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К
ойто иска да бъде Мой ученик, нека сe от��
рече от себе си, да вземе кръста си и да Ме 
последва (Мат. 16:24). Тези думи на нашия 

Спасител Господ Иисус Христос, ясно сви
детелствуващи, че отличителният белег 
на всички Негови истински ученици е 
кръстоносенето, са се изпълнили с 
особена сила в живота на великия 
светител Иоан Златоуст. Предла
гаме на нашите читатели част от 
неговия житиепис, а именно – разказ 
за изминатия от него кръстен път – 
път стръмен и трънлив, но довел го 
до Небесното царство и вечната сла
ва, според верните слова на Свещ. 
Писание: Ако с Него страдаме, с 
Него ще се и прославим (Рим. 8:17).

 #   #   #

Св. Иоан Златоуст бил повикан 
от Антиохия в Константинопол, за 
да бъде ръкоположен за архиепископ 
на престолния град, след кончината 
на св. Нектарий. Когато антиохий
ци разбрали защо са дошли царските 
пратеници, те се събрали в църквата 
и не искали да пуснат своя любим 
пастир, учител и утешител. Сами
ят св. Иоан съзнавал цялата висота 
на епископското служение и считал себе си 
недостоен за такъв отговорен сан, поради 
което още на младини се отклонил от него. 
Затова той също не искал да изостави мяс
тото на своята дългогодишна пастирска 
дейност и обичните си пасоми. Наложило 
се началникът на областта Астерий тайно 
и с хитрост да го изведе извън Антиохия 
на място, където го чакала готова за път 
колесница. Когато наближили столицата, 
почти всички жители, начело с изпратени 
от царя велможи, излезли да посрещнат св. 

Иоан. В града го очаквали самият император 
заедно с йерарси и други клирици.

На тържествената епископска хирото
ния в катедралния храм “Св. София”, извър
шена на 26 февруари 389 г., присъствувал 
император Аркадий1 заедно с многобройна 

свита. След като се помолил за царя, 
клира и народа, св. Иоан произнесъл поу
чение, в което наставлявал владетеля да 
пребъдва неотстъпно в православната 

вяра, да избягва общението с еретици, 
да посещава често Божия храм, да 
бъде справедлив и милостив. Тогава 
светителят изрекъл и следните 
знаменателни думи: “Нека знае Твое 
благочестие, че аз няма да се побоя, 
когато бъде нужно, да Те наставля
вам и изобличавам за полза на душа
та, тъй както пророк Натан не се 
побоял да изобличи съгрешенията 
на цар Давид.”

Новият архипастир се заел 
усърдно с изпълняването на свои
те задължения. Той започнал с 

найглавното – духовното усъвър
шенстване на свещенослужители

те, на които сам давал пример със 
своя строг подвижнически живот. 
Обичайните средства, предоставяни 

за издръжка на Константинополския архи
епископ, той разпоредил да бъдат използ
вани за поддържането на няколко болници 
и страноприемници. В негово лице бедните 
намерили велик благодетел, болните – благо
датен целител, онеправданите – неуморим 
застъпник. Той бил всичко за всички, с което 
скоро и тук си спечелил любовта на народа, 
както преди в Антиохия.

К Р ЪСТН ИяТ  П ЪТ  Н А  С В .  И ОА Н  ЗЛ АТОУСТ
Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно (Ìàò. 5:10)

1 Император Аркадий – син на император Тео
досий Велики. Управлявал Източната римска 
империя от 395 до 408 г.
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Много трудове положил светителят за 
очистването на столицата от арианска
та ерес. Всички околни градове и села били 
обгърнати от неговата отеческа грижа за 
спасение на човешките души. Той изпращал 
опитни и богобоязливи клирици да утвърж
дават Православието чрез проповядване на 
словото Божие, да изтребват нечестие то 
и ересите и да насочват заблудилите се 
по спасителния път. С неговите усилия 
били обърнати към православната вяра 
келтите, заразени от арианство. На него 
дължат своето просвещаване и скитите, 
които живеели около Дунава. Той изгонил 
от източните страни маркионитската 
ерес и озарил със светлината на истинското 
учение целия тогавашен свят.

Светителят допринесъл много и за 
бла голепието на богослужението – записал 
чина на Литургията, въвел антифонно пее
не на всенощното бдение, написал няколко 
молитви за чина на елеосвещението.

Той проповядвал, наставлявал, утеша вал 
в бедствията (по това време Константи
нопол неведнъж бил разтърсван от силни 
земетресения), призовавал към покаяние, 
милосърдие, водел непримирима борба с 
нрав ствения упадък в столицата, както 
сред висшето общество, тъй и сред ония, 
които претендирали да бъдат избрани 
члено ве на Църквата – епископите и све
щениците.

И както трябвало да се очаква, решител
ните действия за изкореняване на цър ков
ните и нравствените неуредици в общество
то предизвикали раздразнение и вражда от 
страна на засегнатите. От всички найнедо
волни били някои епископи, заели незаконно 
своите катедри, които сега били лишени от 
тях. По това време църковният живот в 
много области, особено в Мала Азия, бил сил
но разстроен. Начело на епархиите стоели 
често пъти недостойни архипастири, заели 
своите престоли с подкупи. Когато оплак
ванията за техните въпиющи беззакония 
стигнали до св. Иоан Златоуст, той решил 
да поправи злото. През 401 г. светителят 
посетил Мала Азия, където, след като сам 
се убедил в извършените злоупотреби, взел 
строги мерки и някои епископи трябвало 
да напуснат своите катедри. Озлобени, те 

повели истинска война срещу Константино
полския първойерарх, като го обвинявали в 
незаконна намеса в делата на чужди епархии 
и в различни жестокости. Към тях се при
съединили и други епископи, завиждащи на 
св. Иоан за неговото огромно влияние върху 
народа. Един от тях, Севериан Гавалски, 
злоупотребил с доверието на Златоуст, 
който по време на своето отсъствие от 
столицата му поверил временно управле
нието на Църквата. Домогвайки се до пър
восветителското място, Севериан успял 
да проникне в царския двор и след време 
станал един от найожесточените врагове 
на св. Иоан. Не се нравел архиепископът и 
на мнозина други владици заради това, че 
въпреки установилия се тук обичай, той 
не ги развличал по време на пребиваването 
им в Константинопол с разкошни приеми 
и обеди, а ги посрещал просто, бидейки все
цяло погълнат от делата на църковното и 
обществено благоустройство.

Немалко противници си спечелил 
св. Иоан и сред столичното духовенство. 
Привик на  ли при неговия предшественик към 
пълна волност в живота, те скоро започнали 
да недоволствуват, когато новопоставени
ят архиепископ започнал да им напомня за 
висотата на тяхното служение, за задълже
нията им и подобаващото им поведение и се 
заел да изкоренява различните им безредици 
и злоупотреби. На едно църковно събрание 
преданият на Златоуст архидякон Серапион, 
който познавал отлично живота на мнозина 
столични клирици и виждал упоритото им 
противене на светителя, откровено, но не
благоразумно се изказал: “Не можеш, владико, 
да ги поправиш, ако не подгониш всичките с 
жезъла си!” Тия думи били злонамерено под
хванати от непокорните, които започнали 
бързо да разпространяват из града злословия 
и хули против светителя, обвинявайки го 
в жестокост и човеконенавистничество. 

Раздразнение започнало да обхваща и 
знатните слоеве на столичното население, 
които били изобличавани от светителя 
повече от всички, а особено дамите от 
висшето общество, чийто разгулен, неце
ломъдрен живот и сребролюбие намирали в 

2 До нас са достигнали имената на три от при
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лицето на св. Иоан непримирим порицател2.
Злословията скоро се изродили в клевети 

и за Константинополския архиепископ запо
чнали да се разнасят нелепи слухове. Говоре
ли, че той обядва самичък и не приема покани 
от другите поради своя мрачен и горд нрав 
и поради разни скрити пороци. Също тъй се 
разпространявала и вредоносната мълва, че 
чрез своите слова, произнасяни от амвона, 
архиепископът укорява не само знатните 
придворни дами, но и самата Евдоксия, 
съпругата на Аркадий. Клеветите скоро 
охладили отношението на императрицата 
към св. Иоан. Тя не можела да не по  чув ствува, 
че словата на архиепископа твър де силно 
изобличават и самата нея, тъй като със 
своята крайна суетност и разпуснатост тя 
действително била източник и зара зите
лен пример за всички страсти, от която 
стра дало висшето столично общество. 

#   #   #

Между враговете на  св. Иоан за жалост 
застанал и Александрийският архиепископ 
Теофил, един от найбогатите и влиятелни 
йерарси в тогавашния християнски свят. 
Крайно горд и златолюбив, коварен и ловък  
в изплитането на интриги, еднакво добре 
умеещ да си служи с клевети, заплахи и под
купи, за да нанася удари на противниците си, 
той желаел да заеме Константинополския 
престол било самолично, било чрез подста
вено лице, чрез което да упражнява своята 
власт. Принуден от правителството, Тео
фил се съгласил на хиротонията на св. Иоан, 
но дълбоко в душата си бил негов заклет враг 
и със злобно внимание следял всичко, което 
ставало в престолния град. Блестящите 
успехи на новия архипастир в управлението 
на Църквата били като нож в сърцето му, 
затова пък надигащата се вражда против 
св. Иоан и влошаването на отношенията 
му с двора го изпълвали с доволство.

Повод да излее затаената жлъч върху 
своя невинен и неволен съперник станала не
щастната съдба на някои монаси, отшелни
ци от Нитрийската пустиня. Сред тамош

ните подвижници особено се отличава ли със 
своето благочестие и ученост четирима 
братя, наречени поради твърде високия им 
ръст “дългите братя”. Отначало Теофил се 
отнасял към тях с уважение и успял да при
нуди двамина от тях да приемат свещен 
сан, като втория – Диоскор, дори ръкополо
жил за епископ на Ермопол. Но когато те, 
виждайки беззаконията на Александрийския 
първостоятел, го напуснали, Теофил изпад
нал в ярост, обсипал ги с хули и ги обвинил в 
привързаност към учението на Ориген3. Той 
свикал събор от подчинени на него епископи 
и на този събор “дългите братя” били осъ
дени като еретици и магьосници (това се 
смятало за престъпление и срещу държав
ната власт). Нещо повече, за да “изтреби 
ереста в самото º гнездо”, Теофил наредил 
да бъдат унищожени древните нитрийски 
монастири. Монасите били подложени на 
жестоки побои и осакатяване, а обите
лите – подпалени и разрушени4. Малцина, 
между които и “дългите братя”, се спасили 
с бягство. Те отишли първо в Иерусалим, а 
след това – в столицата, за да търсят закри
лата на Константинополския архиепископ.

Св. Иоан ги приел с обичайната си до
брота и обещал да ходатайствува за тях 
пред Теофил, но в същото време, спазвайки 
каноническите правила, които забранявали 
на един епископ да се намесва в делата на 
друга епархия, действувал предпазливо, още 
повече, че ставало дума за обвинение в ерес. 

дворните дами на Евдоксия – Марса, Кастриция 
и “двойно бесноватата” Евграфия, чийто дом се 
превърнал в сборище на всички врагове на св. Иоан 
Златоуст.

3  Ориген († 254 г.) – един от найвидните учени 
на своето време. Автор на много съчинения, ня
кои от които са достигнали до нас единствено 
в откъси. Известен е найвече с тълкованията 
си на Свещ. Писание. В своите съчинения обаче 
Ориген допускал и мисли, несъгласни с учението на 
Църквата. Така например той учел неправилно за 
отношението между трите Лица на Св. Троица, 
отричал вечността на греха и наказанията, имал 
неправилни възгледи за изкуплението и спасение
то на човека и т. н. Последователите на Ориген, 
твърде многобройни в Александрия и Палестина, 
развили тези мисли до крайност. Погрешните 
мнения на Ориген и неговите последователи били 
осъдени като еретически на V Вселенски събор.

4 В житието на св. Иоан Златоуст, съставено 
от св. Димитрий Ростовски, се разказва, че при 
погрома били избити десет хиляди монаси. Св. 
Църква празнува тяхната памет на 10 юли по 
църковния календар.
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Той написал две увещателни писма до Тео
фил, на които последният отговорил грубо, 
обвинявайки го в нарушение на църковните 
постановления. Междувременно “дългите 
братя”, сами се обърнали към императора 
и в своята жалба изложили цял ред тежки 
обвинения срещу Теофил. Последният бил 
повикан на съд. За да може с един удар да 
защити себе си, а ненавистния си Иоан да 
свали от престола, Теофил сам 
изковал обвинение срещу него: 
щом Иоан е приел под своя 
закрила последователите на 
Ориген, той също е оригенист 
и като такъв не е достоен да 
заема столичния престол. Те
офил даже успял да привлече на 
своя страна такъв поборник на 
Православието като св. Епифа
ний Кипърски, комуто внушил, 
че чистотата на вярата е в 
опасност и че зловредната 
ерес е проникнала чрез Иоан 
в самото сърце на Църквата. 
Изпълнен с ревност, чисто
сърдечният старецсветител 
побързал да отплава с кораб за 
Константинопол, където се 
установил в частен дом и избяг
вал всяко общение със Златоуст. 
Той дори отслужил литургия и извършил 
ръкоположение на дякон без уведомление и 
съгласие на архиепископа и искал незабавно, 
по време на богослужение в катедралната 
църква, да произнесе анатема на всички 
привърженици на Ориген, в това число и на 
св. Иоан Златоуст. Последният по всякакъв 
начин се стараел да успокои св. Епифаний, 
като му разяснявал колко е неблагоразумно 
да пристъпва към такова дело без гриж
ливо съборно разследване. Св. Епифаний се 
разколебал, още повече че от мнозина чу вал 
найдобри отзиви за св. Иоан.

Тук обаче се намесила императрицата, 
която по това време била особено раздраз
нена срещу архиепископа поради неуспешния 
си опит да ограби една беззащитна вдовица. 
Като харесала нейното лозе, Евдоксия ре
шила да го завладее и действително стори
ла това, ала вдовицата със сълзи потърсила 
помощта на св. Иоан. Той решително се 

застъпил за нея и отишъл при императрица
та. Но Евдоксия отхвърлила ходатайство
то му и заповядала да го отстранят от 
двореца. Тогава светителят от своя стра
на не я допуснал в храма и произнесъл там 
сил но изобличителна проповед за св. пророк 
Илия и Иезавел. Разбира се, проповедта вед
нага била свързана със станалото. Раз гне вена 
до крайност, импера трицата повикала св. 

Епифа ний и за почнала настой
чиво да го убеж дава да направи 
всичко въз можно за осъждането 
на Иоан като еретик и недосто
ен за престола. Когато св. Епи
 фаний º възра зил, че не би ва да 
дава воля на своя гняв и че де
лото трябва да се разследва, 
Евдоксия, извън се  бе си извика
ла: “Ако ти, отче, не изгониш 
Иоан, то аз ще отворя езиче
ските храмове, ще на правя тъй, 
че мнозина да отстъпят от 
Бога, да се поклонят на идоли
те и ще последват големи зли
ни!”

Смаян от безумния гняв на 
царицата и като се убедил, че 
обвиненията  срещу св. Иоан 

са несправедливи, св. Епифа ний 
побързал да напусне столицата 

и се отправил обратно за своята епархия. 
Слухът, че царицата е подбудила св. Епифа
ний да обвини в ерес св. Иоан и да произне
се срещу него анатема, бързо се разпростра
нил из града. Преданието разказва, че кога
то това стигнало до Константинополския 
архиепископ, той изпратил на св. Епифаний 
следното писмо: “Брате Епифание, чух, че 
си дал съвет да бъда изгонен [от престола 
си], но знай, че ти самият няма да видиш 
своя престол.” Св. Епифаний му отговорил: 

“Страдалецо Христов Иоане, бъди мъжест
вен в скърбите и знай, че няма да стигнеш 
до мястото, където ще те прогонят.” И 
двете пророчества се сбъднали…

Междувременно Евдоксия, неуморима в 
злобата си, подтикнала императора да сви
ка събор, който да свали св. Иоан от архие 
рейската му катедра. Тя изпратила писмо 
и до Теофил Александрийски, като го викала 
на събора и му обещавала своята закрила. 

Ñâ. Èîàí Злàòîуñò è 
ñâ. Еïèфàíèй Êèïúðñêè
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Насърчен, Теофил пристигнал в столицата 
вече не като обвиняем, а като съдия, с ко
раби, препълнени с богати дарове и с цяла 
свита епископи – двадесет и трима на брой. 
Съборът се състоял в Халкидон, в резиден
цията на императора, наричана “Край дъба”. 
Свети Иоан бил призован като обвиняем, 
но отказал да се яви пред своите врагове5, 
тъй като не признавал за законен този неп
раведен съд. С чисто сърце и с пълно съзна
ние за своята невинност, той произнесъл 
в катедралната църква своята знаменита 
проповед: “Нека се пени и беснува мо рето 

– канарите то не може да съкруши. Нека се 
надигат вълните, но Иисусовия кораб те не 
могат да потопят. От що да се боим? От 
смъртта ли? За мен животът е Христос, а 
смъртта – придобивка. От изгнание ли да 
се боим? – Господня е земята и всичко, що я 
изпълня. От отнемане на имотите ли да се 
боим? Но на всекиго е известно, че нищо не 
сме донесли със себе си на света и нищо не 
можем да изнесем. Аз не се боя от бедност, 
нито желая богатства, и от смъртта не се 
страхувам. Моля се само за едно – завършил 
той – да преуспявате в доброто.” 

Междувременно беззаконният събор, след 
като изслушал клеветниците на св. Иоан, 
осъдил задочно светителя – да бъде низвер
гнат и изпратен в изгнание. Слабоволният 
император потвърдил решението и дал 
нареждане за отстраняването на архиепис
копа. За да бъдат избегнати зараждащият 
се смут и невинните жертви на човешките 
страсти, св. Иоан Златоуст сам се предал 
на войниците, които незабавно го отвели 
на пристанището и с кораб го откарали в 
Пренет, близо до Никомидия. 

