
“Àç ñúì ñ âàñ ïðåç âñè÷êè äíè 
äî ñâúðøåêà íà ñâåòà. Àìèí.” 

(Ìàò. 28:20).

ÁÐÎÉ  1–4
яíуàðè — äåêåìâðè 
ãîä. ÕVII — 2009 ã.

ÎÐÃÀÍ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÑÒÀÐÎÑÒÈËÍÀ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ ÖÚÐÊÂÀ



Из живота на Българската Старостилна Православна Църква

Âåлèêèяò âîäîñâåò íà ïðàçíèêà Áîãîяâлåíèå Ãîñïîäíå, 19 яíуàðè (6 яíуàðè ñò. ñò.) 2009 ã., îòñлужåí îò 
Íåãîâî Ïðåîñâåщåíñòâî Òðèàäèцêèя åïèñêîï Фîòèй. Êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.
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Вляво: Ïàíèхèäà çà ïðèñíîïàìåòíèя àðхèìàíäðèò Ñåðàфèì (Àлåêñèåâ) â Êíяжåâñêèя ìàíàñòèð “Ïîêðîâ 
Áîãîðîäè÷åí”, 25 яíуàðè (12 яíуàðè ñò. ñò.) 2009 ã. Вдясно: Ïðåç 2009 ã. ïðàçíèêúò Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå 
ñúâïàäíà ñ Íåäåляòà íà блуäíèя ñèí. Ñлàâлåíèå (òðîïàð, êîíäàê è âåлè÷àíèå íà ïðàçíèêà) â êðàя íà Ëèòуð
ãèяòà, îòñлужåíà â òîçè äåí â êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî” îò Òðèàäèцêèя åïèñêîï Фîòèй.

Ìîìåíò îò ñâ. Ëèòуðãèя â Íåäåляòà íà Ïðà
âîñлàâèåòî, 8 ìàðò (23 фåâðуàðè ñò. ñò.) 2009 ã.

Èçíàñяíåòî íà ñâ. Êðúñò ïî âðåìå íà бäåíèåòî çà 
Íåäåля Êðúñòîïîêлîííà, 29 ìàðò (16 ìàðò ñò. ñò.)
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Ìîìåíòè îò бäåíèåòî (вляво) è êðàя íà ñâ.  Ëèòуðãèя (вдясно) íà ïðàçíèêà Áлàãîâåщåíèå, 
7 àïðèл (25 ìàðò ñò. ñò.) 2009 ã. Êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.

Îñâåщàâàíå íà âúðбîâèòå êлîíêè ïî âðåìå íà 
бäåíèåòî çà ïðàçíèêà Âхîä Ãîñïîäåí â Éåðуñàлèì, 
12 àïðèл (30 ìàðò ñò. ñò.) 2009 ã. Êàòåäðàлåí 

хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.

Ìàлêèяò âхîä ïî âðåìå íà ñâ. Ëèòуðãèя íà Âåлèêà 
ñðяäà, 15 àïðèл (2 àïðèл ñò. ñò.) 2009 ã. Êàòåäðàлåí 

хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.

Ïîìàçâàíå â êðàя íà Âåлèêèя ìàñлîñâåò. Âåлèêè 
÷åòâúðòúê, 16 àïðèл (3 àïðèл ñò. ñò.) 2009 ã. 
Êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.

Âåлèêè ïåòúê, 17 àïðèл (4 àïðèл ñò. ñò.) 2009 ã. Ïî 
âðåìå íà âå÷åðíяòà ñ èçíàñяíå íà ñâ. Ïлàщàíèцà. 
Êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.
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Пасха Христова в катедралния храм “Успение Богородично”, София

Ñâ. Ëèòуðãèя àðхèåðåйñêè 
÷èí íà Âåлèêà ñúбîòà (1). 

Ìîìåíòè îò ïàñхàлíîòî бî
ãîñлужåíèå (2, 3, 4 и 5).

Долу: Ëèòèйíîòî øåñòâèå 
ñлåä ñâ. Ëèòуðãèя â Ñâåòлè 

ïîíåäåлíèê. 

1

3

2

4

5



Áäåíèå â êðúщåлíèя ïàðàêлèñ “Ñâåòè âåлèêîìú
÷åíèê Ãåîðãè Ïîбåäîíîñåц” â ïðèçåìíèя åòàж íà 
êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя. 

6 ìàй (23 àïðèл ñò. ñò.) 2009 ã.

Ñâ. Ëèòуðãèя àðхèåðåйñêè ÷èí çà ïðàçíèêà íà âåлè
êîìú÷åíèê Ãåîðãè Ïîбåäîíîñåц бåøå îòñлужåíà â 
хðàìà, ïîñâåòåí íà ñâåòåцà, â ãð. Ñòàìбîлèйñêè. 

