
Скъпи братя и сестри, 
Прекрасно е, че сме събрани всички в тази църква, за да честваме заедно тържеството 

на Пресветото Сърце Исусово. Няма да се спирам върху историята на този празник – 
мисля,че всички вие сте повече от запознати с нея. Началото поставят няколко немски 
мистици още през ХІІІ век. Това са Матилде от Магдебург (1207-1282), Матилде от Хакенборн 
(1241-1299), Гертруда от Хелфта (1256-1302) и Енрико Сузо (1295-1366). Традицията на този 
празник бива възродена през ХVІІ век във Франция от Йоан Еудес (1601-1680) и продължена 
от монахинята св. Маргарита Мария Алакок и йезуита Клод Ла Коломбиер (1641-1682). 

Бих искал да се спра, обаче, на основните аспекти свързани с изобразяването на 
Пресветото Сърце Исусово. 

Преди години ми се случи нещо интересно. Човек ме спря на улицата и ми каза: „Вие 
сте свещеник на Пресветото Сърце”. Аз му отговорих: „Не, грешите, аз съм Пасионист”. Но 
той продължи да настоява: „Не, не, вие сте свещеник на Пресветото Сърце, защото носите 
знака на Пресветото Сърце на гърдите си!” И наистина, знака на пасионистите много прилича 
на знака на Пресветото Сърце Исусово – сърце, от което излиза кръст. 

Обясних му разликата: знакът на Пасионистите (свързан със Св. Павел от Кръста, 
основател на ордена, след явление на Дева Мария) символизират човешко сърце, в което 
има кръст, тоест, в което бива съхранявано и ревностно пазено Страданието Христово, най-
голямото и чудно дело на божията любов. 

Св. Павел от Кръста обичаше да започва всичките си писма със следната фраза: “Passio 
Domini nostri Iesu Christi, sit semper in cordibus nostris” (Страданието на нашия Господ Исус 
Христос да бъде винаги в сърцата ни). И наистина, в самия знак на пасионистите е изписано: 
„Страданието на Исус Христос”. Изображенията на Пресветото Сърце Исусово, които са 
подобни на него, символизират нещо съвсем различно. 

Ако опитате да потърсите в Интернет, дори и с помощта на сина, дъщерята или 
внуците, изображения на Пресветото Сърце (на български език ще се появят много малко, но 
ако търсите на френски, италиански или английски, ще изплуват хиляди), ще забележите 
веднага няколко неща: 

• Не се среща често изображение само на сърце. Почти винаги е 
представено от самия Исус, живият, който посочва или разкрива, 
или ни поднася с ръка собственото си сърце. Защото, точно 
както ни просвещава папското учение, да се говори за 
Пресветото Сърце означава да се концентрираме върху него, да 
говорим, да съзерцаваме, да се молим на самия Исус и да 
открием, че Той Сам е върховния израз на божествената любов 
към човека. Исус е Божието сърце, въплътената Божия любов. 

• В това сърце има кръст. Онзи, когото гледаме, онзи, на когото се молим е Разпнатия 
Господ, чието сърце е било ранено, прободено с копие от римски войник. Тоест, Исус, 
точно в онзи момент, върховения израз на любовта му към нас, мига, когато жертва 
живота си. Сърцето му е пречупено, точно както евхаристичния хляб. 

• От това сърце излиза пламък, символ на любовта, която се разпалва, но и нещо 
повече – това е пламъкът на вярата: „Дойдох, за да донеса огън на земята”, казваше 
Исус. Това е огъня на Св. Дух. Това е огънят на Тайнствата. Това е огънят на Божията 
благодат, който ще ни очисти от всяко зло и грях. Това е огънят на Христовото 
желание да бъдем всички свети, както Бог е свят. 

• Сърцето на Исус е обвито в тръни, които го наранява и 
разкървавяват. Често считаме, че мислите, думите и действията, и 
лошите ни постъпки (с една дума – греха ни) засягат само нас и са 
нещо дълбоко лично. Греховете ни, обаче, са насочени директно 
Тялото Христово: покосяват го, карат Църквата да страда, 
разрушават връзките и взаимоотношенията между братята, нанасят 
удар на Божието сърце. 



Накрая, бих искал да се спра и на приликата между изображението на Пресветото Сърце 
Исусово и знакът, който Пасионистите носят на гърдите си, и който е изрисуван в много от 
църквите в нашата епархия. 

Богът, станал човек, който ни се дарява, който ни дава живот, има нужда да срещне 
всеки, който го приема. От една страна сърцето Исусово, самият Исус, който разтваря 
божествената си прегръдка с безкрайна любов, от друга страна – човешкото сърце, призвано 
да приеме и отвърне на тази прегръдка.  
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