На сутринта, когато народът узнал, 
че неговият горещо обичан архипастир е 
низвергнат и заточен, бурно се надигнал в 
негова защита. Вълнението обхванало целия 
град. Теофил Александрийски едва успял да 
спаси живота си с бягство. В същото време 
станало и страшно земетресение, което раз
търсило до основи двореца на императрица
та. Съзнавайки, че това е Божие наказание, 

тя с ужас се хвърлила в нозете на Аркадий, 
като го умолявала да отмени своята заповед 
и да върне св. Иоан. Нещо повече, Евдоксия 
сама написала до светителя писмо, в което 
го канела да се върне обратно в столицата 
и всячески се стараела да се оправдае пред 
него. Великият праведник, забравяйки всич
ки нанесени му оскърбления, се завърнал с 
всеопрощение в Константинопол, където 
безбройно множество народ го очаквало 
и почти насила го въвели тържествено в 
катедралния храм.

#   #   #

Свети Иоан бил оправдан от обвинения
та срещу него на нов събор от 65 епископи. 
След завръщането си той отново започнал 
да ръководи мъдро Константинополската 
Църква и да утешава паството си със своите 
боговдъхновени слова. Но това било само 
кратко затишие пред още посилна буря. 
Подбудителка на новото гонение и този 
път се оказала императрицата. В своето 
безгранично честолюбие тя пожелала нещо 
небивало: да бъде построена на главния 
площад в столицата, близо до катедралния 
храм  “Св. София”, колона, на чийто връх да 
бъде поставена сребърна статуя на импера
трицата. Колоната била издигната с големи 
тържества. Поради близостта º до храма 
шумът от това непристойно празнуване, 
примесено с езически игри и церемонии, на
правил невъзможно богослужението в храма. 
Св. Иоан Златоуст не можел да не види в 
това явно и дори умишлено оскърбление на 
светинята. След като напразно се опитал 
да спре кощунството с помощта на град
ския префект, той произнесъл в храма рязко 
изобличително слово, започващо с думите: 

“Пак беснее Иродиада, пак се вълнува, пак 
пляска с ръце и играе, пак иска главата на 
Иоан…” Враговете не пропуснали да съоб
щят това на царицата и Евдоксия изпаднала 
в неописуема ярост. Тя веднага поискала от 
императора да отмъсти за нанесеното º 
оскърбление и настоявала за свикването 
на нов събор, който да свали от престола, 
този път окончателно, омразния º Иоан. 
Теофил също бил повикан на събора, но сега 
той не посмял да се яви лично, а изпратил 
трима епископи, свои заместници, като 

5 Освен Теофил Александрийски такива били него
вият сродник Кирин Халкидонски и приближените 
на двореца епископи Севериан Гавалски, Акакий 
Верейски и Антиох Птолемаидски.
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ги снабдил с нужните наставления и с ка
нони, въз основа на които Иоан трябвало 
да бъде осъден. Посочените от Теофил ка
нони нямали никаква сила в Православната 
Църква, защото навремето били съставени 
от еретици ариани с цел низвержението 
на св. Атанасий Велики. В тях се съдържа
ло постановлението, че епископ, веднъж 
свален от събор, не може да заеме отново 
престола си без отмяна на решението от 
друг, поголям събор. Ако епископът стори 
това самоволно, следва да бъде отлъчен 
от Църквата както той, така и всички, 
намиращи се в общение с него. Тъкмо това 
правило използували враговете на св. Иоан 
и въпреки че неговото оправдаване станало 
на събор от 65 епископи, т.е. помногоброен 
от събора „Край дъба”, светителят бил обя
вен за отлъчен от Църквата и за подлежащ 
на граждански съд. И този път решението 
било потвърдено от императора6. 

Император Аркадий обаче се опасявал да 
прибегне до насилие и искал да принуди све
тителя да се оттегли сам, като се стараел 
при всеки случай да му покаже, че той вече 
не е архиепископ и заема незаконно престола. 

На празника Рождество Христово в 403 г. 
императорът не пожелал да приеме Св. 
Причастие от ръцете на св. Иоан, “докато 
той не се очисти от обвиненията”. Това 
положение продължило до Пасха, 17 април 
404 г. Пред празника царят, подтикван от 
Евдоксия и от враждебните на Златоуст 
епископи, изпратил на първосветителя 
заповед да напусне църквата. Изпълнен със 
съзнанието за своята правота и за своя 
пастирски дълг, св. Иоан отговорил, че 
той няма да остави поверената му от Бога 
Църква, освен ако не бъде принуден със сила. 
На Велика събота придворният сановник 
Марин бил пратен с войници, за да изгони 
светителя от църквата. В този ден св. 
Иоан се готвел да извърши кръщение на 
3000 оглашени. Войниците, предвождани 
от езичника Луций, се втурнали в храма, 
прекъснали  богослужението и светлият 
празник бил помрачен от безобразни сцени 
на дива жестокост. Ето как сам св. Иоан 
Златоуст описва тези трагични събития в 
писмото си до папа Инокентий I, написано 
след събора: “В деня на Велика събота, кога
то слънцето клонеше към залез, множество 
войници нахлуха в църквата, прогониха всич
ки свещенослужители около нас, спуснаха се 
към св. олтари с оголени мечове… Много 
от оглашените бяха ранени в кръщелна
та; собствената им кръв обагри светите 
води и спасителният извор на възраждане 
се виждаше кървавочервен. Но това не е 
всичко. Войниците със сила нахлуха в закри
тото свето място, където се съхраняват 
св. Дарове, а между тези войници имаше и 
езичници. В общото безредие светата Кръв 
Христова беше разлята по дрехите им…” 
Сам св. Иоан бил извлечен насила от храма 
и затворен в своя дом.

Два месеца прекарал там незаконно 
сваленият първосветител. Положението 
му ставало от ден на ден потежко и той 
намирал утеха единствено в молитвата и 
в преданата грижовност на малкото свои 
верни хора – епископи, свещеници и няколко 
благочестиви жени дякониси, между които 
истински ангел пазител за него била св. 
Олимпиада. Междувременно ожесточение
то на неговите врагове ставало все пого
лямо. На два пъти били заловени престъп

6 Участниците в този втори незаконен събор 
били почти същите, както в първия — „Край дъба”, 
но сега били привлечени още епископите Леонтий 
Анкирски, който пръв повдигнал обвинението 
срещу св. Иоан, и Амоний, епископ на Лаодикия 
Писидийска, известен със своя сприхав нрав и по
викан на събора, за да разпалва страстите.

Êàðòà íà Êîíñòàíòèíîïîл ïðåç ÕІ â.
Ãлàâíàòà ÷àñò íà ãðàäà ñ äâîðåцà è 

цúðêâàòà “Ñâ. Ñîфèя”.
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ници, готови да посегнат върху живота на 
светителя. Поради всичко това народът 
не се отделял от дома на своя архипастир. 
Започнали бурни вълнения, които заплаш
вали с кръвопролитие. За да предотврати 
жестокостите, смиреният праведник от
ново сам се предал в ръцете на светската 
власт. След като се простил трогателно с 
всички свои духовно близки лица, св. Иоан 
Златоуст тайно напуснал архиепископския 
дом и се отправил към морето, откъдето 
войници го откарали в Никея (Витиния).

Радостта на враговете на св. Иоан оба
че била помрачена от страшно бедствие. 
В катедралната църква още на другия ден 
избухнал пожар. Страшните пламъци, раз
духвани от вятъра, се издигнали високо в 
небето и като се извили, подобно на огнена 
змия, подпалили двореца на сената, в който 
били устройвани нечестивите събрания сре
щу св. Иоан. Пожарът унищожил много от 
найкрасивите здания в столицата. Жите
лите на Константинопол били об хванати 
от ужас и справедливо виждали в това 
бедствие гняв Божий и възмездие за стра
данията на праведника. Но ожесточените 
врагове на светителя пръснали мълвата, 
че пожарът е предизвикан злонамерено от 
привържениците на св. Иоан. Мнозина от 
близките му лица били арестувани от гра
доначалника Оптат – езичник, който жес
токо измъчвал мнимите виновници, така че 
някои даже умрели от мъките. Между тях 
били младият четец в архиепископския храм 
Евтропий и свещеникът Тигрий, които св. 
Православна Църква е причислила към лика 
на мъчениците7. Безмилостно бил изтезаван 
Ираклийският епископ Серапион. Тежки 
разпити трябвало да претърпят и верните 
на св. Иоан дякониси Олимпиада, Пентадия 
и Амбрукта. В края на краищата властите 
били принудени да признаят, че причината 
за пожара не може да бъде изяснена. Пре
следванията обаче не спрели. Останалите 
верни на св. Иоан, презрително наричани 

“иоанити” – сякаш те образували някаква 
секта вън от Църквата – били подложени 
на всевъзможни гонения: мъчителни разпи

ти, отнемане на имуществото, заточение. 
Чрез всичко това гонителите се опитвали 
да вдъхнат у тях страх и да ги принудят 
към мълчание. Найвече, при влизането си 
в храма те трябвало задължително да про
изнасят анатема на сваления от престола 
архиепископ. Това привържениците на 
све ти Иоан за нищо на света не можели да 
приемат и те мъжествено понасяли всички 
страдания.

Преследванията станали всеобщи след 
като гонителите предложили на императо
ра да установи на Изток три главни средища 
за религиозно общение – Константинопол
ската, Александрийската и Антиохийската 
патриаршии, начело с техните предстоя
тели – Теофил Александрийски, Порфирий 
Антиохийски и заелият мястото на св. Иоан 
Златоуст Арсакий. Този “триумвират” от 
недостойни йерарси бил облечен от импе
ратора с найголеми пълномощия. Тримата 
патриарси имали право сами да заменят 
непокорните им епископи и да назначават 
градския клир. Всяка съпротива или отказ за 
присъединяване към този “триумвират” се 
наказвала с отлъчване от Църквата и стро
ги мерки от страна на светските власти. 
Императорът издал съответния указ през 
ноември 404 г. и покъсно, при приемника на 
Арсакий — Атик, — го потвърдил. Всичко 
това давало основание на “законните” пред
стоятели на трите църкви да обхванат 
като в мрежа своите противници – “иоани
тите”, във всички източни области на 
им перията, да предприемат “прочиства
не” на епископата и клира и да извършват 
с помощта на светската власт гонение, 
което продължило почти две десетилетия.

#   #   #

Така неправдата възтържествувала, 
нечестивите гонители празнували победа, 
а великият праведник бил вече само един 
унизен, прогонен от катедрата си и от 
столицата изгнаник. Евдоксия и неговите 
неприятели обаче не се задоволили с това. 
Войниците, които водели св. Иоан на за
точение, получили строга заповед  да се 
отнасят с него колкото се може пожестоко 
и всякак да го притесняват, та поскоро да 
умре. И тези варвари усърдно се стараели 

7 Паметта им се празнува на 16 юни (според 
църковния календар).
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да изпълнят заповедта. Като качили за
творника на неоседлано муле, те с жестока 
бързина гонели животното и за един ден 
изминавали преходи, които би трябвало 
да направят за два или три дена. Свети
телят се измъчвал силно от глад и треска. 
Денем не му давали ни наймалък отдих, а 
през нощта спирали в мръсни гостилници, 
еврейски кръчми и долнопробни свърталища. 
Не му позволявали никъде да влезе в църк
ва. Когато минавали през градове, където 
живеели клирици приятели на Теофил Алек
сандрийски, тоест врагове 
на Иоан, тия недостойни 
пастири изливали всичката 
си злоба върху страдалеца: 
някои не го пускали в града, 
други насърчавали войниците 
да се отнасят с него още по
жестоко. Един от неговите 
смъртни врагове, епископът 
на Кесария Кападокийска Фа
ретрий, едва не го погубил. 
Той подтикнал тълпа ожес
точени монаси да нападнат 
дома, където болният све
тител се бил подслонил и 
по следният трябвало през 
нощта да спасява живота 
си, пътувайки по тесни и 
стръмни планински пътеки. 
При това мулето, на което 
яздел, се спънало. Страдалецът паднал и 
така се наранил, че дълго лежал в безсъзнание. 
Подкрепа за него в това тежко и опасно пъ
туване били твърдото упование на Божия 
промисъл и искреното съчувствие на някои 
близки нему по дух епископи, свещеници и 
хора от народа, които излизали да го по
срещнат, проливайки за него горещи сълзи.

Между това праведният Божий гняв 
започнал да постига един след друг всички 
извършители на злото. През септември 
404 г. над Константинопол се развихрила 
страшна буря с градушка, която унищожила 
посевите и градините. Ново земетресение 
разтърсило столицата. На 6 октомври им
ператрица Евдоксия била повикана пред Бо
жия съд – тя умряла при раждане в жестоки, 
мъчителни страдания. Умрял, прояден от 
гангрена, и Халкидонският епископ Кирин, 

един от главните участници в печалния съ
бор „Край дъба”. Друг измежду враговете на 
светителя умрял от гнойна водянка, трети 

– от рак на езика. Не избегнал възмездието, 
макар малко покъсно, и Александрийският 
архиепископ Теофил: през 412 г. той полудял 
и внезапно починал от парализа.

В същото време великият Божий угод
ник намерил успокоение и даже радост в 
самото място на заточението си – малко
то арменско село Кукуз, което, със своята 
отдалеченост от суетата на грешния свят, 

сякаш отново го връщало към 
обичния му пустиннически 
живот. По време на своето 
изгнание той страдал от не
доимък, от суровия климат, 
от чести боледувания и от 
нападенията на исаврийски 
разбойници, които го прину
дили да потърси временно 
убе жище в крепостта Ара
виса. Но в Кукуз св. Иоан на
мерил и по читащи го хора в 
лицето на местния епископ 
Аделфий и знатния жител 
на селото Диоскор, който 
му предоста вил собствения 
си дом. Не го забравяли и 
ста  рите му прия тели: мно
зина идвали да го посетят в 
неговото за  то чение дори от 

далечния Кон стантинопол и найвече от 
Антиохия. Оттам пристигали цели кервани 
с поклонници и почитатели, тъй че неиз
вестното дотогава село станало място за 
благочестиво поклонничество. Не напразно 
ожесточените врагове на светителя със 
злобна завист казвали: “Цяла Антиохия е в 
Кукуз!” И сам св. Иоан не за бравял своите 
приятели и духовни чеда. Той изпращал до 
тях, особено до благоче сти вата дякониса 
Олимпиада, измъчена до край ност от теж
ките изпитания, утешителни писма, изпъл
нени с отеческа любов и грижа. Свети телят 
пишел и до много епископи от Изток и Запад 
и, пренебрегвайки своето печално положение, 
не преставал да се грижи за благото на Хрис
товата Църква – за разпространяването и 
утвърждаването на християнската вяра 
във Финикия, Персия и сред полуварварите 

Öúðêâàòà íà ñâ. Âàñèлèñê êðàй 
Êîìàíà (ñúâðåìåííà ñíèìêà)
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готи.   
Към съд бата 
на св. Иоан се 
отнесли със 
съ чувствие и 
в Рим. Запад
ният импе
ратор Хоно
рий и папа 
Ино кен тий I 
съвместно 
из казали же
ла ние не гово
то дело да 

бъде разгледано от безпристрастен събор 
с участието на представители от двете 
половини на империята. Но направените 
опити завършили с неуспех. Нещо повече, в 
Константинопол някои от пратениците 
на Хонорий били арестувани и подложени 
на различни унижения. 

Разширяващото се влияние на заточения 
светител започнало сериозно да безпокои 
ония, за които въздигането на св. Иоан било 
равносилно на тяхното посрамване. Оце
лелите и съвзели се от Божието наказание 
негови врагове (а те все още били много) се 
раздвижили и започнали да коват нови ин
триги. Те постигнали изгнаникът да бъде 
преместен в Питиунт. Това бил найотда
леченият град на империята, намиращ се 
на брега на Черно море, между  областите 
Понт и Колхида8, в дива и пустинна страна, 
почти изцяло населена от груби варвари. 
Заповедта била издадена внезапно през юни 
407 г. и трябвало да се изпълни без всякакво 
отлагане. На войниците наредили да се 
отнасят със заточения без пощада, дори им 
било внушено, че ще получат не наказание, 
а повишение в службата, ако той умре по 
пътя. Така св. Иоан Златоуст се отправил 
към последното място на своето изгна
ничество. Духом той бил все тъй бодър 
и непоколебим в надеждата си на Божия 
промисъл, но тялото му било вече немощно 
и сломено. А безчовечните воини всякак се 
стараели да изпълнят заповедта на своите 
още побезчовечни началници. Те нарочно 
заставяли страдалеца да върви гологлав под 

знойните лъчи на слънцето или да изминава 
дълги и тежки преходи при проливен дъжд. 
Когато след тримесечно непрекъснато 
пътуване пристигнали със своя затворник 
в Комана, малко градче в областта Понт, 
според обичая си не се установили в самия 
град, но спрели за почивка вън от него, бли
зо до църквата, посветена на св. мъченик 
Василиск9. Св. Иоан бил съвсем отпаднал и 
повече не можел да се движи. През същата 
нощ  му се явил във видение св. Василиск и 
му казал: “Дръж се, брате Иоане, утре ще 
бъ дем заедно!” На сутринта светителят 
помолил воините да отложат макар за ня
колко часа пътуването, но те му отказали 
грубо, повлекли го без милост нататък и 
едва когато се убедили, че той е вече пред 
прага на смъртта, се върнали при църква
та “Св. Василиск”. Тогава, като напрегнал 
всич ките си сили, страдалецът влязъл в 
храма, измолил за себе си пълно църковно 
одеяние, а дрехите, с които пътувал, раздал 
на присъствуващите. След това извършил 
боже ствената литургия, причастил се 
със св. Хри стови Тайни и известно време 
се молел на глас. Ала гласът му все повече 
отслабвал, тялото му се свлякло на земята 
и праведникът предал духа си в Божиите 
ръце. Последните му думи  били: “Слава 
Богу за всичко!”