6 ìàй (23 àïðèл ñò. ñò.) 2009 ã.

Ïåòäåñåòíèцà, 7 юíè (25 ìàй ñò. ñò.) 2009 ã.,  
êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя. 

Îòïуñòúò íà ñâ. Ëèòуðãèя.

Зà ïðàçíèêà Âúçíåñåíèå Ãîñïîäíå, 28 ìàй (15 ìàй ñò. 
ñò.) 2009 ã., â åäíîèìåííèя ïàðàêлèñ â ñòîлèцàòà 
бяхà îòñлужåíè бäåíèå, âîäîñâåò è ñâ. Ëèòуðãèя.

Ïàíèхèäà çà èãуìåíèя Ñåðàфèìà (Ëèâåí) íà 
íåйíèя ãðîб â Êíяжåâñêèя ìàíàñòèð “Ïîêðîâ 
Áîãîðîäè÷åí”, 31 ìàй (18 ìàй ñò. ñò.) 2009 ã.

Ïàíèхèäà çà àðхèìàíäðèò Ñåðãèй (Яçàäжèåâ) 
íà ãðîбà ìу â Êíяжåâñêèя ìàíàñòèð “Ïîêðîâ 
Áîãîðîäè÷åí”, 3 юíè (21 ìàй ñò. ñò.) 2009 ã.
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Â íàâå÷åðèåòî íà ïðàçíèêà â ÷åñò íà Âñè÷êè бúлãàðñêè ñâåòцè, êîйòî òàçè ãîäèíà ñå ïàäíà íà 
21 юíè (8 юíè ñò. ñò.), â ïðèçåìíèя ïàðàêлèñ íà êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя, 
бå îòñлужåíî бäåíèå. Íà ñуòðèíòà òàì бяхà èçâúðøåíè âîäîñâåò è ðàííà ñâ. Ëèòуðãèя. Ïîêúñ
íî â ãîлåìèя хðàì çàïî÷íà ñâ. Ëèòуðãèя àðхèåðåйñêè ÷èí, êîяòî çàâúðøè ñ лèòèйíî øåñòâèå.

Ñ òúðжåñòâåíî бäåíèå è ñâ. Ëèòуðãèя àðхèåðåйñêè ÷èí бå ïî÷åòåí ïðàçíèêúò íà ñâ.  Éîàí Шàíхàйñêè âúâ 
âàðíåíñêàòà íè åíîðèя. Íà äèâíèя ÷уäîòâîðåц îò ÕÕ â. щå бúäå ïîñâåòåí åäèí îò ïðåñòîлèòå íà хðàìà. 
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Пасхално СЛОВО
“Смeрти прaзднуемъ ўмерщвлeніе, ѓдово разрушeніе, и3н0гw житіS вёчнагw начaло....”

“Празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада, 
началото на нов — вечен живот...”

(Пасхален канон, песен седма, втори тропар)

Възлюбени във възкръсналия наш Спасител братя и сестри, 
чеда на Светата Православна Църква!

Днес празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада и 
началото на друг, на нов — вечен живот; днес тази блага вест не-
пресъхващо блика и облива с радост и светлина цялото творение, 

всичко видимо и невидимо. Да, смъртта е мъртва. И тия думи не са впечатля-
ващ поетичен образ, не са човешки блян, а истина, извираща от действието 
и словото на Живия Бог. Защото Сам Бог, Сам Изворът на живота в лицето 
на Богочовека Христос победи смъртта, стъпка смъртта, умъртви смъртта. 
И нещо повече. Богочовекът застави смъртта да стане утроба на живота, на 
нов живот, на живот вечен. Смъртта прие Неговото бездиханно тяло, ала се 
натъкна на Бога и сама бе умъртвена в самото  леговище, в дъното на ада, 
рухнал пред силата на Всемогъщия и загубил всяка власт над тия, които са 
наистина Христови.

