъченици с него  
(Начало на Великия пост) (сутринта -  
Утреня, Часове, Вечерня) (вечерта - Велико  
повечерие с канона на св. Андрей Критски –  
I част) (Тип. с. 424)

16 МАРТ   
Св. мчци Савин и Папа (сутринта - Утреня, 
Часове, Вечерня) (вечерта - Велико повече-
рие с канона на св. Андрей Критски II част)

17 МАРТ   
Преп. Алексий, човек Божи. Прпмчк Павел  
(Прежд. лит.) (Тип. с. 425) (вечерта – 
 Велико повечерие с канона на св. Андрей  
Критски - III част)

18 МАРТ  
Св. Кирил, патриарх Йерусалимски. Мчк Трофим  
и 10 000 мъченици в Никомидия  
(вечерта - Велико повечерие с канона  
на св. Андрей Критски - IV част)

19 МАРТ  
Св. мчци Хрисант и Дария (Прежд. лит.) 
(вечерта - Малко повечерие с Богороди-
чен акатист - I статия) (Тип. с. 428)

13 МАРТ  
❈ Тодорова събота. Преп. отци, избити в ма-
настира “Св. Сава” (Злат. лит.) (Тип. с. 428)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

Живял някога младеж с мно-
го проклет характер. Вед-
нъж баща му дал торба с 

пирони и казал:
– Забивай по един гвоздей в гра-
динската порта, всеки път когато 

изгубиш търпение или се скараш с някого.
Първия ден младежът забил 37 пирона. Следващите дни 
пироните ставали все по-малко и по-малко – започнал да 
се учи да контролира гнева си. Разбрал, че е по-лесно да 
преглътне обидата, отколкото да забива пирони.
Дошъл денят, в който нямало забит нито един гвоздей. 
Дошъл при баща си и му разказал за това. Тогава баща 
му казал:
– А сега вади по един пирон всеки път, когато някой те 
обиди, а ти се сдържиш и претърпиш.
След известно време младежът отново дошъл при баща 
си и му казал, че извадил всички гвоздеи. Бащата го завел 
при портата и промълвил:
– Сине, ти много се потруди над своя характер, научи 
се сдържаш гнева си, да прощаваш, но погледни колко 
дупки останаха на портата! Тя никога вече няма да бъде 
същата. Помни, че всеки път, когато се караш с някого 

или обиждаш, думите ти оставят рани в сърцето му. И не 
е важно колко пъти ще се извиниш на човека – поняко-
га раната остава завинаги. От думи може да боли точно 
толкова, колкото и от рана на тялото. Никога не забра-
вяй това!

Народна мъдрост, Сборник „В семеен кръг“, 2018 г. 
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

ЗА ТЪРПЕНИЕТО И ГРАДИНСКАТА ПОРТА

някои е, че не вярват, когато им казваш да не се безпоко-
ят и поради това се измъчват. Ако видя нещо лошо, как 
няма да го кажа? Как да оставиш човека да отиде в ада? 
Когато носиш отговорност, тогава и ще се развикаш, ако 
трябва. За мене е по-добре да не говоря, но не мога да 
мълча, когато нося отговорност.
Освен това трябва да се има предвид и следното. Напри-
мер причиняваш ми някакво зло, а аз ти прощавам. При-
чиняваш ми отново някакво друго зло и пак ти проща-
вам. Аз съм добре, но ако ти не се поправяш, понеже ти 
прощавам, това е много сериозно. Да речем, че не можеш 
да се поправиш изцяло. Обаче трябва да се стремиш да се 

поправиш, колкото можеш. А не да се самоуспокояваш и 
да си казваш: „След като ми прощава, значи всичко е на-
ред, не е нужно притеснение“. Човек може да сгреши, но 
ако се кае, плаче, моли със свито сърце за прошка, бори 
се да се поправи, тогава е налице осъзнаване на греха и 
трябва и духовникът да прощава. Но ако човек не се кае 
и продължава по същия начин, тогава онзи, който носи 
отговорност за душата му, не може да се смее. Добротата 
вреди на неразкаялия се.

Из: „Старецът Паисий Светогорец. Слова. Том 3. Духовна 
борба“, стр. 249-251. Заглавието е на редакцията

Източник: www.zadrugata.com