Св. Иоан Златоуст починал в самия ден 
на празника Въздвижение на Честния Кръст 
Господен – 14 септември10 407 г. Той бил 
погребан в храма, в който се поминал, неда
лече от гроба на св. мъченик Василиск. Така 
угаснал великият светилник на Църквата, 
така замлъкнали неговите златословесни 
уста, така завършил своя подвиг Христо
вият светител и страдалец, заемал Кон
стантинополския престол шест години и 
прекарал в изгнание три години и три ме
сеца.

8 Днешна Абхазия.

9 Пострадал при Максимин Галерий в началото 
на ІV в. Паметта му се празнува на 22 май (според 
църковния календар).

10  Заради съвпадението с празника Въздвижение на 
честния и животворящ Кръст Господен, св. Църква 
е установила паметта на св. Иоан Златоуст да се 
празнува не в деня на неговата кончина – 14 сеп
тември, а в 13тия ден на месец ноември (според 
църковния календар).

Ãðîбúò íà ñâ. Âàñèлèñê äíåñ
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Славата на св. Иоан Златоуст била тъй 
голяма, че вестта за кончината му веднага 
се разпространила навсякъде, и в Комана 
започнали да се стичат свещеници, монаси и 
отшелници, а заедно с тях – огромно множе
ство народ, за да се простят с великия Божий 
угодник. В Антиохия и Константино пол 
вестта за неговата смърт била по срещната 
от народа с неизразима скръб. Особено скър
бял за него епископ Аделфий, който с любов 
го приел в Кукуз. Преданието разказва, че 
търсейки утеха, той се обърнал с гореща 
молитва към Бога – да му открие каква на
града за своите страдания е получил от Бога 
св. Иоан. Тогава в чудно видение му се явил 
ангел, който го повел из райските селения 
и му показал сонма на църковните учители, 
преселили се в тържествуващата небесна 
Църква. Но Иоан не бил между тях и това 
още повече увеличило тъгата на Аделфий. 

— Защо скърбиш? – попитал ангелът. – 
Тук всеки, който влиза тъжен, си отива с 
радост.

— Скърбя – отговорил епископът, – за
щото не видях между църковните учители 
възлюбения ми Иоан.

— Нима говориш за Иоан, проповедника 
на покаянието? Човек, облечен в тленно 
тяло, не може да го види, защото той пред
стои пред самия Божий престол, който е 
обкръжен от серафимите и херувимите.

Така след много бури и вълнения, след мно
го скърби и беди, претърпени за правдата, 
св. Иоан Златоуст, след като мъжествено 
понесъл своя кръст на земята, бил прославен 
на небето от Основоположника на кръстния 
подвиг Христос, Комуто и от нас да бъде 
слава, чест и поклонение во веки. Амин!  

#   #   #

Тридесет години покъсно, когато най
ожесточените врагове на светителя вече 
напуснали този живот и на Константино
полския архиепископски престол бил възка
чен неговият достоен ученик св. Прокъл, мо
щите на св. Иоан Златоуст били пренесени 
от Комана в Константинопол и положени в 
църквата “Св. св. апостоли”. Пренасянето 
им се превърнало във всенародно тържество. 
Целият Босфор бил покрит с осветени от 
факли лодки. Огромно множество народ 

начело с царя и архиепископа се стекли, за 
да посрещнат своя прокуден архипастир. 
Сам император Теодосий Младши, синът на 
Евдоксия, преклонил колене пред нетленни
те мощи на светителя, просейки прошка за 
извършените от майка му неправди срещу 
него. И великият ходатай за каещите се 
чул смирената му молитва: при пренасяне
то на мощите гробът на императрицата, 
който след нейната смърт непрестанно се 
тресял – явен знак на Божия гняв над нея, 
престанал да бъде разтърсван. А когато 
положили раката със светите нетленни и 
благоухаещи мощи върху архиепископския 
трон и целият богомолен народ в един глас 
извикал: “Заеми престола си, отче!”, св. Иоан 
Златоуст като жив отворил уста, за да 
преподаде на вярващите своето архиерей
ско благословение: “Мир всем!” Свидетели 
на това необикновено чудо били самият св. 
Прокъл и много от достойните мъже. На
края благоговейни духовници положили св. 
мощи под жертвеника в църковния олтар. 
Тържественото им завръщане станало на 
27 януари 438 г. и се празнува от св. Църква 
всяка година с неотслабваща духовна радост.
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ÑÂЕÒÎÎÒЕ×ЕÑÊÈ ÍÀÑÒÀÂËЕÍÈß 

Светител Иоан Златоуст

ПИСМА
(писани от заточението му)

(Творенiя. Т. III, кн. II. Изд. СПБ. Духовной Ака-
демiи, СПб., 1897, с. 707-709, 666, 696-698, 656-

657, 769, 768-769, 565-573.)

До антиохийските презвитери Каст, 
Валерий, Диофант и Кириак1

Онова, което става със златото, минало мно-
гократно през огън, същото обикновено става и 
със златните души под влияние на изпитанията. Ве-
ществото на златото, след като е прекарало в огън 
толкова време, колкото изисква златарското изкуство, 
става от неговото въздействие много по-чисто и по-
бляскаво. Така и хората с душа, подобна на злато, 
след като преминат през горнилото на непрекъсна-
тите изпитания, стават несравнимо по-бляскави и 
по-драгоценни от всяко злато. Затова, въпреки тази 
отдалеченост от вас, ние не преставаме постоянно 
да ви облажаваме. Вие знаете, вие положително 
знаете, че всички тези козни могат да ви донесат 
единствено печалба, че благополучието на насто-
ящия живот е само празна дума, която не съдържа 
в себе си нищо същностно, а бъдещите блага са 
трайни, непреходни, постоянни, безсмъртни. И не 
само в това се състои дивното свойство на добро-
детелта, че тя ни доставя такъв вид награди, но в 
това, че още преди [получаването на] тези награди, 
самите подвизи служат за награди, че не само след 
свършването на състезанието тя раздава отличия на 
победителите, но и насред самата арена вече плете 
за подвижниците светли венци. Ето защо и св. ап. 
Павел не само се радва и се весели при мисълта за 
наградите, получавани заради скърбите, но гледа с 
тържество и на самите скърби, казвайки: Не само 
това, но се хвалим и със скърбите (Рим. 5:3). Като 
изрежда наградите за скърбите, той казва, че скръбта 
поражда търпение – тази майка на всички блага, 
това безбурно пристанище, тази основа на мирен 
живот, по-несломима от скала, по-твърда от елмаз, 
по-силна от всяко оръжие, по-надеждна от всякакви 

крепостни стени. На свой ред търпението, когато 
достигне надлежната степен на развитие, прави 
своите възпитаници сигурни, мъжествени и наистина 
непобедими. То вече никога няма да допусне те да 
се смутят, нито да се подхлъзнат, при каквото и да е 
бедствие, но както скала – колкото повече вълните 
се удрят о нея, толкова по-чиста става тя и без да се 
придвижва от мястото си, лесно разбива напора на 
нахвърлящите се върху нея огромни морски вълни, 
като ги унищожава не с нанасяне, а с приемане на 
удари, така и човекът, излязъл изпитан от школата 
на търпението, се издига по-високо от всички козни. 
И особено удивително е, че той става по-силен от 
злото и по-лесно го побеждава не като го върши, но 
като го претърпява.

Пиша ви това не защото се нуждаете от нашите 
наставления – известно ми е вашето благоразумие 
и вие сте го доказали на дело – същото това, за 
което сега разсъждавахме само на думи, вие про-
повядвахте на всеослушание чрез собствената си 
непоколебимост в понасяне на страданията. И тъй, 
не защото се нуждаете от нашите наставления ви 
пиша това, но само защото вие дълго мълчахте или 
по-добре да кажа – тъй като от двете страни мълча-
нието продължи доста време, то имах желанието да 
направя писмото си по-дълго. А когато пишеш на 
такива доблестни подвижници на търпението като 
вас, за какво повече да говориш, ако не за онова, 
с което вие станахте толкова славни и знаменити?

Плодовете на подвижничеството обаче не се 
ограничават с казаното по-горе – те отиват по-
нататък, като се умножават все повече и повече. 
Опитността – казва апостолът, – ражда надежда 
(Рим. 5:4), надежда, която непременно ще се оп-
равдае на дело, а не като обикновената човешка 
надежда, която често, след като изнури чрез тру-
дове надяващите се на нея, не е в състояние да 
даде на своите поклонници да вкусят от плодовете 1 Писано в Кукуз през 405 г.
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на своите трудове и заедно със загубата на техните 
трудове им носи срам и бедствия от всички страни. 
Не такава е тази надежда, защото тя не е човешка. 
Искайки да изрази всичко това с една дума, св. ап. 
Павел е изрекъл: Надеждата не посрамя (Рим. 5:5). 
И наистина, тя не само не носи загуба на оногова, 
който се подвизава на това поприще, и не само не 
го посрамва, но и го възнаграждава с богатство и 
слава многократно надвишаващи истинската цена на 
неговите трудове и подвизи. Такава е Ръката, която 
дава възнаграждения за тези трудове!

Може и да сме прекрачили мярката в писането, 
но [зная, че] не такова е мнението на тъй горещо 
при вързаните към нас приятели, каквито сте вие. 
Уверен съм, че разсъждавайки не според правилата 
на епистоларната книжнина, а по законите на друж-
бата, вие ще намерите и това писмо за кратко. Все 
пак, макар да ви се стори то кратко, непременно 
бих искал да изпрося от вас възнаграждение за 
него – не да ме обичате, защото няма нужда да 
прося от вас онова, което вие по собствена подбуда 
винаги с голямо из обилие ми заплащате и отново 
задлъжнявате; не и да ми отговаряте на нашето 
пис мо, тъй като зная, че и това не е нужно да ви се 
напомня отстрани. Какво възнаграждение тогава 
желая? Докажете ни, че вие ликувате, радвате се и 
се веселите, че причинените ви бедствия нищо не са 
ви сторили, а напротив, козните на враговете ви дават 
повод за най-голямо удовлетворение. Ако получим 
от вас писмо с такова радостно известие, то ще ни 
послужи за утеха, лекарство и изцеление сред всички 
злини, на които ние понастоящем сме предадени в 
жертва, каквито са: пустинната самота, гладът, зара-
зите, нападенията на исаврийците и множеството 
болести. Като си представяте каква услуга ще ни 
направите, моля ви, напишете ни и пишете именно 
така, че въпреки далечното разстояние, което ни 
разделя, писмото ви да ни изпълни с най-жива радост. 

До презвитер Симах2

Никак не е ново, нито странно, че вървящият по 
тесния път търпи притеснения. Такова е естественото 
свойство на добродетелта: нейният път е осеян с 
трудове, с тежки усилия, с козни и опасности. Но 
такъв е пътят, а след като той бъде извървян, идват 
венци, награди, неизказани и вечни блага. Утеша-
вай се с това! При туй и радостите, и скърбите на 
тукашния живот текат заедно с него, заедно с него 
и свършват. Следователно, няма защо да се възгор-
дяваме от радостите, нито пък – да падаме духом и 
да бъдем поваляни от скърбите. Добрият кормчия 

не се прозява, когато времето е тихо, но и при 
буря не се смущава. Като знаеш всички тези неща, 
утешавай се и търси в тях добра подкрепа. Пиши 
ни редовно за своето здраве. Макар да ни делят 
огромно разстояние и време, любовта ни към теб 
е всякога с нас и неизменно я носим в себе си без 
забрава и отслабване, където и да се намира ме, по-
неже такава е природата на искреното приятелство.

До дякониса Пентадия3

За твоята любов към нас аз знаех и по-рано, 
виждайки я от самите ти дела. Но сега се уверих в 
нея още по-ясно въз основа на написаното от теб. 
Хваля те не само задето си ни изпратила писмо, 
но и затуй, че си описала в него всичко станало 
у вас. Туй е знак на пълно доверие към нас и на 
загри женост за нашето дело. Радваме се, веселим 
се, тържествуваме и въпреки че живеем в тази пус-
тиня, чувствуваме огромно утешение, виждайки 
твоето мъжество, твоята твърдост, непреклонност, 
необикновено благоразумие, свобода на речта, 
висока смелост, с които си посрамила противниците, 
нанесла си съдбоносен удар на дявола и в същото 
време си въодушевила онези, които се подвизават 
за истината; спечелила си като доблестен герой в 
боя великолепен трофей, като си одържала бляскава 
победа и си ни възрадвала до такава степен, че ние, 
забравяйки изгнанието, чуждата страна, пустинята, в 
която живеем, си представяме, че се намираме там, 
сред вас, и че се наслаждаваме на твоята душевна 
доблест. Радвай се и се весели, че си одържала 
такава победа, като лесно си заградила пастта на 
такива зверове, сковала си безсрамните им езици 
и си затворила бесните им уста! Ето какво означава 
истината, за която си се подвизавала и за която не-
веднъж си тръгвала дори на смърт: с малко слова тя 
одържа връх над клеветата, докато лъжата, макар и 
да я прикриват с безброй извъртания на многословни 
речи, въпреки това излиза наяве, самичка пада и се 
оказва по-слаба от паяжина. Радвай се и се весели 
(няма да престана постоянно да повтарям тези слова), 
бъди мъжествена, укрепвай се и с насмешка гледай 
на всички клевети, които хвърлят против теб! Колкото 
по-люти и свирепи стават те, толкова по-дълбоки 
рани нанасят на самите себе си, без ни най-малко да 
ти навредят – както вълните не са в състояние да на-
кърнят скалата, но отслабват и погубват самите себе 
си – и трупат за себе си безмерни бъдещи мъчения. 
Не се бой ни най-малко от техните заплахи, дори 
да скърцат със зъби, да безумствуват от ярост и да 
жадуват за кръв, като от злоба изпадат в състоянието 

2 Писано между 404 и 407 г. 3 Писано през 404 или 405 г.
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на разярени диви зверове. Този, Който досега те е 
изтръгвал от техните разнообразни и многоразлични 
козни, Той ще те запази в пълна безопасност, бодра 
и мъжествена и за в бъдеще, и ти сама ще кажеш: 
Но Бог ще ги порази със стрела: те ще бъдат 
внезапно пронизани; с езика си ще поразят сами 
себе си; всички, които ги видят, ще бягат от 
тях (Пс. 63:8-9). Каквото е било, това и ще бъде: ти ще 
придобиеш още по-голяма награда и ще заслужиш 
още по-блестящи венци, а те, ако не се покаят, ще 
претърпят още по-голямо наказание.

Към какви козни не прибягваха те? Какъв вид 
средства не изнамираха, надявайки се да разколе-
баят твоята твърда, вярна на Бога, благородна и мъ-
жествена душа? Тебе, която не знаеше нищо друго, 
освен храма и стаята си, те изведоха на площада, от 
площада те отведоха в съда, от съда – в тъмницата. 
Наостриха езиците на лъжесвидетелите, изплетоха 
безсъвестна клевета, извършиха убийства, проляха 
цели потоци кръв, погубваха с огън и желязо младежи, 
измъчваха с побои, мъчения и безчислени изтезания 
възрастни, без да се съобразяват с техния брой и с 
техните достойнства – те употребиха всичко, за да 
те принудят и да те заставят от страх да кажеш не 
това, което несъмнено знаеш. Но ти като високо 
реещ се орел, разкъсвайки мрежите им, се издигна 
на свойствената за теб висота на свободата и не 
само не им позволи да те объркат, но ги изобличи за 
клеветата по настоящото обвинение в подпалване, 
на което особено много разчитаха тези жалки и 
бедни създания.

И тъй, като обърнеш взора си към всичко минало 
и като вземеш под внимание, че каквито и вълни, 
каквато и буря да са надигали срещу теб, какъвто 
и ураган и водовъртеж да са предизвиквали, ти все 
така мирно си плавала сред това беснуващо море, 
надявай се, че скоро ще достигнеш до пристанището, 
в което те очакват многобройни венци.

Ти желаеш да получиш сведения и за нас? Ние 
сме живи, здрави и вече не страдаме от никаква 
болест. Пък дори да се разболеем, напълно доста-
тъчно лекарство за оздравяването би ни послужила 
искрената, гореща, силна и неизменна любов на 
твое благоговение. Тъй като възможността постоянно 
да знаем за твоето добруване и пълно благополучие 
ни носи необикновено голяма радост, то усърдно 
те молим (което впрочем ти и без молба от наша 
страна всякога правиш), колкото е възможно по-чес-
то да ни уведомяваш за здравето си, за здравето на 
всички твои близки и домашни. На теб ти е известно 
до каква степен съм загрижен за теб и за целия ти 
благословен дом.

До Халкидия и Асинкрития4

Не бива да ви смущават никакви огорчения, нито 
да се тревожи душата ви от непрекъснато вълнение 
от развитието на събитията. Имено такъв е тесният 
и скръбен път: по него срещаме много неудобства, 
нужни са ни големи усилия и трудове. Но въпреки 
всичко той бива извървян и свършва с този живот. 
Макар и да е тесен този път, все пак той е само път, 
а наградите за ония, що кротко и мъжествено го 
преминават, са постоянни, безсмъртни и много по-
големи от неговите трудности. По такъв начин, като 
имате предвид от една страна, че скърбите са мимо-
летни и временни, а от друга страна – че наградите 
за тях са вечни и неизменни, мъжествено понасяйте 
всичко, без да се смущавате от връхлитащите ви 
беди. Едно-единствено нещо може да се нарече 
нещастие – това е грехът, а всичко останало – гоне-
ния, отнемане на имуществото, заточение, клевети 
и всички подобни неща – е сянка, дим, паяжина или 
дори нещо още по-нищожно. След като и отпреди 
сте свикнали да понасяте много изпитания, покажете 
и сега подобаващо вам търпение. То може да ви 
укрепи в твърдостта, безопасността и мира и да ви 
направи още по-славни. Щом узнаете, че някой 
се кани да идва насам, непременно ни пишете за 
вашето здраве. Вие знаете как ценим здравето ви и 
как желаем по-често да получаваме сведения за него.