Ала що е смърт? Според човешките мерки и понятия — краят на телесния 
живот, умирането на тялото. Но човекът не е само тяло. Не е и само безплътен 
дух, защото лишената от плътта душа не е цялостният човек. Бог е създал 
човека от душа и тяло, премъдро съчетани в едно същество, надарено с 
безсмъртие. След падението на прародителите грехът разбива това единство 
между душа и тяло и в този смисъл разрушава самото битие на човека. Тъкмо 
тази причинена от греха разруха се нарича смърт — човекът умира, с други 
думи той престава да бъде неразривен съюз между душа и тяло, т.е. престава 
да бъде човек, престава да бъде той самият — такъв, какъвто е бил създаден от 
Бога в шестия творчески ден. Така че смъртта не е просто край на телесния 
живот и връщане на тялото в земята. Смъртта е противоестествено разпадане 
на човешката природа, вследствие на което тялото на човека изтлява, а душата 
му потъва в тъмата на ада. Така смъртта разделя това, що Бог е съчетал. Ето 
защо смъртта е наистина страшна. А ние, подобно на езичниците, се боим от 
смъртта най-вече, защото тя внезапно или пък дълго и мъчително прекъсва 
живота на тялото, защото отнема от нас свидни на сърцата ни люде; боим 
се от смъртта, защото не сме се избавили от скритата си гнетяща вяра, че 

тя е по-силна от всичко живо.
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Ала днес Църквата гръмовно благовести: възкръсналият Богочовек 
умъртви смъртта. И даде на човека възможност да се избави от нея, да не 

бъде неин вековечен роб. Възкръсналият Христос направи разчовечения от 
смъртта човек годен отново да стане човек и нещо много повече — призова 
го да стане бог по благодат. Христос Господ се спусна до глъбините на ада, 
разруши го и възкръсна, за да възкреси и ония, които са Христови (срв. 1 Кор. 
15:23) и да им дари нов живот, живот вечен. Да, и Христовите чеда минават 
през дверите на телесната смърт като всички люде. Но за тия, които умират в 
Христа, смъртта не е страховита бездна, а раждане за нов живот, завръщане 
в дома на Отца, в който Христовият човек, новият човек ще влезе радостно 
в пълнотата на своята обновена природа след възкресението на мъртвите. 
Ето, че от край смъртта става начало. Неслучайно древните християни са 
празнували смъртта на мъчениците като раждане за нов живот във вечността. 
След смъртта и възкресението на Богочовека гробът не е мрачен, защото 
Господ го осия с несътворена светлина; гробът не всява страх и ужас, защото 
е не край на живота, а раждане и начало на вечен живот с Христа; гробът 
не е последното място на земното ни изгнание, а последна врата по пътя към 
небесното отечество. Различието между смъртта до Христовото Възкресение и 
смъртта подир него е подобно на различието между неугасим пожар и пламък 
на свещ — по думите на светител Николай Сръбски. От зловещо проклятие 
за човешкия род умъртвената от Богочовека смърт става за чедата Му врата 
към възкресението и живота. Чедата на Христа са чеда на живота, защото 
Христос и животът едно са. Чедата на Христа са чеда на възкресението, 
защото Христос и възкресението едно са. Всеки, който с открито сърце идва 
при Христос, се изпълва с Неговия богочовешки живот. Кой може да изкаже 
величието на този дар? Според св. Атанасий Велики това не е в състояние 
да стори дори ангелски език, защото “даровете на благодатта превъзхождат 
мярата на сътвореното — смъртта е прогонена от людете, адът е лишен от 
многолетна власт и човешкият род, осъден от закона на греха, се учи да 
царува според дара на благодатта“. Могъщи слова, слова, потопени в истина 
и благодат, в дух и живот; слова, от които струи жива вода, струи и напоява 
в сърцата и умовете ни семето на непреходната истина, че Възкръсналият 
и Възкресителят, вечно Живият и Животворящият Христос Господ е със 
Своите живи люде и в Своите живи люде и до гроба, и подир гроба, и сега, 
и всякога, и в безкрайността на бъдещия век! Амин.

Христ0съ воскрeсе! Вои1стинну воскрeсе!

† Триадицкий епископ Фотий
Пасха Господня, 2009 г.
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Едва ли има православен християнин, кой-
то да не е разгръщал житията на светиите, да 
не се е прекланял пред трудовете и подвизите 
на Божиите угодници, на св. апостоли и тех-
ните приемници архипастирите – учители 
на Христовата Църква, да не се е възхищавал 
от непобедимото мъжество на мъчениците, 
от подвизите на преподобните и богоносни 
отци, да не е желал да подражава на достой-
ния, непорочен живот на праведниците. Най-
прекрасни примери за такъв живот той като 
в богата съкровищница ще намери, в 12–те 
тома на житията, събрани и обработени от 
св. Димитрий Ростовски. Не по-малко известен 
е техният автор и като блестящ проповедник, 
като архиерей, потрудил се усърдно на Хрис-
товата нива, като добродетелен и благоговеен 
монах и подвижник. Предлагаме на нашите 
читатели кратко описание на неговия живот.

