
Проповед на 21 май – празник на светите 

равноапостолни Константин и Елена 

 
Братя и сестри, 

 

Светата Православна Църква възпоменава днес равноапостолния 

император свети Константин, дал свобода на християнската вяра след цели 3 

века гонения, и неговата майка  - боголюбивата Елена, намерила по светите земи 

Кръста Господен и множество светини, свързани със земния живот на 

Спасителя. Затова и на иконата на днешния празник виждаме заедно майката и 

сина, допринесли тъй много за утвърждаването на Христовата вяра, а между тях 

е Кръстът Господен. 

Нека помним, че кръстното знамение се явило на небето и на император 

Константин и на цялата му войска преди битката с неговия конкурент – 

езичника император Максенций. Константин имал и сън, в който му се явил 

Самият Господ. По словата на Спасителя, той заповядва да се изобрази кръст 

върху оръжията, щитовете и шлемовете на войниците.  

До този момент кръстът е бил знак на позорна и безчестна смърт, знак на 

лоша поличба. От този миг, от тази победа, император Константин, утвърден 

още от младини в ценностите на християнската вяра от своя баща, започва да 

гради християнизацията на огромната Римска империя. 

Негово дело е преместването на столицата от Рим в Константинопол, който 

цели 10 века е център на християнската империя и култура . Той остава в 

историята и със знаменития Милански едикт от 313 година, с който обявява 

християнството за официална религия. 

Така Христовата Църква излиза от мрачината на катакомбите, за да 

въздигне прекрасните храмове на Живия Бог, където в огромните кръщелни 

стотици вярващи се приобщават към вярата. 

По желание на света Елена са въздигнати и множество храмове в 

Йерусалим, Витлеем и над местата, където се случват чудесата и беседите на 

Господ Иисус Христос из Палестина. 

В дните на богопротивните учения, разразили се през 4-ти век, свети 

Константин свиква Първия Вселенски събор, присъства на откриването му и 

моли всички епископи за мир и съгласие в Христа. На този събор се формулират 

основните верови истини на апостолската Църква, известни като „Символ на 

вярата“, който става общ за цялата Православна Църква. Чуваме го всеки път по 

време на света Литургия – той е молитва по-ярка от всяка друга, изповедание на 

нашата идентичност като християни, като Христови чада. 



Казвам „чуваме го“, ако в този момент не звъннат нашите телефони или не 

спрем да разговаряме. Защото сякаш забравяме къде сме попаднали и какво се 

случва. Църквата е пълна с ангели, съслужащи с нас, а ние сме улисани в 

делничните грижи и не съумяваме да въздигнем сърцата си нагоре и дори не се 

смущаваме, че пречим на общата молитва. 

Нека бъдем по-внимателни към делото на нашето спасение. По-

благоговейни, по-съвестни, да се стремим към духовното небе, към този наш 

истински дом, където сияят увенчани светиите, сред които и днес честваните 

равноапостолни майка и син – светите Константин и Елена. По техните 

молитви, Господ да ни вразуми и помилва. Амин! 

Честит празник! 

Честито на всички именици! 
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