До Медиоланския епископ Венерий5

Вашето мъжество, прямота и свобода на речта в 
защита на истината бяха известни на всички и преди, 
но сега още по-осезателно се проявиха и Вашето 
братолюбие, любов, зорка внимателност, живо 
съчувствие и грижа за положението на църквите. 
Изкусният кормчия се познава [най-вече] по време 
на буря в морето, добрият лекар – при тежки телесни 
недъзи; по същия начин изпълненият с възвишена 
доблест мъж, посветил своя живот на благочестието, 
се познава в трудно време. Така се сбъдна това с Вас 
и от Ваша страна беше направено всичко за попра-
вяне на съществуващото положение на нещата, без 
да бъде пропуснато нищо. Но понеже онези, които 
предизвикваха и понастоящем продължават да пре-
дизвикват смутове стигнаха до такова безумие, че 
не само не се срамуват от предишните си действия, 
но се подвизават с нова сила на същото поприще, то 
моля всички вас да увеличите грижата и с течение на 
времето не само да не отслабвате своето усърдие, 
но да го усилвате все повече и повече, макар и да се 

4 Писано в Кукуз през 405 г.
5 Писано вероятно през 406 г. (Св. Венерий починал в 

409 г. Паметта му се празнува на 4 май по църк. календар.)
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явяват нови за труднения. Колкото повече трудове и 
усилия изисква извършването на каквито и да било 
доблестни и велики дела, толкова по-голяма награда 
заслужават те в сравнение с наградата за извърш-
ването им по лек и удобен начин. Всеки – казва 
блаженият Павел, – ще си получи наградата според 
труда си (1 Кор. 3:8). Многочислеността на трудовете, 
следователно, не трябва да ви охлажда, а напротив, 
трябва да ви разпалва, защото колкото повече растат 
изкушенията, толкова повече се увеличават венците 
и се умножават наградите, приготвени за Вас заради 
тези добри подвизи.

До епископите6

Жестоки и разнообразни смутове обхванаха из-
точните Църкви, но и усърдието, употребено от Ваши 
Преосвещенства за отстраняването им, е също тъй 
голямо и изобилно. И макар досега да няма никакъв 
успех, можем само да съжаляваме за неизлечимо 
болните, които не се поддават на лекуване, но вас 
винаги ще ви превъзнасяме и облажаваме за това, 
че въпреки дълговременните неуспехи в оправянето 
на нещата, вие не отстъпвате пред затрудненията и 
не губите надежда, а дори усилвате своите старания, 
като с най-жива загриженост оказвате зависещата 
от вас помощ, за осъждане на онези, които не же-
лаят да ви послушат, и за слава и велика заслуга за 
собственото ви усърдие. Не само ние, но и всички 
по света ви прославят и величаят за това, че при 
цялата отдалеченост на вашето местожителство, 
нито огромното разстояние, нито многото изтекло 
време ви направиха по-равнодушни от другите, но 
вие взехте най-пълно участие, сякаш сте били на 
самото място на събитията и със собствените си очи 
сте видели извършените беззакония. Нека, казвам, 
първоначалните виновници за тези беди да не искат 
да се откажат от своето осъдително съперничество 
и от своята неразумна борба: това не трябва да ви 
смущава и да ви лишава от бодрост. Колкото повече 
труд положите, толкова по-голям венец ще получите, 
когато Бог ви възнагради с тези неизказани, непо-
стижими и превишаващи всяко слово въздаяния. 

Писмо № 1 до дякониса Олимпиада

На моята най-достопочитана и най-боголюбезна 
дякониса Олимпиада, 

епископ Иоан пожелава да се радва!
1. Искам да излекувам раната на твоето униние и 

да разсея помислите, събиращи този облак на скръб-
та. Какво всъщност смущава духа ти, защо си печална 

и скърбиш? Това, че бурята, на която се изложиха 
Църквите, е сурова и мрачна? Това, че тя превърна 
всичко в безлунна нощ и от ден на ден все повече 
се усилва, причинявайки тежки корабокрушения? 
Това, че гибелта все повече се шири по вселената? 
И аз го зная, и никой няма да възрази, че не е така. 
Ако искаш, ще ти изобразя и картината на това, което 
става сега, за да ти станат още по-ясни настоящите 
печални събития. Ние виждаме, че морето бурно се 
надига от самите си дълбини; едни моряци се носят 
мъртви по повърхността на водата, други са отишли 
на дъното; корабните дъски се развързват, платната 
се разкъсват, мачтите се чупят, веслата са изпаднали 
от ръцете на гребците, кормчиите седят вместо на 
руля – на палубите, обхванали са с ръце коленете 
си и само ридаят, силно викат, плачат и тъгуват за 
своето безизходно положение; те не виждат нито 
небе, нито море, а навсякъде само такава дълбока, 
безпросветна и мрачна тъмнина, че тя не им позволя-
ва да забележат дори намиращите се наблизо; чува 
се шумният грохот на вълните и от всички страни 
морски животни се устремяват към плуващите. Но 
докога, впрочем, ще гоним недостижимото? Каквото 
и подобие да намеря за настоящите беди, словото 
бледнее и замлъква пред тях. Впрочем, макар да 
виждам всичко това, все пак не губя надежда, че ще 
дойдат по-добри времена, като помня Кормчията на 
всичко това, Който не чрез умения одържа победа 
над бурите, а с едно движение на ръката Си прекра-
тява морското вълнение. Ако Той не го е направил 
от самото начало и веднага, то е защото такъв е 
Неговият обичай: да не прекратява опасностите в 
началото, а тогава, когато те се усилят и стигнат до 
последния предел и когато повечето хора вече са 
загубили всяка надежда; тогава Той извършва нещо 
чудесно и неочаквано накрая, като едновременно 
проявява Своето всемогъщество и учи на търпение 
изложените на опасност. И тъй, не падай духом! 

Та нали само едно, Олимпиада, е страшно, само 
едно е изкушение, а именно – грехът. И до сега не 
преставам да ти напомням това. Всичко останало 
е измислица. Независимо дали ще ми посочиш 
козните или ненавистта, или коварството, лъжливите 
доноси или хулните речи и обвинения, отнемането 
на имуществото и изпращането на заточение, или 
изострените мечове, или морската бездна, или 
войната по цялата вселена. Всичко това е временно 
и скоропреходно, и то засяга само смъртното тяло, 
като ни най-малко не вреди на бодрата душа. Затова 
и блаженият Павел, желаейки да ни разкрие нищо-
жеството на радостите и скърбите, сполитащи ни в 
този живот, ни е показал всичко в едно изречение: 
понеже видимото е временно (2 Кор. 4:18). И тъй, защо 6 Писано навярно през 406 г.
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да се боиш от временното, което изтича подобно 
на речен поток? Понеже такова е настоящето, било 
то радостно или печално. Друг пророк е сравнил 
цялото човешко щастие дори не с трева, а с нещо 
още по-нищожно, като е нарекъл всичко това цвят 
от трева, и е счел за такъв цвят не само някаква част 
от щастието — например, богатството, или разкоша, 
или притежаването на власт, или почестите — но 
всичко, което светът счита за славно, той е облякъл 
в една дума – “слава”, а след това го е уподобил на 
трева, като е казал: Всяка слава на човека е като 
трева (Ис. 40:6 – по слав. прев.).

2. И все пак, ще кажеш, ужасно и тежко е неща-
стието. Но погледни, как Пророкът го е показал чрез 
друг образ и се отнасяй с презрение и към него. А 
именно, уподобявайки хулните думи, оскърбления-
та, укорите, насмешките от страна на враговете и 
злите им замисли на остаряла дреха и на проядена 
от молците вълна, Пророкът е казал: Не се бойте 
от укора на човеците, нито се страхувайте от 
злословието им. Защото молец ще ги сяде като 
дреха, и червей ще ги изяде като вълна (Ис. 51:7-8). 
И тъй, да не те смущава нищо от ставащото! Прес-
тани да викаш на помощ ту един, ту друг и да гониш 
сенки (защото човешката помощ е това), но призо-
вавай непрестанно Иисуса, Комуто служиш, за да 
благоволи, и тогава всички бедствия ще се прекра-
тят в един миг. Ако си викала за помощ, а бедстви-
ето не е отстранено, то знай, че такъв е обичаят на 
Господа: да не премахва бедствията (ще повторя 
онова, което казах по-горе) от самото начало, но 
когато те достигнат своя най-висок връх, когато се 
усилят, когато враждуващите излеят почти цялата 
си злост – тогава накрая Той кара всичко начаса да 
стихне и да настъпи неочаквана промяна. Той може 
да даде не само тези блага, които очакваме и се 
надяваме да получим, но и много по-големи и без-
крайно по-ценни. Затова и св. ап. Павел казва: А на 
Тогова, Който може, според действуващата в нас 
сила, да извърши несравнено повече от всичко, що 
просим, или за каквото помисляме (Еф. 3:20). Нима 
Той не е могъл от самото начало да не допусне 
тримата отроци да бъдат подложени на изпитание 
(Дан. 3 гл.)? Могъл е, но не е искал, за да им донесе 
чрез това по-голяма полза. Със същата цел Той е 
допуснал и да бъдат те предадени в ръцете на дру-
городци, и пещта да бъде разпалена до невъобра-
зима степен, и гневът на царя да гори по-силно от 
самата пещ, да им завържат здраво ръцете и крака-
та, и накрая да ги хвърлят в огъня; и когато всички, 
които ги гледали, са се отчаяли за тяхното спасение, 
тогава неочаквано и свръх всяка надежда се е про-
явило чудното дело на най-превъзходния Творец – 

Бога, и е просияло с превъзходна сила. А именно 
– огънят е бил свързан, а пленниците са били раз-
вързани; пещта е станала храм за молитва, извор и 
роса, и по-почетна от царските дворци – и над 
огъня, над тази всепоглъщаща стихия, която надви-
ва и желязото, и камъните и побеждава всяко ве-
щество, е одържало победа естеството на косите. 
И тук стоял съзвучен хор на светци, които призова-
вали всички твари – и небесните, и земните, към 
дивно песнопение: те пеели, възнасяйки благодар-
ствени химни за това, че са били свързани, за това, 
че – доколкото е зависело от враговете – са били 
изгаряни, за това, че са били изгонени от Отечест-
вото си, за това, че са станали пленници, за това, че 
са били лишени от свобода, за това, че са нямали 
градове, че са станали безприютни преселници, за 
това, че са живеели в чужда земя сред другородци 
– такова е свойството на благодарната душа. И ето, 
когато и злодеянията на враговете са се свършили 
(какво още биха могли да предприемат след умърт-
вяването им?), и добродетелта на борците се е 
проявила в цялата º пълнота, когато е бил изплетен 
за тях венец, били са събрани награди и нищо по-
вече не е оставало за тяхната прослава – тогава 
именно и бедствията се отстраняват, и онзи, който 
е разпалил пещта и е предал отроците на такива 
големи мъчения, започва дивно да прославя тези 
прекрасни свети борци и става вестител на необик-
новеното Божие чудо, изпраща по всички страни 
на вселената писма, пълни с похвали,  разказвайки 
в тях за станалото, и по такъв начин става достоверен 
вестител на чудесата на Бога – Чудотворец, защото 
след като самият им мъчител допреди е бил враг и 
неприятел, то написаното от него вече не е могло 
да събуди съмнения дори у враговете.

3. Виждаш ли изкусността на Бога? Виждаш ли 
Неговата премъдрост? Виждаш ли, че Той извършва 
не онова, което е сродно с нашите обичайни мнения 
и очаквания? Виждаш ли Неговото човеколюбие и 
грижовност? Затова не се смущавай и не се тревожи, 
но пребъдвай в неизменна благодарност към Бога 
за всичко, славослови Го, призовавай Го, проси, 
умолявай и макар да настъпят безброй смущения 
и вълнения, или пред очите ти да стават бури, нека 
нищо от това не те разколебава. Та нали Господ 
не се съобразява с трудността на обстоятелствата, 
дори ако всички изпаднат до състояние на крайна 
гибел, тъй като Той може да повдигне падналите, да 
изведе на пътя заблудените, да изправи поддалите 
се на съблазън, изпълнените с безбройни грехове 
да освободи от тях и да ги направи праведни, да 
оживо твори лишените от живот, да възстанови в 
още по-голям блясък това, което е разрушено до 
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осно ви или е остаряло. И наистина, щом Той прави 
да се роди това, което не е било, и дарува битие 
на онова, което никъде не се е появявало, то колко 
по-скоро Той ще изправи вече съществуващото и 
станалото? Но, ще кажеш, мнозина погиват, мнозина 
се съблазняват? Много пъти подобни неща вече са 
се случвали; но впоследствие всичко все пак е било 
съответно поправяно, с изключение на ония, които 
упорито пребивават в неизцелимата болест и след 
промяната на обстоятелствата. Защо се смущаваш 
и тъгуваш, ако някой е изгонен, а друг, напротив, 
е върнат? Разпънали са Христа и са искали да бъде 
освободен разбойникът Варава; развратеният на-
род е крещял, че по-добре е да бъде избавен един 
убиец, нежели Спасителят и Благодетелят. Колко 
хора, според теб, тогава това е съблазнило? Колко 
хора е погубило? Но по-добре да започнем речта 
си от още по-ранни събития. Разпнатият Христос не 
е ли станал веднага след раждането Си преселник 
и бежанец, не се ли е изселил Той ведно с цялото 
Си семейство, бидейки още Младенец, в чужда 
земя, не е ли бил отнесен в страна на чуждородци, 
тъй далечна от Него вия роден край? И ето по тази 
причина са били пролети потоци кръв, били са из-
вършени беззаконни убийства и сеч; цялото току-що 
родено на белия свят поколение е било избивано 
като на война; отнемали от майчината гръд децата, 
за да ги посекат; когато млякото е било още в устата 
им, преди дечицата да го погълнат, меч пресичал 
шията им. Какво по-тежко от това печално съби-
тие? И това е вършел търсещият да убие Христа, 
а дълготърпеливият Бог е търпял, когато дръзко е 
било замисляно това ужасно злодеяние, когато се 
е проливала толкова кръв – търпял е, макар че е 
можел да попречи – показвайки такова велико дъл-
готърпение поради Своите тайни и мъдри планове. 
Когато след това Христос се е върнал от чуждата 
страна и е пораснал, против Него е започнала да 
се разпалва вражда от всички страни. Отначало към 
Него показвали недоброжелателство и завист уче-
ниците на Иоана, макар че сам Иоан се е отнасял 
с уважение към Неговото дело, и са казвали, че Оня, 
Който беше с тебе отвъд Иордан и за Когото 
ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички 
отиват при Него (Иоан 3:26). Това са били думи на 
хора, намиращи се в състояние на раздразнение, 
обзети от завист и измъчвани от тази болест. Затова 
един от учениците, които казали тези думи, дори 
спорил с някой си юдеин и се съревновавал за очи-
щението, като сравнявал едното кръщение с другото 
кръщение – кръщението Иоаново с кръщението 
на Христовите ученици. Тогава – се казва, – между 
Иоановите ученици и някои юдеи възникна пре-

пирня за очищението (Иоан. 3:25). И отново: когато 
Христос започнал да върши знамения, колко зло-
словия е имало? Едни са Го наричали самарянин и 
бесноват, казвайки: Ти си самарянин, и в Тебе има 
бяс (Иоан. 8:48), други – лъжец, казвайки: не, Той не 
е от Бога, но заблуждава народа (Иоан. 7:12), тре-
ти – магьосник, казвайки, че Той изгонва бесовете 
със силата на бесовския княз Веелзевул (Мат. 9:34), и 
това са повтаряли постоянно; наричали са го враг на 
Бога, многоядец и служител на стомаха, обичащ да 
пие вино и приятел на порочни и развратени хора: 
Дойде – се казва, – Син Човеческий: яде и пие; а 
казвате: ето човек многоядец и винопиец, приятел 
на митари и грешници (Лука 7:34). Когато беседвал 
с блудницата, Го наричали лъжепророк: да беше 
пророк Тоя, щеше да знае, коя и каква е жената, 
която се допира до Него (Лука 7:39) и ежедневно 
наостряли зъбите си против Него. И не само юдеите 
са враждували против Него, но и тези, които, из-
глежда, са били Негови братя, не са се отнасяли към 
Него искрено и от домашните му е била въздигната 
против него вражда. Доколко повредени са били 
и те се вижда от думите, които е казал евангелис-
тът: Нито братята Му вярваха в Него (Иоан. 7:5). 