Б
ъдещият светител Димитрий, в 
света Даниил Савич Туптало, се 
родил през декември 1651 г. в малко 

известното село Макаров, недалече от 
Киев, от незнатни, но благочестиви ро-
дители – Сава и Мария. Сам светителят 
говори в дневника си за блажената кончи-
на на своята майка и свидетелства за 
нейните добродетели. Баща му, казак на 
военна служба с чин стотник, доживял до 
103-годишна възраст. Починал през 1702 
г. на празника Богоявление и бил погребан  
с почит в киевския Кирилов манастир 
като негов ктитор. През 1662 г., след като 
роди телите му се преселили в Киев, Да-
ниил постъпил в тамошната Могилянска 
колегия (по-късно Киевска академия), къ-
дето скоро се разкрили необикновените 

дарования на талантливия юноша. Той 
изучил бързо и успешно гръцки и латински 
език, както и цял ред класически науки, но 
най-вече се отличавал със своя благо честив 
и скромен нрав. На 9 юли1 1668 г. 17-годиш-
ният Даниил бил постри ган в монашество 
с името Димитрий, в чест на славния 
Солунски великомъченик. Седем години 
прекарал той на послушание в Кириловия 
манастир, където започнала неговата 
литературна и проповедническа дейност. 
На 23 май 1675 г. бил удостоен със свещен 
сан от Черниговския архиепископ Лазар 
(Баранович). Някол ко години младият 
йеромонах проповядвал в различни мана-
стири и храмове на Украйна, Литва и 
Белорусия. Известно време бил игумен  на 
Максимовския, а след това на Батуринския 
Николаевски манастир, откъдето бил 
изпратен в Киево-печорската лавра. То-
гавашният настоятел на Лаврата,  архи-
мандрит Варлаам (Ясински), знаей ки ви-
соката духовна нагласа на своя бивш уче-
ник, неговата обширна образова ност и 
склонност към научна работа, както и 
редките му писателски способности, му 
възложил да състави житията на свети-
ите2 за всички месеци на годината. През 

1. Датите навсякъде са дадени по църковния (юлиан-
ския) календар.

2. Необходимостта да бъдат събрани за назидание на 
вярващите животописите на светиите, прославили 
Господа със своя живот, се чувствала силно. През  ХVІ 
в. с този душеполезен труд се заел Московският мит-
рополит Макарий. Той събрал в своите Чети-Минеи 
всички жития, които могъл да намери в Пролога и пате-
риците, и ги допълнил със свои собствени животописи. 
Просветеният митрополит Петър Могила, подтикнат 
от неговия пример и желаейки да издаде житията на 

К р а т ъ к  ж и в о т о п и с  н а 
с в .  Д и м и т р и й  Р о с т о в с к и

П о  с л у ч а й  3 0 0 - г о д и ш н и н а т а  о т  к о н ч и н а т а  н а  с в е т и т е л я
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юни 1684 г. с благословение на игумена и 
по общо решение на братята йеромонах 
Димитрий пристъ пил към това отговор-
но начинание, което станало дело на целия 
му живот и над което с неизчерпаема 
ревност се трудел  и в монашеската килия, 
и в сана на настоятел, и 
на светителската кате-
дра. Работата изисквала 
огромно напре же ние на 
силите: той трябвало да 
събере, да прегледа и свери 
множество разнообразни 
източници, да ги предаде 
на език, достоен за висо-
кото им предназначение 
и същевременно достъпен 
за вярващите. Божестве-
ната помощ не оставяла 
подвижника, през цялото 
време на неговия 20-годи-
шен труд. Според соб-
ственото му свидетел-
ство душата му се изпъл-
вала с образите на светци-
те, които го подкрепяли 
и вдъхновявали. Някои 
Божии угодници сами му 
се откривали в тайнстве-
ни видения, показвайки с 
това близостта на писа-
теля до духовния  свят. В 
своя дневник той разказва 
за две от тези утешителни видения – на 
св. великомъ ченица Варвара и на св. мъче-
ник Орест3. Този мъченик му се явил в 
нощта след написването на неговото 
житие и, показвайки раните си, му рекъл 
с усмивка като на близък: “Виж, аз претър-
пях повече мъки, отколкото ти си описал.” 

По същото време преп. Димитрий бил 
последователно игумен на няколко обите-

ли, а приемникът на Черниговския архи-
епископ Теодосий, Иоан (Макси мович)4, 
който по-късно светителствал на сибир-
ската катедра, го посветил в архиман-
дритски сан. Трудовете на подвижника и 
неговият праведен живот привлекли вни-

манието и на тогавашния 
руски патриарх Адриан. 
През 1701 г. с указ на импе-
ратор Петър І архиман
дрит Димитрий бил по-
викан в Москва, където на 
23 март в катедралния 
храм “Успение Богородич-
но” бил хиротонисан и 
по ставен за митрополит 
на Тоболск и Сибир. Но 
поради важността на не-
говите научни занимания 
и слабото му здраве това 
назначение било отмене-
но. Светителят останал 
временно в Москва, а след 
около година бил премес-
тен в Ростов, на мястото 
на починалия митропо-
лит Иоасаф. Започнал нов 
период в неговия живот. 
Без да оставя своите лю-
бими науч ни занимания, 
той поел бремето на мно-
гообразното и трудно 
архипа стирско служение. 