4. Ако след това си спомняш, че мнозина се 
съблазняват и биват въвеждани в заблуда сега, то 
(ще те попитам): колцина, според теб, от Неговите 
ученици са се съблазнили по време на кръстната Му 
смърт? Един го е предал, други са избягали, трети се 
е отрекъл и когато всички са отпаднали, Той е бил 
отведен Самичък с вързани ръце. Колцина според теб 
са се съблазнили – колцина от тези, които неотдавна 
са Го виждали да върши знамения, да възкресява 
мъртви, да очиства прокажени, да изгонва бесове, 
да умножава хлябове и да извършва други чудеса – 
съблазнили са се, виждайки как Го водят вързан, как 
Го обкръжават жалките войници и как юдейските 
свещеници вървят след Него, като предизвикват 
шум и смущение, при вида на това, че враговете 
Му, след като са Го хванали, Го държат между тях 
и че предателят присъствува там и тържествува? А 
какво е било, когато са Го бичували? И вероятно 
при това е присъствувало безбройно множество 
хора, защото тези събития са се случили по време 
на славен празник, който е събирал всички, а градът, 
приютил това беззаконно зрелище, е бил столица и 
всичко е ставало по пладне. И тъй, колко хора, спо-
ред теб, са присъствували тогава и са се съблазнили, 
виждайки, как Той е бил вързан, подложен на бичу-
ване, как се е обливал в кръв, как е бил разпитван 
на съдилището от управника [Пилат] и при това не 
е имало наблизо никой от учениците Му? А какво е 
било, когато Го обсипвали с различни издевателства, 
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следващи непрекъснато едно подир друго, когато 
ту са Го увенчавали с венец от тръни, ту са Го об-
личали в багреница, ту са Му давали в ръката тръст, 
ту са падали и Му са се покланяли, като по всички 
начини са се гаврили над Него и са Го осмивали? 
Колко хора, според теб, са се съблазнявали, колко 
са се смущавали, колко са се обърквали, когато са 
Го виждали да бъде бит по лицето и да Му крещят: 
Проречи ни, Христе, кой Те удари? (Мат. 26:68). Когато 
са Го водели насам-натам, целият ден са изгубили в 
подхвърляне на остроти и ругатни, на издевателства 
и осмиване, и всичко това посред самото юдейско 
сборище? А какво е било, когато слугата на архиерея 
Го е ударил? А какво – когато войните са разделяли 
Неговите дрехи? А когато Той, разсъблечен, е бил 
издигнат на кръста със следи от бичуването по гърба 
и е бил разпънат? Нали дори тогава тези диви зверове 
не са се смекчили, но са ставали още по-бесни и 
злодействата са се удвоявали, и издевателствата са 
се усилвали. Едни са казвали: Ти, Който разруша-
ваш храма, и в три дни го съзиждаш (Мат. 27:40). 
Други са казвали: Други спаси, а Себе Си не може 
да спаси (Мат. 27:42). Трети: Ако си Син Божий, слез 
от кръста и ще повярваме в Тебе! (Мат. 27:40, 42). 
А какво е било, когато са Го оскърбявали, като Го 
напоили с жлъчка и оцет? А какво – когато разбой-
ниците са Го хулели? А какво (за което и преди съм 
говорил: за това страшно и най-беззаконно дело), 
когато са говорели, че повече си заслужава да искат 
освобождаването не на Него, а на онзи разбойник, 
крадец и виновник за безчислени убийства и, като 
получили от съдията право на избор, са предпочели 
Варава, желаейки не само да разпънат Христа, но 
и да Го опетнят с лоша слава? Мислели са, че оттук 
може да се направи извод, че Той е бил по-лош 
от разбойник и така беззаконен, че не са могли да 
го спасят нито човеколюбието, нито величието на 
празника. Та нали те са правели всичко това с цел да 
променят мнението за Него в лоша посока и затова 
са разпнали заедно с Него и двама разбойници. Но 
истината не е останала скрита, просияла е дори 
още по-силно. Обвинявали са Го и в присвояване 
на царска власт, казвайки: Всякой, който прави 
себе си цар, е противник на кесаря (Иоан. 19:12) – 
срещу Този, Който нямал къде да подслони глава, 
отправяли обвинение в домогвания до царска власт! 
И в своето богохулство са Го обвинявали лъжливо: 
първосвещеникът раздрал дрехите си, казвайки: Той 
богохулствува! Каква нужда имаме вече от свиде-
тели? (Мат. 26:65). А смъртта Му каква е била? Нима 
не е била насилствена? Нима не е била смърт чрез 
осъждане? Нима не е била смърт, която заслужава 
единствено прокълнатият сред хората? Нима не е 

била най-позорната? Нима това не е била смъртта 
на най-долните беззаконници, недостойни дори 
да изпуснат сетния си дъх на земята? А уреждането 
на погребението не е ли станало по милост? Един 
човек дошъл и изпросил за себе си Неговото Тяло. 
По такъв начин дори онзи, който Го е погребвал, 
не е бил измежду близките, облагодетелствуваните 
от Него, от учениците Му, насладили се от такава 
пълна близост до Него и вкусили спасението, тъй като 
всички те станали беглеци, всички избягали. А тази 
лоша мълва, която пуснали след Възкресението, ду-
майки, че са дошли учениците Му и са Го от краднали 
(Мат. 28:13), колко много хора е съблазнила тя, колко 
много хора е излъгала? Тази мълва тогава е спече-
лила доверие и макар да е била лъжлива и купена 
с много пари, все пак е получила сила в съзнанието 
на някои, въпреки печатите [върху гробния камък], 
въпреки това, че истината е била толкова очевидна. 
Народът не е знаел учението за възкресението. И 
нищо чудно, след като даже самите ученици не са 
вярвали – тогава, както се казва, те не са знаели, че 
Той трябва да възкръсне от мъртвите (Иоан. 20:9). 
И тъй, колко хора, мислиш, са се съблазнили в тези 
дни? Но дълготърпеливият Бог е понасял и това, ус-
тройвайки всичко според Своята неизказана милост.

5. Сетне, три дни по-късно, учениците отново 
се крият, спотайват се, търпят гонение, пребъдват в 
трепет и постоянно менят скривалищата си, и дори 
когато след петдесет дена започват да се показват и 
да вършат знамения — дори и тогава те не са били 
в безопасност. Но и после сред по-слабите са ста-
вали множество съблазни, когато учениците са били 
бити, когато Църквата е била разтърсвана, когато 
учениците са били гонени, когато враговете на много 
места са ставали силни и са предизвиквали смутове. 
Така, когато благодарение на знаменията учениците 
са придобили голямо дръзновение, тогава смъртта 
на св. Стефан отново е причинила тежко преслед-
ване, разпръснала е всички и е хвърлила Църквата 
в смут; учениците отново са били наплашени, от-
ново са бягали, отново са се намирали в тревога. 
И въпреки това делата на Църквата постоянно са 
се разраствали, процъфтявали са чрез знамения, 
ставали са по-светли поради (положените в техните 
основи) начала. Един е бил спуснат през прозорец 
и така е избягал от ръцете на местния властител; 
други са били изведени от ангел от тъмницата и по 
такъв начин са се освободили от веригите; трети, 
бидейки гонени от тези, които са имали власт, са 
ги приемали и са им услужвали по всякакъв начин, 
търговци и занаятчии, жени, продаващи багрени 
платове, хора, изготвящи шатри, и кожари, живее-
щи на края на града, на самия бряг на морето. А 

продължава на с. 21
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Въпрос: Трябва ли да приемаме новите 
лични карти, които ще се издават при вли
зането в Европейския съюз, или това ще са 
електронните карти с номера на Антихри
ста?

Отговор: По отношение на тези въпроси 
трябва да бъдем много внимателни, защо
то и на Запад сред някои протестантски 
деноминации, а и у нас, православните, този 
въпрос — за печата на антихриста, за елек
тронните документи и така нататък — се 
разглежда по един твърде нездрав начин.

Първо, ние не знаем какво точно ще 
представлява печатът на антихриста. Въз
гледът, че този печат непременно ще бъде 
някакъв чип — изобщо нещо, което ще се 
полага върху хората с помощта на найсъвре
менна електронна техника, — е от протес
тантски произход; този възглед прониква 
в право славния свят от протестантски 
публикации и започва да се тиражира от 
православни свещенослужители и богослови.

Ние не знаем в какво именно ще се изразя
ва печатът на антихриста. Може да е нещо 
подобно, може обаче да бъде и един обред, 
който кощунствено ще имитира нашето 
тайнство Миропомазване. Във всеки случай, 

както и свети Нил Сорски казва, обобщавайки 
учението на светите отци по този въпрос, 
полагането на този печат ще бъде свързано 
с отричане от Христа. Дори у свети Нил 
мисля, че има такъв израз: “Доброволно съм 
дошъл при теб”; тоест антихристът ще 
иска съвсем съзнателно да го приемем като 
Месия, като Христос. Така че печатът на 
звяра, печатът на антихриста не бива да 
бъде възприеман като някаква много коварна 
магическа операция, която ще се извърши с 
помощта на електронен чип или на нещо 
друго и ние ще бъдем запечатани, без изобщо 
да го разберем. Естествено, много са пъти
щата, по които тайната на беззаконието 
води човечеството към антихриста и към 
края на света. Но ние трябва да знаем, че 
полагането на някакъв номер срещу името 
ни само по себе си не ни лишава от Божия
та благодат, както са склонни да смятат 
някои духовници в Русия, дори и на Света 
Гора. Такова нещо няма. Самото число не 
притежава магическата сила да отнема 
благодатта от човека. 

Винаги е имало списъци, включително и 
в древност, когато срещу името на човека е 
имало някакво число, някакъв номер. В Рим
ската империя е имало цензорски списъци. 
Тези списъци на населението са носели ин
формация за имущественото състояние на 

Ïðàâîñëàâåí ñâåтîãëåä

Триадицкий епископ Фотий

ОТНОСНО НОВИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ И ПЕЧАТА НА АНТИХРИСТА1

(Отговори на епископ Фотий на въпроси, поставяни му от християните при неговите 
архипастирски посещения в енориите на Българската Старостилна Православна Църква 

в страната)

1 Из беседа на Триадицкия епископ Фотий с енориаши
те от гр. Бургас, проведена на 14 ноември (1 ноември, 
ст. ст.) 2006 г.
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семейства, родове, и в зависимост от това 
състояние се е определял размерът на данъка, 
който те са изплащали на римската власт. 
В този смисъл имаме и преброяване по цен
зорски списъци по времето на император 
Октавиан Август, точно когато Спасите
лят с Пресветата Дева Мария и с Иосиф са 
отишли във Витлеем за това преброяване.

Много са пътищата, по които тайната 
на беззаконието, тоест сатаната и неговите 
видими и невидими служители, бесовете и 
хората, които продават душите си на бе
совете, водят света към неговия край. Така 
че нека се разделим с илюзията, че можем да 
се избавим от антихриста, като избягаме 
някъде из чукарите, в някоя пустиня, скрием 
се там и някак си злото ни отмине. Това, че 
срещу името или вместо името има някакви 
числа, съвсем не означава, че по този начин чо
век губи благодатта от светото тайнство 
Миропомазване, както са склонни да мислят 
и дори направо говорят някои духовници в 
Русия. Това не е вярно. По начало трябва да 
бъдем много внимателни към информацията, 
която постъпва по този въпрос.

Основното внимание, когато говорим 
за последните времена, за антихриста, за 
печата на антихриста, трябва да бъде 
насочено към нашата правилна православ
на вероизповед и към живота ни съгласно 
тази вероизповед. Защото фронтът на 
борбата срещу тайната на беззаконието, 
респективно  срещу антихриста и неговите 
слуги, минава през нашите сърца. Всеки път, 
когато ние извършваме съзнателен грях, ние 
отстъпваме от тази фронтова линия, дори 
да не го желаем съзнателно, или още поточно, 
когато се отдаваме на греховни мисли, гре
ховни желания, греховни чувства, ние не само 
отстъпваме от този фронт, но и заставаме, 
макар и за кратко, редом със съратниците 
или съюзниците на антихриста, колкото и 
ужасно да звучи това. Трябва да се отърсим 
от неправилната представа за последните 
времена, която идва главно по протестант
ска линия, и която — както забелязвам, — се 
налага сред мнозина православни като едно 
почти истерично, трескаво очакване на нещо 
много, много страшно, което съвсем скоро 
ще настъпи. Наистина светите отци са 
говорели за изключителната тежест на тия 

времена, но в крайна сметка тази тежест 
няма да бъде непоносима за тези, които ис
кат да бъдат верни на Господа.

Освен това да не забравяме и друго: всич
ки ние с вас живеем в последните времена и 
тези времена са започнали още с първото 
Христово пришествие. Въпросът е не в ко
личество време. Не е решаващо колко годи
ни още има да съществува този свят. Тези 
трескави изчисления: “Как ще бъде, ето на, 
вече има белези” — могат да деформират 
веровото съзнание на немалко православни 
християни. Свети Иоан Богослов казва в 
едно от своите послания: Деца, последно време 
е (1 Иоан. 2:18). Последното време тече още от 
първото Христово пришествие насетне, за
щото всеки един миг от това време може да 
бъде използуван за вършене на зло, тоест за 
вътрешно духовно сближаване с антихриста 
и неговия дух. Антихристът, в крайна смет
ка, като конкретна историческа личност, 
действително ще се появи в определено 
историческо време, обаче фронтът е пред 
всеки един от нас, защото разтляващият дух 
на антихриста, духът, насочен към това да 
бъде умъртвена човешката душа за Бога, да 
бъде откъсната тя от Христа — този дух го 
срещаме навсякъде около нас, а за съжаление и 
в самите нас, защото, повтарям, всеки един 
съзнателно извършен грях ни прехвърля от 
другата страна на фронтовата линия.

И ако ние мислим, че с някаква идеоло
гическа вярност към Православието ще се 
спасим и че това по някакъв начин ни оси
гурява, пък иначе в живота си можем да сме 
като останалите хора (“Ами, хора сме в края 
на краищата!”) — това е съвсем погрешно 
мислене именно от православна гледна точка.

От първото Христово пришествие на
сам вече тече последното време. Няма значе
ние колко дълго ще бъде то като брой години, 
столетия. И още веднъж ще подчертая, че 
всеки един миг от това време може да бъде 
използуван за вършене на зло, което всъщност 
в духовнонравствен план приближава идва
нето на антихриста, но и обратно, всеки 
един миг от това време може да бъде изпол
зуван за вършене на добро — човек да върши 
делата на любовта, човек да бъде съработ
ник на Христовия дух. Всъщност колкото 
повече са тия съработници и по количество, 
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и по качество, толкова повече се отмества 
във времето историческата точка, тоест 
мигът, когато ще дойде антихристът. И 
не това е същественото, това не трябва 
да ни вълнува по един нездрав начин. Нас 
трябва да ни вълнува следното: всеки един 
миг от времето, което Господ ни е дал, този 
отрязък от раждането до смъртта: къде сме 
ние с вас, на чия страна сме — дали заедно 
с Христа, или обратно, с антихриста? Ето 
това е същественото, там трябва да бъде 
съсредоточено нашето внимание найвече.

И аз вярвам, че ако ние имаме такава една 
правилна нагласа и полагаме съответните 
усилия, то Господ е, Който ще ни предпази 
от този лъстив дух, от този дух на измама, 
който така коварно действува днес и ние 
виждаме това в многообразните прояви на 
злото. Но той е действувал, в крайна смет
ка, винаги. Вярно, че облаците се сгъстяват, 
обаче от друга страна благодатта Христова 
не намалява. Намаляват нейните носители, 
човешките личности, носителите на тази 
благодат. Да, те количествено намаляват, но 
самата благодат не намалява и тя е готова 
да подкрепи всеки един от нас. И тук няма 
избрани и отхвърлени – зависи от нашето 
произволение.

Мисля, че това е православният възглед 
и към него ние трябва да се придържаме, а 

не да правим разни кабалистични пресмята
ния и да се взираме по един нездрав начин 
във всеки нов документ — дали той, без да 
знаем, няма да ни подпечати и т. н. Защо, 
когато въвеждаха единните граждански но
мера, никой нищо не казваше? Никой не се 
възпротиви срещу това. При подобен акт 
в Русия стана взрив. Има хора, които до 
болезненост се взират във всеки знак, да не 
би да е петолъчка. Ами когато войниците се 
кълняха във верност на партията, която си 
поставяше за цел да унищожи всяка религия, 
включително и на шата православна вяра, и 
носеха петолъчки на кокарди и по копчета, 
никой тогава не се сещаше изповеднически 
да каже: “Не, не искам да имам нищо общо с 
този дух на антихриста!” А сега изведнъж – 
врява до небесата. Това не е духовно здраво. 
Тук не бива да бъде допуснат както дух на 
повърхностно, либерално, пренебрежително 
отношение към ставащото, така и фанати
чен дух на нездрава апокалиптична нагласа, 
на една истерика, на един страх, стигащ до 
паника. Това не е присъщо на здравия правос
лавен християнски дух. Не това е учението на 
светите отци. Тези нови документи може да 
се приемат дотолкова, доколкото не засягат 
нашата вяра в Христа Спасителя и не ни 
заставят по какъвто и да е начин да се отри
чаме от нея. Ето това е основното мерило. 

често пъти Христовите ученици дори не са се осме-
лявали да се показват сред градовете; когато пък 
се осме лявали, то оказалите им гостоприемство не 
дръзвали да сторят това. Така е преминавал животът 
за тях – сред изкушения и сред утешения – и ония, 
които по-рано са се съблазнявали, впоследствие са се 
поправяли, заблудилите се отново са били връщани 
в пътя и разрушеното до основи е било изграждано 
още по-красиво. Затова, когато св. Павел е молел 
проповедта да се разпространява само всред мир 
и тишина, Всемъдрият и прекрасно устройващ 
всичко Бог не е изпълнил волята на ученика Си, не 
е обърнал внимание на неговите, макар и често 
отправяни просби, но му казал: Стига ти Моята 
благодат; защото силата Ми се в немощ напълно 
проявява (2 Кор. 12:9). 

Ако искаш сега да поразмислиш наред с пе-
чалните събития и за радостните, ще видиш много, 
ако не знамения и чудеса, то във всеки случай, 
приличащи на знамения и неизказано множество 
доказателства за великия Божий промисъл и Неговата 

помощ. Но за да не чуеш всичко от нас без всяка-
къв труд, тази част оставям на теб, та ти грижливо 
да събереш всичко (радостно) и да го съпоставиш 
с печалното. И така като се заемеш с тази прекрас-
на работа, да отклониш по този начин унинието от 
себе си, защото и от нея ще получиш голяма утеха. 
Утеши целия твой благословен дом, като му преда-
деш сърдечен поздрав от нас. Бъди винаги силна и 
радостна, досточтима и боголюбива моя господарке!

Ако желаеш да ми пишеш подробно, то извести 
ме за това, без обаче да ме лъжеш, че си отхвърлила 
унинието и прекарваш живота си в мир. Та нали 
именно в това се състои целителното въздействие на 
моите писма – да ти доставя по-голяма радост. И ти 
ще получаваш от мен писма постоянно. Не ми пиши 
отново: “получавам голяма утеха от твоите писма”, 
защото това го зная и аз; но (пиши), че получаваш 
такава (утеха), каквато искам – че не се смущаваш, 
не плачеш, а прекарваш живота си в мир и радост.

Превод от руски език.
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Êîíñòàíòèí Áужîð

КРАТКА ИСТОРИЯ НА РУМЪНСКАТА 

СТАРОСТИЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
(ïðîäúлжåíèå)

ГЛАВА ПЪРВА

Как древната Румънска Православна Църква 
стана от официална Църква — старостилна 
Православна Църква, непризната от закона, 

гонена и потискана

След 1924 години православно христи
янство, древната православна вяра в 

Румъния бе разделена на две религиозни 
течения – тези на стария и на новия стил. 
Привържениците на всяко едно от тях 
формираха съответно старостилната Ру
мънска Православна Църква и новостилна
та Румънска Православна Църква. Румън
ската Старостилна Православна Църква 
(РСПЦ) се придържа строго към праотече
ското Православие, прието изначално при 
християнизацията на румънския народ. 
Поради замяната на юлианския с григори
анския кален дар и въвеждането на последния 
за офи циална употреба вярващите, които 
отказаха да приемат това нововъведение, 
се отделиха организирано, но не бяха при
знати от закона, бяха гонени и потискани 
от другата Църква, която често действу
ваше подобно на инквизицията.

Минаха почти седемдесет и пет години 
от това събитие и повечето вярващи днес 
не познават причините, довели до появата 
на два календарни стила и съответно на 
две Православни Църкви от една и съща 
праотеческа Православна вяра.

Доводите, използувани за тази промяна, 
за появата на новия стил и тогава, и сега са 
същите – простовати, неубедителни, при
веждани със страст, за да се укрие истина
та и да се създаде лъжливо впечатление за 

правилност на нововъведението. Разбира се, 
пред лицето на ония, които не проявяват 
усърдие да открият истината за чистото 
Православие, официалната Църква може 
да си служи с подобен род твърдения. Но 
ако се проучат изворите, преданията и 
решенията на седемте Вселенски събора, 
ще се уверим, че новостилната Църква се 
е от делила от истинското Православие 
чрез въвеждането за църковна употреба на 
римокатолическия григориански календар. 
Последният доведе до тежки нарушения, 
потъпкващи определените от светите 
отци постановления на първия Вселенски 
събор в Никея през 325 г.

И сега, почти седемдесет и пет години 
след реформата, ние считаме, че разцепле
нието на православно вярващите в Румъния 
не трябваше да се случва. Това беше едно не
обмислено, прибързано и принудително дей
ствие, предприето без да се държи сметка 
за древността на православните традиции 
на румънския народ, за духовните черти на 
този народ и за последиците, които може 
да има отклонението от неговата праоте
ческа Православна вяра.

Административните и наказателните 
репресивни мерки, взети по отношение на 
свещенослужителите и миряните, които 
се възпротивиха на календарната промяна, 
можем да уподобим на мерките, взети от 
комунистите при колективизацията на 
земеделските стопанства. Заплашвания, 
закани, побои, изтезания, убийства, доно
си, арести, осъждания, закрепостяване по 
местожителство, насилствено извличане 
от монастирите, клетвопрестъпления 
в официални документи, опожаряване и 
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раз рушаване на храмове, конфискуване на 
църковнобогослужебните принадлежности, 
насилствена намеса на жандармерията, 
поддържана от цивилни лица и предвождана 
от новостилни свещеници — това е арсена
лът, който беше използуван за премазване 
на истината. И тогава, и сега твърдим, че 
смяната на календара бе продиктувана от 
политически интереси, както и от религи
озните домогвания на чужди и свои.

Историкът Николае Йорга1 пише в своя 
та „История на Румънската Църква” след
ното: „В навечерието на великата война, 
която трябваше да реши цялата бъдеща 
съдба на страната и народа, Църквата на 
Румънското кралство вече не представлява
ше онази сила, която някога създаде славата 
º, това бе последица от разрухата на нейния 
дух и стремеж чрез непрестанното натрап
ничество на държавата, т.е. на партиите, 
борещи се да властвуват над нея…”

Младият архимандрит Юлий (Скрибан, 
1878–1949), произхождащ от семейство за
щищаващо пламенно свой собствен църко
вен светоглед, бе популярен за известно 
време поради дръзките си опити за рефор
ма, която той защищаваше с голяма уме
лост; той и семейството му обаче имаха 
недостатъка, че понякога им липсваше по
следователност и че те поддържаха някои 
римокатолически схващания. В такава 
именно атмосфера през 1910 г. се извърши 
църковната реформа, вдъхновена от минис
търа на вероизповеданията Спиру Харет, 
с помощта на неговите съветници миряни, 
които обаче бяха завършили свещеническо 
училище. Повечето от тях произлизаха от 
областта Ардял, а училищата, където бяха 
получили своето образование, бяха римока
толически или протестантски, и това ясно 
пролича в мощното влияние, което тези 
личности упражниха при реформата.

Николае Йорга подчертава още: „Ето 
какви находчиви редове написа печатният 

орган на митрополията в Сибиу, “Теле
графул Ромън”, относно личните спорове 
и прибързаните реформи: “Смущенията 
в църковния организъм продължават чрез 
реформи и парареформи, натровени от духа 
на неизбежна политическа партизанщина 
и придружени с излизането в оставка на 
митрополити, премествания на епископи, 
макар и външно законни. Тези реформи обаче 
в никакъв случай нямат за цел да въдворят 
в тялото на Църквата онзи несмущаем мир, 
нужен за нейното съвземане и укрепване”.

След създаването на Велика Румъния 
чрез присъединяването на Трансилвания, 
Бесарабия и Буковина през 1918 г., възниква 
проблемът за доразвиване на закона за ор
ганизиране и функциониране на Румънската 
Православна Църква, на закона и общото 
положение на вероизповеданията – слу
чай, из ползуван и за подмяната на стария 
юлиански календар, употребяван от Пра
вославната Църква, с новия григориански, 
употребяван от Римокатолическата църква. 
Извърш ването на тази промяна бе желание 
на по следната още от 1582 г. насам, но то бе 
отхвърляно всеки път от видните йерарси 
на Православните Църкви на Йерусалим, 
Константинопол, Александрия, Русия, Гър
ция, България, Сърбия, Румънските воевод
ства и други.

Тъй като министър на вероизповеда
нията тогава бе Александру Лапедату, ре
формата носи неговото име. Във връзка с 
това Николае Йорга ни разкрива: „Делото 
(реформата) на гн Лапедату, приведено в 
изпълнение през 1925 година – повече от 10 
години след безуспешния опит на Харет, не 
даде очакваните резултати. Побоища има
ше дори пред олтарите, а на втория ден след 
тези отчаяни напъни залите на Събранието 
бяха празни и малцината присъствуващи, в 
поголямата си част клирици, се задоволиха 
с изслушването на някои устни дела от най
суховатия цезарокралски тип”. Става дума 
за устните дела, стъкмени предварително, 
чрез които вярващите от различни енории 
уж желаеха въвеждането на григорианския 
календар за църковна употреба, както по
късно селяните в Румъния уж масово искаха 
да влязат в селскостопанските кооперации 
от типа на съветските колхози след плену

1 Николае Йорга – плодовит румънски писател, който 
заедно с Александру Куза (1857–1946) основава Национал
демократическата партия в 1910 г. (покъсно двамата 
интелектуалци се разделят), служи по съвместителство 
като председател на министерския съвет и министър 
на образованието (1931–1932) и е убит от „Желязната 
гвардия” (румънска антисемитска, фашистка органи
зация). — б. р.
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ма на КП на бившата С. Р. Румъния от 35 
март 1949 година.

Понататък Николае Йорга продължава: 
„И все пак това решение за преминаване към 
западния календар, прието твърде лесно и 
без познаване на сложната, консервативна 
и склонна към мистика психология на на
рода, предизвика разцепление, което още 
продължава не само в Бесарабия, но и в 
припланинските части на стара Молдова”.

Населението от обширните планински 
области остана непоклатимо в праотече
ската ни православна вяра, преминавала от 
човек на човек, от прадеди към деди, бащи, 
синове и внуци, заедно с разказите за тех
ните саможертви с надежда, че страдания
та им ще бъдат помнени и че над всичко 
ще засвети пламъкът на праотеческата 
Православна вяра. Тогавашните вестници 
споменават едно красноречиво заявление в 
този дух на вярващи от околността на гр. 
Клуж: „Ние, цялото село, обичаите и ста
рата си вяра, в която сме се родили, не ги 
даваме! Поповете с която си щат религия 
да се обединяват – тяхна работа; ние в туй 
не се месим. Но ако видим, че някой иска и 
при нас да въведе нови неща, такъв повече 
няма да ни бъде поп!”

Вниквайки в тежките събития, послед
вали смяната на юлианския със западния 
календар, можем да твърдим, че това деяние 
стана ябълка на раздора и представлява въ
веждане в Румънската Православна Църква 
на троянски кон, чакащ още от 1582 г., от 
създаването на григорианския календар, 
пред дверите на Църквата.

По такъв начин римокатолицизмът и 
други сили успяха да разбият единството 
на Източноправославната Църква и в 
частност — на Румънската Православна 
Църква (РПЦ). И в този случай латинската 
сентенция divide et impera, сиреч „разделяй и 
владей”, бе успешно оделотворена в рели
гиозната област от неправославните сили.

Всичко това стана възможно поради 
слабостта на православните румънски йе
рарси, не притежаващи вече мъдростта и 
решимостта, с които това нововъведение 
беше отхвърляно в миналото. Официална
та РПЦ вече не можеше да се справи със 
съперничеството на нахлуващите секти и 

настъплението на духа на атеизма, както 
точно обобщава това ученият Николае 
Йорга.

Ето как тогавашните документи отра
зяват липсата на единство и привързаност 
към делото на Православната истина. В 
едно свое обръщение от 29 декември 1916 г. 
до Негово Високопреосвещенство митро
полит Конон, тогавашният предстоятел 
на РПЦ, архимандрит Галактион (Кордун), 
който покъсно става първият митрополит 
на РСПЦ, изразява своя протест срещу 
наредбата на немците да се отпразнуват 
Коледа и Нова година през 1916–1917 заедно 
с римокатолиците:

„Въпросът, който сега занимава всич
ки слоеве на румънската общественост в 
окупираните от чужденците територии, 
несъмнено е въвеждането на григорианския 
календар, наложен ни от немското прави
телство и командване, както и въвеждане
то на този календар за църковна употреба 
и в нашата Църква подир Новата година и 
нашето православно Богоявление.

От гледище на традиционното право и 
практиката, към която нашата Източна 
Църква се придържа още от прастари време
на, това нововъведение, не представляващо 
неизменен догмат, а само изчисление на 
разликата от 11 или 13 дни между единия и 
другия календар, въпреки това би нанесло те
жък морален удар върху нашия православен 
народ и същевременно би било един огромен 
успех за папската църква, чиято ръка можем 
да видим и тук. Понеже възползувайки се 
от немската власт, тази църква сега се 
стреми да ни принуди да приемем нейния 
календар, още повече при сегашните обстоя
телства, когато целта на окупационните 
органи и техните действия са насочени 
изцяло в друга посока, нежели към въпроса 
как румънците празнуват Пасха, Рождество 
Христово и Нова година, и особено когато 
можем да очакваме, че дори окупацията на 
нашата територия няма да остане в сила 
веднага, след като бъде сключен мир и бъдат 
взети мерки за осигуряване на подобаваща 
администрация на територията ни”.

Следователно Римокатолическата църк
ва е следяла за всяка възможност да разтърси 
единството на Православната Църква.
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Понататък архимандрит Галактион 
(Кордун) подчертава: „Позволете ми в ръ
ката, която търси начин да управлява тази 
спогодба, да съзра под маската на римока
толицизма, криещ се с найголяма предпаз
ливост, и сенките на някои отстъпници 
сред самите нас, които поради неудовлет
ворените си горделиви амбиции служат 
по този въпрос на делото на враждебната 
църква и искат да си спечелят от нея слав но, 
но жалко име и възнаграждение поголямо 
от 30 сребър
ника – цената 
за продан на по
ста новленията 
на Господнята 
Цър ква. Зато
ва, като смирен 
слуга на Ваше 
Високопреосве
щенство, заявя
вам пред Вас, че 
при енергично
то отношение, 
което Вие тряб
ва да вземете в 
защита на на
шата традици
онна права вяра, 
аз с готовност 
ще Ви защитя 
дори с цената на живота си, жертвувайки 
и сетната си капка кръв за нашите цър
ковни установления и за наследените от 
нашите праотци предания. Но Вие, Ваше 
Високопреосвещенство, сторете големия 
жест. Издигнете Вашия архипастирски же
зъл и защитете с пълна доблест свещеното 
съкровище, което Ви е поверено. Вие сте 
на такава възраст и в такова положение, 
когато повече нищо не може да очаквате от 
тоя свят и в заеманото от Вас достойнство 
трябва да бъде за Вас радост да се съедините 
с Господа в борбата за опазване на Неговите 
наредби. Като излезете ревностно начело на 
борбата, Вие, Ваше Високопреосвещенство, 
ще опресните и спомена за великите наши 
митрополити и родолюбци от миналото, 
които бяха готови всинца да умрат, защи
щавайки с жезъла си традиционните права 
и църковните ни предания”.

Подолу поместваме съдържанието на 
друго едно пастирско послание на архи
мандрит Галактион (Кордун), което още 
подобре отразява малоцърковното и още 
помалко родолюбивото отношение на 
някои свещенослужители от времето на 
окупацията.

„Наистина тежките обстоятелства, 
които понякога връхлитат човека, тъй го 
зашеметяват с неочаквания си удар, хвър
ляйки го в отчаяние, че той нищо не може 

да стори, вслед
ствие на което 
потъва в дълбок 
сън подобно на 
апостолите в 
Гетсиманската 
градина, които, 
победени от без
надеждие, че не 
могат да напра
вят нищо за своя 
Господ и Учител, 
заспаха от тъга. 
Припом нянето 
на този евангел
ски случай бих 
ис кал да бъде 
по гледнато не 
от друг ъгъл, а 
тък мо от психо

логически, за да изследваме по дробно и ние 
сегашните събития, та да извлечем поуките, 
които се открояват от тук, за в бъдеще. Ако 
сега с мисълта си отидем в епохата на по
следните земни дни на Господа, ще видим как 
юдеите търсят сгоден случай да Го предадат 
на смърт, как първосвещениците съчиняват 
клевети, как Юда обмисля своето предател
ство. Народът, т.е. Неговите верни, мълчат 
и се отдръпват настрани, сякаш изобщо не 
съзнават опасността, която от ден на ден 
все повече заплашва техния Учител. Апосто
лите се готвят за бягство, когато техният 
Господ трябва да бъде взет и закаран в двора 
на Кайафа – и не забравяйте при това, че 
те Му бяха найпредани. Размисляйки поза
дълбочено над тези събития от живота на 
Спасителя, ще можем да признаем тяхното 
пълно повторение в това, което става днес 
в нашия църковен живот.

Öúðêîâíàòà îбщèíà íà Ðуìúíñêàòà Ñòàðîñòèлíà 
Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà â ñ. Âúíàòîðè, îêð. Íяìц, 

ïðåä хðàìà “Ñâ. ñâ. Êîíñòàíòèí è Елåíà”, 1933 ã.
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Вярно е, че Христовата Църква е имала 
безсмъртни мигове на слава в своето ис
торическо битие, но е също тъй вярно, че 
в книгата на нейния живот са изписани и 
много страници с гонения и всевъзможни 
унижения, които вкупом са били преодо
лявани от нейната сила, но при различни 
обстоятелства и отношението на някои 
нейни вярващи, и отношенията между 
нея и тях са се оказвали напълно еднакви 
с разгледаните погоре в последните дни 
от земния живот на Спасителя: някои – 
безразлични, мълчат, други – бездейни, се 
крият, една част насъскват гонителите или 
издават тайни, слабите в добродетелите 
бягат, а ония, които държат обещанията и 
светостта на всички наредби на Неговата 
Църква – това свещено и неоценимо съкро
вище – найглавните пастири, те почти 
непробудно спят.

Ако сега се обърнем към изпълнените 
с ужас и болка дни, които днес преживява
ме и като народ, и като Църква, пред нас 
имаме съвършено подобие на събитията, 
разкрити погоре. Отново горделиво се 
надигат смъртните врагове на истината 
и на Христовото учение, а небосклонът 
на Църквата се покрива все повече с черни 
облаци, заплашващи с буря. Дойде времето 
Христос отново да прави събиранията Си 
със Своите ученици в тайни стаи, поради 
страх от юдеите. В тези дни на човек му 
се струва, че Той пак ще дойде в Гетсима
ния и на Голгота, за да страда. Той чака 
помощ, ала помощ не идва отникъде, поне
же ако на началствуващите днес им бъде 
заповядано да хвърлят по затворите ония, 
които представят Христа и да разтурят 
Неговите църкви, те ще сторят това със 
спокойна съвест и с убеждението, че просто 
изпълняват дълга си, наложен от часовете 
на изпитание, които преживяват и двете 
ни жизненоважни институции – Църквата 
и Държавата.

И в толкова тежки за нас дни се намери
ха служители на олтара като Ана и Кайафа, 
носещи архиерейски и презвитерски титли, 
които заради личната сигурност на живо
та си (понеже сигурността на Господнята 
Църква, на която са посветени за служители, 
не ги интересува), да обявят високо и силно, 

че Христовата Църква и нейните устави 
са остарели и вече не съответствуват на 
нашите прогресивни времена! Намериха се и 
юди, които отначало чрез злословия, сетне 
и с продажничество ще дирят да унижат 
Господа и Неговата Църква, а колкото уче
ници намерят – ще ги уловят, за да ги пре
дадат на властта.