С пристигането си в Ростов новопоста-
веният митрополит отслужил св. Литур-
гия в катедралния храм “Успение на Бого-
родично” и приветствал паството с 
трогателно слово, а в църквата  “Зачатие 
на св. Ана” в манастира, основан от св. 
Иаков, еп. Ростовски, след обичайния мо-
лебен прозор ливо изрекъл, посочвайки един 
ъгъл на храма: “Тук е моят покой, тук ще 
се заселя навеки.” И наистина по-късно св. 
Димитрий бил погребан на това място. 

В своята епархия светителят обърнал 
внимание преди всичко на духовната про-

по-достъпен славяноруски език,  доставил от Атон 
гръцките книги на Симеон Метафраст, който усърдно 
се потрудил над това дело през Х век. Но кончината 
на митрополит Петър и на неговия приемник архим. 
Инокентий Гизел, както и последвалите тежки времена 
за Киев забавили това богоугодно дело.

3.  Паметта му се празнува на 10 ноември по църков-
ния календар.

4. Свт. Иоан Тоболски (1651-1715), далечен сродник на 
бъдещия светител Иоан (Максимович) Шанхайски и 
Сан-Франциски чудотворец.

Ïлàщàíèцà ñ èçîбðàжåíèåòî íà 
ñâ. Дèìèòðèй Ðîñòîâñêè.
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света на свещениците, припомняйки им 
настойчиво техните задължения, вну ша-
вайки особено благоговение при извършва-
не на св. Евхаристия и съхраняването на 
св. Дарове. Със свои средства той основал 
училище към архиерейския дом за 200 души, 
грижливо следял за религиозно-
то и нравствено възпитание 
на учени ците, сам ги причастя-
вал. Не изоставил той и люби-
мия си труд. Именно в Ростов, 
била завършена последната 
четвърт на чети-минеите и 
изпратена в Киев за отпечат-
ване. В Ростов той произнасял 
ярки, благодатно вдъхновени 
проповеди и  съставял служби5. 
Тук написал и цял ред кратки 
духовни творения: “Духовна 
азбука”, “Духовно лекарство 
при смущение на помислите, 
събрано накратко от разни све-
тоотечески книги”, “Утеше-
ние на човек, намиращ се в беди, 
скърби и гонения”. Особено душеполезна 
е и неговата “Молитва при всекидневна 
изповед на човек, поставящ начало на 
своето спасение”, както и Общата изпо-
вед на каещите се за своите грехове пред 
свещеника. Възвишени са размислите му за 
тайинството Прича щение със св. Христо-
ви Тайни “Благодарното  възпоменание на 
Христовите страдания” и “Плачът при 
Христовото погребение”. Тук е мястото 
до споменем и за книгата му “Оросено 
руно”, изпълнена с дълбоко благоговение и 
любов към Св. Богородица. Друго духовно 
назидателно творение на Ростовския све-
тител е “Духовна азбука” или “Стълбица 
на духовен възход”, разделена на 33 стъпала 
по подобие на високодуховното творение 
на преп. Иоан Лествичник. 

Като завършил житията на свети-
ите, ревностният труженик замислил 
да напише книга, чрез която да запознае 

читателя със съдбата на Църквата от 
древни времена. Така започнал работата 
си над Летопис или Свещена История 
като ръководство за проповедници. За 
жалост тя останала незавършена отчас-
ти поради болестта му, отчасти поради 

настоятелните нужди на него-
вата епархия. И друг, крайно 
необходим труд му предстоял 
преди да напусне този свят – 
да върне към истината някои 
заблудени овци от своето сло-
весно стадо. Скоро след Пасха 
1708 г. светителят узнал, че в 
неговата епархия са се появи-
ли лъжеучители разколници. 
Това го подтикнало силно и 
убедително да проповядва за 
неправилността на  тех ни те 
вярвания и да напише своя изо-
бличителен труд “Изследване 
на разколни ческата бринска 
вяра” (“Розыск о раскольниче-
ской брынской вере”), който 

той дарувал на Църквата като щит срещу 
лъжеученията, и с който искал да огради 
паството си и след своята смърт. С тази 
книга завършили писмените трудове на 
св. Димитрий. Такива били неговите све-
тителски подвизи, но кой може да изброи 
килийните?

Бодър молитвеник и строг постник, 
той учел пасомите си да спазват Божии-

5. Известни негови служби са тази в чест на Казан-
ската икона на Божията Майка, на Казанския светител 
Гурий и на 9-те мъченици в Кизик.

Èêîíà íà ñâ. Дèìèòðèй 
Ðîñòîâñêè îò ÕVIII â.

Êèâîòúò ñ ìîщèòå íà ñâ. Дèìèòðèй Ðîñòîâñêè, 
êðàя íà ÕIX âåê.
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те заповеди и църковните установления, 
като сам бил образец за изпълнението им. 
От него останал благочестивият съвет 
при всеки удар на часовниковата камбана, 
отбелязващ поредния отминал час, човек 
да си припомня за смъртния час, като се 
огражда с кръстното знамение и с молит-
ва. Всеки, който идвал при него, получавал 
благословение, утеха и на зидание. Своите 
скромни доходи използвал 
за добротворство, гри-
жейки се за бедни, за сира-
ци и вдовици, така че 
често пъти не оставял за 
себе си дори стотинка. За 
това свидетелства и  за-
вещанието му, съставено 
две години преди неговата 
кончина, в което той пи-
ше: “... Нека никой след 
смъртта ми не се труди 
да търси някакво мое ки-
лийно имущество; не ос-
тавям нищо нито за по-
гребение, нито за помен, 
та монашеската нищета 
най-вече при кончината 
ми да се яви пред Бога. 
Вярвам, че Нему ще бъде 
по-угодно, ако и една сто-
тинка не остане след мен, 
отколкото, ако бъде раздадено много съ-
брано имущество ... Който желае да спо-
менава безвъзмездно, заради Бога,  моята 
грешна душа в молитвите си, нека ме 
споменава като бедняк, не оставил нищо 
за помен. Бог да бъде милостив към всич-
ки и към мен грешния. Амин.”

Светителят се представил в Господа 
на 28 октомври, само два дни след като 
отпразнувал имения си ден. Заварили го 
на разсъмване бездиханен, преклонил ко-
лене за молитва. Той бил погребан от 
мес тоблюстителя на Московския патри-
ар  шески престол Стефан (Яворски), с ко-
гото го свързвала дългогодишна духовна 
дружба. Поради забавянето на митропо-
лита тялото на починалия светител 
останало близо месец в катедралния храм 

на Ростов без никакви признаци на тление. 
Според желанието му той бил погребан в 
Иаковлевския манастир, на мястото, 
което сам посочил при пристигането си 
в своята епархия. Четиридесет и две 
години по-късно, на 21 септември 1732 г., 
неговите мощи били намерени нетленни 
и оттогава до днес гробът му е място за 
поклонение и източник на благодатни 

изцеления и чудеса. През 
1757 г. той е причислен от 
Руската Православна цър-
к ва към лика на светиите 
–  достойна дан за неговия 
свят живот и неуморни 
трудове. Православната 
Църква празнува паметта 
на светителя на 28 ок-
томври – деня на кончи-
ната му и на 21 септември 
– деня на намиране на мо-
щите му.

Èçïîлçâàíà лèòåðàòуðà: 

1. Димитрий Ростов-
ский. - http://ru.wikipedia.org/
wiki/Димитрий_Ростов-
ский.

2. Святитель Димит-
рий, митрополит Ростов-
ский. - http://days.pravoslavie.

ru/Life/life4602.htm; http://days.pravoslavie.ru/
Life/life6554.htm

3. Святитель Димитрий Ростовский. 
Творения. Т. I. М., 2005, с. 3-17.

Ñâèäåòåлñòâî çà ðúêîïîлîжåíèå, èç
äàäåíî îò ñâ. Дèìèòðèй Ðîñòîâñêè.

Ïúðâîòî èçäàíèå íà Чåòè
Ìèíåèòå, ñúñòàâåíè îò 

ñâ. Дèìèòðèй Ðîñòîâñêè.
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Светител Димитрий Ростовски

Поучение на 

Празника 

Възкресение ХристоВо

Виждаме, че Иисус ... заради претърпяната 
смърт биде увенчан със слава и чест. (Евр. 2:9)

ÑÂÅÒÎÎÒÅЧÅÑÊÈ ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈЯ 

П
рез изминалите дни на добровол-
ните страдания Господни ние ви-
дяхме, нашия Спасител Христа без 

слава и чест, както казва за Него Исаия: няма 
в Него ни изглед, нито величие: ние Го видяхме и 
в Него нямаше изглед, който да ни привлича към 
Него. ... Той беше презрян и унизен пред людете 
(Ис. 53:2-3). В днешния пък пресветъл празник 
на Неговото възкресение, възлюбени слуша-
тели, виждаме заедно със св. Иоан Богослов, 
славата Му, слава като на Единороден от Отца, 
изпълнена с благодат и истина (Иоан 1:14).