Отново, възлюбени, се издига Голгота, 
защото пак идва да се разпне Христос. По
вечето човеци ще гледат безразлично на 
това и няма да бъде учудващо, ако в даден 
момент закрещят, че вместо Христа же
лаят друг, понов учител, понеже старите 
закони са изхабени и вече не съответству
ват на нашите прогресивни времена. Ала 
учениците на Господа, Неговите последо
ватели на земята, те къде са? Повечето 
от тях ги е вцепенила страховитостта на 
настоящето и те са попаднали в същата 
безизходица като учениците в Гетсима
ния, без да могат да предприемат нещо. 
Потиснати от съзнанието за слабостта 
си в такива обстоятелства, те тъгуват, 
плачат, надигат се, опитват се да ударят 
с нож, но неспособни да въртят оръжие, от
рязват ухото на слугата Малх и найнакрая 
всички побягват да се скрият от страх пред 
власт ниците или се отричат с думите, че 
не познават тогова човека, сиреч не знаят 
за Църквата Христова и са напълно чужди 
на нейните наредби и предания.

Това става, понеже онези, които са 
призовани да представят Господа, спят 
дълбок, мъртвешки сън, докато Неговото 
лозе е занемарено, дуварите му са се срутили, 
свине са почнали да го ровят, а пазачите 

Ìèòðîïîлèò Ãàлàêòèîí (Êîðäуí)
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спят. Ала апостолът зове към нас, че сега е 
настанал часът да се събудим и не само това, 
но и да прогоним вън от лозето свинете, 
да укрепим дувара около лозето и сетне 
без страх да изповядаме високо и силно, че 
една е Господнята Църква – света, честна 
и без порок, като невяста украсена с всички 
нейни светоотечески учения, установления 
и предания. Ако ни се случи да срещнем съ
протива, нека с открити сърца да излезем 
на борба, толкоз повече, че наше оръжие е 
словото на нашия Господ, Който според 
Своето нелъжовно уверение ще бъде с нас 
до края на вековете и в Неговите ръце е 
жребият на нашата победа, когато се борим 
заради Църквата и истината.

Христос умря, но още пославно въз кръс
на и сега е с нас, и вече не умира, понеже 
смъртта няма вече власт над Него.”

Авторът на тези мъдри редове, вдъ
хновени от светото Евангелие, е имал 
проникновението да предвиди тогавашно
то настояще и бъдещето на Румънската 
Православна Църква. Той е ударил камбанен 
звън за тревога, но глухите не са го чули, а 
слепците не са могли да видят.

Това са пророчески слова и в дълбокото 
им съдържание блести светлина, там е 
стаен мощен вик, че над Църквата Христо
ва надвисва ураган, знак за бедите, които 
ще дойдат. Защо не са били взети мерки 
за тяхното предотвратяване? Защото 
служителите, които е трябвало да се по
жертвуват ако е нужно, са счели за уместно 
да запазят личните си интереси, понеже 
техните сърца са били на земята — там, 
дето е било и тяхното съкровище.

Но и сред тях е имало такива, които 
са знаели да жертвуват себе си с мисъл за 
небесната награда. Те са се жертвували, за 
да съхранят Христовата Църква, която 
не е друга, освен Източната Църква на на
шите праотци. Архимандрит Галактион 
(Кордун) тогава е бил значима личност в 
Угровлашката митрополия, възпитаник на 
Богословските академии в Чернауц и Санкт
Петербург, където е учил заедно с бъдещите 
патриарси на Русия и България — Алексий I и 
Кирил. Заради взетото от него отношение 
против намесата на окупационната немска 
власт в църковните дела през 1916–1917 г., 

на 31 януари 1917 той бива задържан в цен
тралната немска полиция и изпратен като 
заложник под стража в Савени – Яломица. 
Това е началото на страданията на този, 
който трябваше да стане основоположник 
на йерархията на старостилната Пра
вославна Църква в Румъния. В доноса до 
немската полиция под ¹ 10591 от 27 юли 
1917 г. той е обвинен в: „дейност, подриваща 
немските интереси в остро противоречие 
с апостолската му мисия, което прави не
възможно възвръщането му в заеманото 
досега от него достойнство”.

Тези документи са от огромно полити
ческо, историческо и религиозно значение. 
Те принадлежат на един голям богослов и 
мислител, бивш секретар на Св. Синод, а 
от 1955 г. – пръв митрополит на Румън
ската Старостилна Православна Църква. 
Той твърде добре е познавал отвътре поло
жението, в което се е намирала Църквата, 
както и психологията на тогавашните º 
служители. Всички негови предвиждания се 
сбъдват изцяло:

— с невиждана лекота са отречени основ
ните принципи, спазвани с такова внимание 
от великите йерарси на Църквата, които 
са забранили с анатема приемането на гри
горианския римокатолически календар от 
ИзточноПравославната Църква;

— с осъдително лекомислие е отхвърле
но спазването на Пасхалията според уста
новленията на I Вселенски събор в Никея;

— не се взима под внимание положението 
в Руската Православна Църква, която е в 
още поголяма опасност поради безбожния 
комунизъм и която чрез приемането на но
вия календар се оказва в пълна изолация [от 
останалите поместни Църкви];

— в страната се вземат репресивни 
мерки срещу клира и миряните, които не 
са приели смяната на календара, довела до 
тежки разделения.

Считаме, че борбата за запазване на 
юлианския (църковен) календар не само в 
Румъния, но и в другите православни страни, 
се познава слабо от помладото поколение 
и затова тук ще направим едно кратко 
напомняне.

Календарът е инструмент за измерване 
на времето и е специфичен за много наро
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ди, които имат различни култури и свой 
собствен календар. Използуваният до 1924 г. 
в Православната Църква календар е юлиан
ският, носещ името на оногова, който пръв 
го въвежда за употреба в Римската империя 
през 46 г. пр. Р. Хр. – Юлий Цезар. Хрис
тиянството, което се е разпространило 
сред почти всички народи в тази империя, 
почти от началото е приело този календар. 
Важността на това събитие нараснала 
след приемането и одобряването на този 
календар на I Вселенски събор в Никея, под 
покровителството на св. император Кон
стантин Велики. Православната и Римока
толическата църкви били единни до Велика
та схизма през 1054 г. Отпадането на Рим 
станало поради претенциите на папите за 
юрисдикция над целия християнски свят 
и недоволството им от придобитата от 
Константинопол сфера на влияние. Римока
толическата църква поддържа твърдение
то, че тя е единствената вселенска Църква 
и винаги е преследвала целта да подчини 
Православната Църква чрез признаването 
на папското върховенство. Римокатоли
ците са използували юлианския календар до 
края на ХVI век.

Европейските астрономи от римока
толическите страни повдигнали въпроса 
за календарното закъсняване, дължащо се на 
факта, че една слънчева година е пократка 
от измерваната чрез юлианския календар. 
Според техните изчисления, на всеки 128 
години юлианският календар закъснява с 
едно денонощие спрямо слънчевата година. 
По времето на тези разисквания [края на 
ХVI в.] той е бил изостанал с 10 денонощия, 
считани от I Вселенски събор в Никея (325 г.), 
а не от въвеждането му в употреба през 
46 г. пр. Р. Хр. Последният подход може 
би е щял да бъде логичен ако бе взета пред 
вид натрупаната разлика, която на дело е 
поголяма.

През 1582 г. папа Григорий ХIII направил 
разпореждане новият календар, съставен 
под ръководството на астронома Луиджи 
Лилио, да бъде въведен в цяла западна католи
ческа Европа, като денят 5 октомври стане 
15 октомври. Поради това новият календар 
носи името на този папа. Векове наред обаче 
много държави отказвали да въведат този 

календар и в гражданския, и в църковния си 
живот. В Румъния той бе въведен в 1919 г., 
ала Църквата не го прие. През 1924 г., кога
то въпросът за промяната на календара бе 
поставен и пред Румънската Православна 
Църква, разликата между двата календара 
беше тринадесет дена. Проблемът за про
мяната на календара е изключително тънък, 
понеже старият календар е в съвършенство 
съчетан с Александрийската пасхалия, което 
го превръща в съвършен църковен календар, 
докато новият календар е чисто астроно
мически, изпълнен с множество недоста
тъци, разкрили се с течение на времето, и 
той е предизвикал затруднения в Църквите, 
които са го въвели в употреба.

Прилагането на григорианския календар 
в църковния живот не било просто по
правяне на едно изместване във време то, а 
нововъведение, което не държало смет ка за 
решенията на I Вселенски събор. Неговото 
въвеждане имало за цел да докаже възмож
ността да се отрекат някои догмати, кои
то са съществена част в съ кровищница та 
от неизменни принципи на Православието, 
а също така да се отслаби силата на прао
теческата вяра. Чрез този календар се 
разрушава и решението относно празнува
нето на светата Пасха, взето от цялата 
Църква.

През 1598 година папската църква праз
нувала Пасхата цял месец преди юдейската 
Пасха. Това било едно от неудобствата 
на новия календар, което се проявило и в 
последствие по различни начини. Източно
православните християни са предпазени от 
подобни отклонения благодарение употре
бата на юлианския календар. На I Вселенски 
събор било решено Пасхата да се празнува в 
първия неделен ден след пролетното равно
денствие, нито преди, нито едновременно 
с юдейската Пасха, а ако пълнолунието се 
падне в неделен ден, тогава Пасхата следва 
да се отпразнува в следващата неделя.

В Румъния има православни национал
ности, които и днес използуват юлианския 
календар, но гоненията и преследванията 
се стовариха единствено върху вярващите 
румънци, придържащи се към него; именно 
те бяха насилвани да се откажат от своята 
вяра и да приемат новия календар. Трябва да 
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подчертаем, че Римокатолическата църква 
е правила неведнъж опити да принуди Из
точноправославната Румънска Църква да 
приеме новия календар. Тия опити обаче 
са били напразни, понеже източноправо
славните йерарси внимателно проучили 
тънкостите на новия календар и го отхвър
лили, подчертавайки, че такава промяна е 
от компетенцията на Вселенски събор с 
участие на всички Православни Църкви, а 
не е право на отделен епископ.

В Пастирското послание 
на Константинополския па
триарх Йеремия от 1583 г. се 
казва: „Понеже църквата на 
древния Рим, не за пръв път 
прелъстявайки се от гордост
та и тщеславието на своите 
астрономи, безразсъдно про
мени прекрасните установле
ния за светата Пасха, опре
делени от 318те свети отци 
на I Вселенски събор в Никея, 
които (устави) с найдълбоко 
благоговение се почитат от 
всички християни по целия 
свят като неизменни, това 
днес стана причина за изкуше
ния. Пред мен, като Вселен
ски патриарх, се явиха мъже 
арменци с въпроси относно 
практиката за празнуване на светата Пасха, 
тъй като им бива налагано приемането на 
това нововъведение. По тази причина ние 
трябваше да им отговорим с решението по 
този въпрос на светите отци. Обмисляйки 
заедно с блажения патриарх на Александрия, 
с блажения патриарх на Иерусалим и с оста
налите членове на събора, в името на Светия 
Дух решаваме да изясним установените от 
светите отци правила по този въпрос.

Този, който не следва преданията и 
обичаите на Църквата така, както това 
е заповядано от седемте Вселенски събора 
относно светата Пасха, постановяващи 
да следваме всичко добро, и иска да приеме 
григорианската пасхалия и папския кален
дар – такъв човек, който подобно на невяр
ващите астрономи постъпва противно на 
всички решения на светите събори, като по 
този начин желае да ги промени и отслаби, 

нека бъде анатема, отлъчен от Христовата 
Църква и от събранието на християните. 
А вие, православни и благочестиви христи
яни, стойте в онова, на което сте научени, 
в което сте родени и възпитани. И ако е 
необходимо, пролейте дори своята собстве
на кръв, за да опазите праотеческата вяра 
и вероизповедание. Пазете се, бягайте от 
хора като тези реформатори, и нашият 
Господ Иисус Христос ще ви помогне, и 

молитвите на нашата вяра 
да бъдат с всинца ви. Амин!”

Ето и един друг доку
мент от 1756 г., откъс от 
пастир ското послание на 
Константи нополския патри
арх Кирил:

„Онзи, който премине към 
григорианската пасхалия, бил 
той свещеник или мирянин, 
да бъде отлъчен от Бога и 
прокълнат, та след смъртта 
си да не изтлее, но да остане 
във вечните мъки. Камък и 
желязо да се разпаднат и да се 
превърнат в прах, но никога 
и такива люде. Да бъдат на 
земята както някога Каин, 
на всякъде да се тресат и 
Божи ят гняв да тегне над 
гла вите им, а делът им да 

бъде с предателя Юда и с отреклите се от 
Бога юдеи. Земята да се разтвори и да ги 
погълне, както е погълнала Датан и Авирон. 
Господен ангел да ги гони с меч през всички 
дни на живота им, да паднат под всички 
анатеми на патриарсите и съборите, да 
бъдат навеки отлъчени от Църквата и 
хвърлени в нестихващия геенски огън! Амин!”

Трети документ от същия вид е енцик
ликата на Константинополския патриарх 
Антим от 1848 г.:

„Държим изповядването на правата вяра 
чисто, според както сме го приели от све
тите отци, мъже съвършени. Отхвърляме 
всички нововъведения като измислици на 
дявола. Който приема нововъведение, той 
безчести проповедта на православната 
вяра. Към тази съвършена и права вероиз
повед, която е и запечатана, не се добавя 
нищо, нито се отнема от нея нещо, нито 

Ìèòðîïîлèò Ãàлàêòèîí (Êîðäуí)
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промяна в светата Църква [се допуща], и 
ония, които поискат и дръзнат да внесат, 
да подтикнат или да се съгласят дори само 
мислено на такова нещо, са подобни на хора, 
отричащи се от вярата си в Христа, и 
съзнателно подлагат себе си на вечно про
клятие поради хулата срещу Светия Дух 
(Мат. 12:31), за това, че уж изповеданието на 
правата вяра, изяснено от Свещ. Писание 
и Вселенските събори не е добре установено. 
Прочее, всеки, който приеме нововъведение, 
отклонения или разделения съзнателно, се 
облича с проклятие като с дреха (Пс. 108:18), 
бил той патриарх или свещенослужител, 
мирянин или дори ангел от небето — ана
тема да бъде, амин!”

Тези документи са се разпространявали 
из всички православни общности и са пред
ставлявали истински, надежден пътеводи
тел за опазването на истинското Правосла
вие. Уверени сме, че те са достигнали и до 
всички румънски провинции, включително 
и Трансилвания, там, където чрез право
славната вяра се е запазвало единството 
на румънския народ, изразявано чрез един и 
същ език, народност и вяра.

През 1919 г., когато в Румъния се въвеж
да за гражданска употреба григорианският 
календар, в Църквата не се променя нищо. 
В 1920 година първенствуващият мит
рополит, Мирон (Кристя), впоследствие 
първият патриарх на РПЦ, представил на 
Синода доклад със заглавието: „Относно нов 
Вселенски събор на източните Църкви”. Във 
втората глава на доклада, която следвало 
да се обсъди на този събор, бил засегнат 
въпросът за промяна на календара, но той 
не бил повдигнат повече за обсъждане. Ес
тествено, покъсно мнозина се питали какво 
всъщност представлява въпросът, довел 
до разцепление сред свещенослужителите 
и вярващите и до образуването на две 
Православни Църкви в Румъния, съответно 
новостилна и старостилна.

В един свой публикуван доклад Мирон 
(Кристя) пише: „Ние, румънските архиереи 
и богослови, нямаме друга компетентност в 
това отношение според каноните, освен да 
изберем църковните въпроси, които трябва 
да бъдат преразгледани, да ги изучим пред
варително с пълна отговорност и с всяко 

християнско благочестие – да не би, като 
считаме себе си за мъдри, да предизвикаме 
корабокрушение в неща, засягащи вярата, – 
за да може, след като сме се подготвили по 
такъв начин, да ги предложим на всеобщ 
събор на всички Църквисестри. От този 
път не можем да се отклоним, първо, защо
то сме длъжни, по повеля на Свещ. Писание, 
да запазваме единството на Духа чрез връз
ките на мира; второ, понеже отделната 
[поместна] Православна Църква не подобава 
да променя с лекота и своеволно, дори само 
в собствените си граници, православното 
наследство, което пазим общо, като се 
откъсне от останалите Църквисестри, 
но трябва да предприеме всички възможни 
стъпки, за да подложи на проверка неизяс
нените въпроси в общо съгласие с цялата 
Православна Църква.”

Това предложение на бъдещия патри
арх Мирон (Кристя) е направено в напълно 
автентичен православен дух, присъщ на 
всички времена и на всяко място, който и 
до днес остава в сила за целия православен 
народ на Румъния и за другите православни 
страни. Приведените погоре предложе
ния били отпечатани в отделна книжка с 
решение на Свещ. Синод да бъде проучен 
предложеният въпрос с цел представянето 
му на [възможен] Вселенски събор.

Какво става обаче малко покъсно?
Вселенски събор не се състоял, понеже 

поголямата част от Православната Църк
ва – Руската, не е можела да общува с оста
налите Църквисестри поради наложения 
чрез Октомврийската революция от 1917 г. 
болшевишки режим.

Струва ни се, че някои архиереи от 
из точните Църкви са гледали твърде ле
комислено на положението в Русия, чиято 
Църква става първата жертва на безбожния 
комунизъм. Годината 1923 в никакъв случай 
не е подходяща за свикването на ограни
чен по състав събор в Цариград, който да 
промени календара, тъй като чрез такова 
решение се обезсилва единството в право
славната вяра на Изток и единомислието 
с Руската Църква, намираща се в гонение. 
Патриарсите на Иерусалим, Александрия 
и Антиохия, както и на Сръбската Църква, 
категорично отказват да обсъждат този 
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въпрос. Въпреки това след този конгрес 
Църквите в Константинопол, Гърция и 
Румъния въвеждат частично римокато
лическия григориански календар, наречен 

„поправен юлиански”. Веднага след това 
Константинополският патриарх Мелетий 
бива изгонен от престола си.