През ония дни нашият Господ Иисус 
Христос беше увенчан за поругание с трънен 
венец, а сега, за прослава на главата Му  са 
положени неувяхващи цветове от похвали. 
През ония дни Той беше причислен към без-
законници (срв. Лука  22:37, Ис. 53:12), а сега е Бог 
сред своите люде, изкупени с честната Му 
кръв и освободени от ада. Днес Господ се яви 
сред сонма на Своите светии и казва: “Аз съм 
с вас”. Тогава мнозина от минаващите край 
Него Му се присмиваха, а днес в Неговото 
пресвято име прекланя колене всичко небесно, 
земно и подземно (Филип. 2:10). Тогава Го удряха 
по лицето и плещите, измъчен до смърт Го 
възкачиха на кръст и така Го убиха, а днес 
Той уби смъртта и дявола. Де ти е, смърте, 
жилото? Де ти е, аде, победата? (1 Кор. 15:55) През 
ония дни Дарителят на нашия живот бе 
мъртъв, а сега – жив и благословен Господ 
и Бог! През ония дни слънцето замръкна по 
пладне, а днес ясното Слънце на правдата  
възсия от гроба и заедно с апостола вижда-
ме, че Иисус заради претърпяната смърт 
е увенчан със слава и чест.

Нека да разгледаме сега накратко защо 
към вечната слава няма друг път, освен пъ-
тя, който води през много страдания, щом и 
Христос, Предводителят на нашия живот, 
е трябвало да го измине чрез страдания.

Да издигнем ума си, макар и за кратко, 
към небето, да оставим всяка земна грижа 
и да погледнем през Откровението на св. 
Иоан Богослов. Нека чуем, какво става там. 
Чувам аз голяма мълва, глас като че ли от много 
народ, глас като че от много води и глас като 
че от силни гръмотевици (Откр. 19:6) – гласът 
на много ангели, стоя щи около Престола, 
на четирите животни и на старците, и 
броят на всички тях е хиляди и хиляди.  
Какво казват те? Заповядват на всяко съз-
дание на небето, на земята, под земя та и 
в морето, да приветства и да се поклони 
рабски на някакво царствено Лице, Седящо 
на престола Божий.

Да погледнем и ние – кой се е възкачил на 
Божия престол? Мислех аз, че се е възцарил 
някой лъв, като победител: ето лъвът, който е 
от Иудиното коляно, (от корена Давидов,) победи 
(Откр. 5:5), а на оногова, който побеждава – казва 
Господ, – ще дам да седне с Мене на Моя престол 
(Откр. 3:21). Но не виждам на Божия престол 
лъв. Тогава си помислих – сигурно се е възца-
рил орел, покрил гнездото си със своите криле 
– орел, който така е обикнал своите рожби, 
че е прострял криле и ги е издигнал на  раме-
нете си. Но и орел не виждам на престола.

Кой тогава е получил тази царска Бо-
жествена чест и на когото се покланя всяко 
създание – и земно, и небесно? Поглеждам 
пак и виждам, че се е възцарил Агнец, заклан 
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Агнец (срв. Откр. 5:6) и чувам хиляди и хиляди да 
казват с висок глас: достоен е закланият Агнец 
да приеме силата и богатството, премъдростта 
и могъществото, честта и славата и благослове-
нието (Откр. 5:12). Тук нека да размислим, че 
Христос – Един и Същ, е едновременно и лъв, 
и орел, и агнец. Лъв, защото Той победи све-
та и смъртта и разруши ада. Орел, защото 
като Свои рожби взе на крилете Си, сиреч 
на раменете Си, душите на светиите и ги 
изведе от ада, като пострада за всички. Ала 
когато пожела да се възцари, Той се възцари 
не в образа на лъв или на орел, а в образа на 
заклан Агнец, за да ни покаже, че към венеца 
на небесното Царство и към вечната слава 
няма друг път, освен пътя на раните, за-
колението и страданията. И ако някой от 
земнородните желае да получи там венец, 
нека да нарани сърцето си с умиление, да 
заколи своите страсти, като ги умъртви, 
и да претърпи страдания в трудовете на 
покая нието.