Светите отци на VI Вселенски Събор, 
в първо правило2, предават на анатема 
онези, които биха дръзнали да добавят или 
отменят каквото и да било от църковните 
установления. Чрез въвеждането на григо
рианския календар за църковна употреба 
се потъпкват съзнателно заповедите на 
светите отци и на останалите вселенски 
събори, като се допускат следните нару
шения:

— от църковното съборно единство се 
отделя Синодът на Румънската Православ
на Църква, която е празнувала св. Пасха преди 
юдеите в годините 1926 и 19293;

— свещенослужителите се подлагат на 
низвергване, а миряните на отлъчване, зара
ди отпразнуване на Пасхата преди пролет
ното равноденствие, според първо правило 
на Антиохийския събор (341 г.)4.

— Петровите пости напълно изчезват 
през годините 1945, 1956, 1959, 1964, 1975, 
1983, 1986 и 2002 (и това ще се случи отново 
в бъдеще, през 2013, 2024, 2040, 2043…), тъй 
като григорианският календар е несъчетаем 
с православната пасхалия. Например, през 
1956 г. новостилният празник на светите 
апостоли (29 юни 1956 г.) се падна в петък 
на седмицата след Петдесетница (11/24 юни 
с. г.), когато пост не се полага, дори преди 
да е започнал апостолският пост5. Като по
следствие, през тази година новостилците 
са имали само три постни периода, наместо 
четири, както са заповядали светите отци.

Как може да се оправдае отменянето на 
този пост, когато светите отци налагат 
строги наказания на християни, които 
дръзват да не постят през четирите ос
новни поста в годината, да не говорим за 
постите в сряда и петък през цялата годи
на? Вярващите от старостилната Църква, 
в пълно съгласие с благочинния ред, следват 
примера на светците, които са жертвува
ли живота си за вярата и никога не са при
емали дори наймалко отклонение от кано
ните на Църквата, вдъхновени от Светия 
Дух. Румън ските старостилци не могат да 
се подчинят на решения, накърняващи пра
вославното вероучение, богослужение, йе
рархичност или дисциплина, независимо кой 
ги е наложил, като знаят, че по такъв начин 
те пребъдват в единомислие с всички ста
ростилни Православни Църкви навсякъде.

Това са основните въпроси, довели до 
разделението в Румънската Православна 
Църква след почти двехилядолетно съще
ствуване на православното християнство. 
Старостилната Църква, поддържайки свое
то консервативно отношение, е запазила в 
пълнота съкровището на традиционните 
православни догмати и начала и продължава 
да носи през превратностите на времето 
живия пламък на неподправената православ
на вяра. Реформистката новостилна Църква 
обаче е въвела изменения в църковния ред 
чрез приемането на западния календар без 
съгласието на верните и по такъв начин 
е разрушила единството на Румънската 
Православна Църква. Последователите на 
календарната реформа са имали на своя стра
на държавната власт, която се е намесвала 
в църковните дела и е използувала насилие, 
за да потисне вярващите, които не биха се 
покорили. По такъв начин тя е задълбочила 
пукнатината между двете Църкви. Тези 
съ бития в никакъв случай не доведоха до 
укреп ването на официалната Църква, но 
породиха тежки разногласия и доведоха 
ней ните йерарси и свещенослужители до 
за блуждение. Те изгубиха от погледа си най
главното свое задължение, а именно — да 
пазят всеобщото единство в православния 
свят и да предпазват румънския народ от 
дехристиянизация.

(Ñлåäâà)

2 Трети Събор в Константинопол или Трулски съ
бор – б.пр.

3 В тези години новостилната църква е ползвала гри
горианската (римокатолическата) пасхалия, наместо 
александрийската (православната) пасхалия. – б.пр.

4 Правила на Църквата (рум. изд.), с. 276.
5 За начало на Петровия пост е отреден вторият 

понеделник след Петдесетница — празник, определящ 
се според пасхалията. По църковния календар, който 
вплита александрийската пасхалия в тъканта на юли
анския календар, Петровият пост трае наймалко осем 
дни и наймного четирийсет и два дена. – б.пр.
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Из живота на 
Българската  Старостилна 
Православна Църква

Архиерейски служения и проповеди

НА 12 АВГУСТ (30 ЮЛИ, СТ. СТ.) неделната 
св. Литургия в катедралния храм “Успение 
Богородично” в столицата бе отслужена от 
Негово Преосвещенство Триадицкия епи
скоп Фотий в съслужение със свещениците 
Валентин Тодоров и Лазар Спасов, при учас
тието на дякон Тодор Енчев. Проповедта 
на епископ Фотий бе върху Христовата 
притча, която се чете в този ден – за слу
гата длъжник, който получил милост, но не 
сторил милост. “Евангелските притчи не 
са просто житейска илюстрация на едни 
или други нравствени истини, започна сло
вото си владиката. Те са богочовешки зов 
към съвестта на човека: „Виж какво става с 
тебе! Ти, който четеш или слушаш, разбери 
и виж къде е изворът, къде е сърцевината 
на живота ти!” ... Покаянието е семето, а 
плодът е прошка. Без прошка покаянието 
няма никаква цена. Покаянието е молба за 
милост, а прошката е даряване на милост, 
на получената в покаянието милост. Този, 
що искрено и дълбоко се кае, умолява Господа: 

“Господи, шибай с бич, помогни на съвестта 
ми да шиба с бич греховните язви на есте
ството ми!” А Господ кротко гледа каещия 
се и помазва сърцето му с елея на милостта, 
та да стане сърцето милостиво, да не се 
изпълва с гняв срещу силните и с презрение 
срещу слабите. Да не свива никога в това 
сърце гнездо омразата срещу тия, които 
готвят и вършат зло. Милостта отваря 
път към сърцето на ближния, единствения 
верен път. Единственият път, по който 
можем да стигнем до сърцето на нашия 
ближен, е милостта. Тази милост, която 
самите ние сме получили от Господа в 
мигове на покаен плач пред него. А неми

лостта обгръща челото с мрак и обрича 
на злокобна самота. Дори да живееш сред 
мнозина, които смяташ за свои приятели, 
да общуваш с безчет люде всеки ден, ти ще 
си тягостно сам, мъчително сам, неизлечи
мо самотен, ако сърцето ти не е способно 
да дари с милост, с прошка. Милост искам, 
а не жертва, казва Христос Господ (Мат. 9:13). 
Тия слова: “покаяние”, “милост”, “прошка” 
проникват в ума, навярно капки от тях се 
стичат и в сърцето, смекчават го за крат
ко, разтварят го, за да поеме живителния 
смисъл на словото Божие, ала сетне, сетне 
отново умът изстива, сърцето се втвър
дява и ние ставаме такива, каквито сме в 
поголямата част, решително поголямата 
част от живота си – християни само по име 
и на думи. Ако нашият ум, сърце, воля, ако 
цялата ни личност не заживее с благодат
ната сила, с животворящата сила, обновя
ващата, възраждащата сила на покаянието, 
милостта, прошката, вярата, упованието, 
любовта, ние ще останем безплодна нива.

Блажен е, който в необозримата, буре
нясала нива на нашата грехопаднала при
рода се потруди да събере еднаединствена 
шепа пшеница. Блажен е, който смирено, с 
трепет протегне тази шепа към Господа и 
рече: “Господи, вземи поне две зърна – едно 
зърно покаяние и едно зърно милост!” Този, 
който е годен да стори това, ще бъде чес
тит и радостен по неизразимата милост и 
човеколюбие на нашия Господ Иисус Христос 
и в този живот, и в бъдещия, и сега, и в 
несвършващата блажена вечност”, завърши 
владика Фотий. 

v  v  v
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УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, престолният 
празник на катедралния храм в столичния 
квартал “Бъкстон”, събра на 28 август (15 
август, ст. ст.) стотици богомолци от Со
фия и от цялата страна въпреки делничния 
ден. Всенощното бдение в навечерието на 
празника и тържествената св. Литургия 
бяха възглавени от Триадицкия епископ 
Фотий, на когото съслужиха свещениците 
о. Петър Димитров, о. Лазар Спасов, йеро
монах Серафим, о. Димитър Бабулков и о. 
Йоан Дочев, при участието на дяконите 
Тодор Енчев и Николай Петров. Множество 
вярващи пристъпиха с благоговение към св. 
Христови Тайни, преподавани от 
Три Чаши.

„Не е възможно с думи да се 
изразят съвършенството и 
величието на Божията Май
ка, защото те превъзхождат 
възможностите на словото, 
а ние не можем да постигнем 
онова, що е повисоко от 
словото, така, както очите 
не могат да гледат право в 
слънцето, каза в проповедта 
си епископ Фотий. Как мо
жем ние, прокажените от 
грях, да възхвалим достой
но Тази, Която, по думите на св. Григорий 
Палама, е граница между сътвореното и 
нетварното? Каква подобаваща хвала да 
принесем на Тази, Която е прекрачила пра
га на бъдещия век и дарява вечни блага на 
ангели и човеци? С какви думи да възпеем 
Пречистата Дева, получила от Светия Дух 
всесъвършена чистота, по силата на която 
е станала Божия Майка по естество и в 
същото време свръх всяко естество? Какъв 
ум, какви слова са потребни, за да вместят 
величието на Мариам, Която е родила Бо
жия Син като Син Човешки и е направила 
човеците синове Божии? Направила е земята 
небе и е дарила обожение на човешкия род, 
както богогласно възвестява св. Григорий 
Палама. Как да прославим живоносната 
смърт на Божията Майка, Която единстве
на от човеците пребъдва в тяло заедно със 
Своя Син и Бог?

Царицата Небесна е предвъзвестена 
от пророците. Тя е начало на апостолите, 
твърдина на мъчениците, основание на учи
телите. Тя е слава на земните и радост на 
небесните. Тя е красота на цялото творение. 
Тя е начало, извор и корен на неизразими 
блага, Тя е връх и съвършенство на всичко 
свято. Каква вяра, какво благоговение, какъв 
трепет, каква любов са нужни, за да може да 
се открие пред нашия вътрешен взор една 
малка, съвсем малка частица от величието 
и съвършенството на Пресвета Богородица!

Пречиста и светлоносна Майко Божия, 
умий ни от нашите грехове, изцели ни от 

нашите недъзи, изцели нашите 
болести с благоволението на 

Небесния Отец, по милостта 
на Твоя Син и със силата на 
Светия, Благ и Животворящ 
Дух, та и ние, недостойните, 
да Те хвалим и прославяме во 
веки. Амин!”

v  v  v

ПРАЗНИКЪТ ВЪЗДВИЖЕ
НИЕ на Честния и Животво
рящ Кръст Господен бе от
белязан с особено тържест
вени богослу жения в столич

ния катедрален храм “Успе ние Богородично”. 
В навечерието, 26 сеп тември (13 септември, 
ст. ст.), в края на всенощното бдение Три
адицкият епископ Фотий извърши чина на 
въздвижение на Честния Кръст. На следва
щия ден той принесе безкръвната евха
ристийна жертва в съслужение със свеще
ниците о. Валентин Тодоров, о. Лазар 
Спасов, о. Димитър Бабулков, о. Йоан Дочев, 
при участието на дяконите Тодор Енчев и 
Николай Петров. “Хри стос Господ бе издиг
нат на кръста не за да покаже, че е немощен 
спрямо света, а обратно – да покаже, че 
светът е немощен спрямо Него”, каза в 
словото си владиката. “Разпъвайки Христа, 
светът мислеше, че се избавя от Него. Ала 
тъкмо на кръста Христос победи света, 
избави людете от греха, смъртта и дявола. 
Издигнат на кръста, Богочовекът с любовта 
Си победи омразата на света. Издигнат на 
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кръста, Христос Господ – Въплътената 
Истина – победи лъжата на света. Издигнат 
на кръста, Христос Бог с милостта Си по
беди жестокостта на света. Издигнат на 
кръста, кроткият Спасител със смирение
то Си победи безумната гордост на света. 
Издигнат на кръста и умъртвяван върху 
него, Синът Божий умъртви 
смъртта.

И цялата тази победа 
човеколюбивият Христос 
Господ дарява на всички ни, 
подчерта предстоятелят 
на Българската Старостил
на Православна Църква. На 
те бе, на мен, на всички живи 
членове на Неговото Тяло – 
Църквата. Ала защо ние сме 
толкова делнични, толкова 
сиви и дребнави? Защо не 
се радваме на тази победа, 
защо не благодарим за тази 
победа, защо не живеем в дух 
и истина с тази победа? Нима не виждаме, 
че светът е горд, жесток, лъжлив, тленен? 
Или се боим да поемем нагоре по стръмния 
и каменист път, водещ към тази победа? 
Не ще ли се засрамим ние, християните, 
от следните думи, изречени от един съвре
менен, формално нехристиянски мислител: 

“Главната грижа на човека е не да получи 
удоволствие и да избегне болката, а да на
мери смисъл, да види смисъл в живота си. 
По някакъв начин страданието престава 
да бъде страдание в мига, в който намери 
смисъл. Колкото повече забравяш себе си 
чрез отдаване в служба на кауза или на лю
бов към друг човек, толкова повече ти сам 
ставаш човек.” 

Нека да не се лъжем, завърши епископ 
Фотий. Никакво полухристиянство, ни
какво облекчено християнство, никакво 
осъвременено християнство, прекроено 
според нашите сластолюбиви вкусове, няма 

да ни помогне. Ако ние с вас, именувайки се 
православни, на дело живеем според норми
те на едно такова полухристиянство, то 
ние сме найокаяни от всички човеци. В дух 
и истина Господ зове всеки един от нас и ако 
ние сме съхнещи, линеещи членове на Църк
вата, да се оживим, да се освестим, да раз

творим умовете си и сърцата 
си за словото на Истината. 
Да не се боим от света, да не 
тегнем сластолюбиво към 
него, да не дръзваме в името 
на удобствата ни в света 
да прекрояваме Христовата 
истина според нашите мерки 
и теглилки, според нашите се
белюбиви понятия и нагласи. 

На кръст си бил възди
гнат, Христе, не за да пока
жеш Своята немощ спрямо 
света, а немощта на света 
спрямо Тебе. Просвети със 
словото на кръста нашата 

тъмнина, та да прозрем, да станем и да 
пребъдем Твои чеда – чеда на незалязващата 
Светлина сега и всякога и във вечни векове. 
Амин!”

Íà 1 è 2 ñòð. íà êîðèцàòà: ñúâðåìåííà èêîíà è 
ñòåíîïèñ íà ñâ. Èîàí Злàòîуñò. 

© Èêîíîïèñíî àòåлèå “Ñâ. àï. è åâ. Ëуêà”.
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Õðàìîâèяò ïðàçíèê íà ìîíàñòèðà “Ïðåîбðàжåíèå Ãîñïîäíå” â Ðуìúíèя, цåíòúð íà Ðуìúíñêàòà Ñòà-
ðîñòèлíà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà, è òàçè ãîäèíà ñúбðà àðхèåðåè, ñâåщåíîñлужèòåлè è хèляäè ìèðяíè îò 
òðè Öúðêâè ñåñòðè – Ðуìúíñêàòà, Ãðúцêàòà (Ñâåщåí Ñèíîä íà ïðîòèâîñòîящèòå) è Áúлãàðñêàòà. 

Посещението на Триадицкия епископ Фотий в Румъния

Ìîíàñòèðúò “Áðàäèцåл”, ïîñâåòåí íà Ïîêðîâà íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèцà. 19 àâãуñò (6 àâãуñò, ñò. ñò.). 
Еïèñêîï Фîòèй çàåäíî ñ àðхèìàíäðèò Íèфîíò è èãуìåíèя Âàðâàðà (âляâî) è ñ ÷àñò îò ñåñòðèòå (âäяñíî). 

Ìîíàñòèðúò “Áлàãîâåщåíèå” âúâ Âàлåà Ðîøèå. 21 àâãуñò (8 àâãуñò, ñò. ñò.). Еïèñêîï Фîòèй  çàåäíî 
ñ Èлфîâñêèя åïèñêîï Флàâèàí â íîâîïîñòðîåíèя хðàì íà îбèòåлòà (âляâî) è ñúñ ñåñòðèòå (âäяñíî).
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Àðхèâ íà ñï. “Ïðàâîñлàâíî ñлîâî” в Интернет: http://bulgarian-orthodox-church.org/ps/
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Ìîìåíòè îò ïðåñòîлíèя ïðàçíèê íà êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя, (ñíèìêè ¹ 1-3). 

Íà 31 àâãуñò (18 àâãуñò, ñò. ñò.) åíîðèяòà â Дуïíèцà îòбåляçà ïðàçíèêà íà ñâîя ïàòðîíåí ïîêðîâèòåл – 
ñâ. Èîàí Ðèлñêè. Íåèí ãîñò бåøå Íåãîâî Ïðåîñâåщåíñòâî Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй (ñíèìêà ¹ 4).

Âåлèíãðàäñêîòî ïàñòâî ïîñðåщíà ñâîя хðàìîâ ïðàçíèê íà 5 àâãуñò (23 юлè, ñò. ñò.) ñ òúðжåñòâåíî 
бäåíèå è ñâ. Ëèòуðãèя, îòñлужåíè îò åíîðèйñêèя ñâåщåíèê îòåц Âàлåíòèí Òîäîðîâ. 

Ñлåä âå÷åðíîòî бîãîñлужåíèå бå èçâúðøåí âîäîñâåò â íîâîñòðîящèя ñå хðàì, ïîñâåòåí íà èêîíàòà 
íà Ïðå ñâåòà Áîãîðîäèцà “Ðàäîñò íà âñè÷êè ñêúðбящè”.  
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