След като погледнахме какво става на 
небето, нека да надникнем и в рая, описан в 
Откровението на св. Иоан Богослов. Сред 
райските многоразлични дивни и неизказ а ни 
красоти не на последно място са  дванаде-
сетте му порти. А дванайсетте порти бяха 
дванайсет бисери: всяка порта беше от по един 
бисер (Откр. 21:21). Бисерите и перлите там 
са тъй големи, че от един е направена всяка 
от огромните райски врати. Но бисерите, 
перлите изобразяват сълзи. <...> Св. Иоан 
Златоуст говори: “Очите на Давид били 
украсени с дъждовните капки на сълзите 
като с бисери или перли.”

Аз много се учудих на това: ако бисе-
рите изобразяват сълзи и означават плач, 
то защо са направени бисерни врати там, 
дето не се вижда нищо печално, дето не се 
чува никакъв плач, а всичко е изпълнено с 
неизказана радост? Като размислих, разбрах, 
че причината е в това – всички, които жела-
ят да влязат в рая и да изпитат райската 
сладост, трябва да се постараят да влязат 
там не през други врати, а през вратите 
на сълзите. Ти виждаш, че райските врати 
са от бисери, а бисерът означава сълзи. Знай 
тогава, че по пътя на сълзите подобава да 
влезем в рая и няма други врати за него, освен 
бисерните врати на сълзите. Със сълзи, пак 
ще кажа, подобава да влезем в рая, а сълзите 

идват от сърдечно съкрушение, сърдечното 
съкрушение – от болка и трудове, а болка-
та и трудовете – от скръб за греховете и 
страдания за Бога. Ето какъв е пътят към 
райската прохлада.

Нека си припомним тук живота на пре-
красния Иосиф. Бог, като завел Иосиф в 
Египет и го водел към царски венец и власт, 
какъв път му е изпратил към тази слава и 
чест? Наистина трънлив, тесен и прискръ-
бен. Изпратил му неочаквана беда, мрачна 
тъмница, тежки окови, голота, глад и лип-
са на най-необходимото. Дълъг бил този път 
и дълго носел той тия окови. Стегнаха в 
окови нозете му; в желязо се намери душата му 
(Пс. 104:18). Едва след дълги страдания еги-
петският цар го освободил, направил го 
управител на своя дом и господар над всич-
кото си богатство.  Да, стръмен бил пътят 
му към царските почести!

Този Иосиф е бил предобраз на страда-
нията Господни. А затова как и колко е по-
страдал нашият Господ преди да се възцари, 
не е нужно да говорим надълго – това всички 
знаят добре. Аз пък отивам сега да посетя 
градината на цар Соломон и да видя какво 
става там. Виждам, че там се разхожда 
Небесният Жених. Той се е сгодил за земна 
невеста – за Своята света Църква, която 
е изкупил с честната Си Кръв, а поотдел-
но – сгодил се е за всяка християнска душа. 
Обикнал е тази невеста повече от душата 
Си, защото е положил душата Си за нея, и 
я е нарекъл крин: Каквото е крин между тръне, 
това е моята възлюбена между момите (Песн. 
2:2). Гледам аз къде Небесният Жених ще 
насади Своя крин, къде ще постави Своята 
възлюбена невеста. Мислех, че ще поста-
ви на някое просторно място, сред други 
благовонни цветя, а Той я е насадил между  
остри, бодливи тръни – крин между тръне.

Нека да поразмислим тук, благоразумни 
слушатели – защо Небесният Жених е по-
желал да огради с тръни Своята невеста, 
Своя крин? Крин между тръне. Когато насадил 
райската градина на изток, Той насадил в 
нея само доброплодни и сенчести дървета. 
Новият Иерусалим, показан на св. Иоан 
Богослов в Откровението (21:10), е украсил с 
драгоценни камъни – сапфири, смарагди, яс-
пис и топази. От всички страни е направил 
бисерни врати, всяка от по един драгоценен 
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камък. Евангелското лозе, описа но от св. 
ап. Матей, е оградил с як плет (Мат. 21:33). 
А Своята възлюбена невеста, за която и 
душата Си не пожали на Кръста, е оставил 
на земята и я пази не сред райската градина, 
сред райските дървета с прекрасни плодове, 
а я е оградил с бодливи тръни – крин  между 
тръне. Сигурно защото тази трънлива огра-
да е по-добра от ония, за които споменахме. 
От райската градина скоро бил изгонен 
Адам, задето ял от красивия и вкусен плод; 
не останал дълго между стените с бисерни 
врати и Луцифер – паднал деница. Самият 
Наследник на евангелското лозе пък бил 
убит от лозарите, които Го извели вън от 
него. Затова бъди и ти, възлюбена Моя, не 
в рая на суетните наслади, не блестяща с 
драгоценни украшения, не в лозето на вре-
менното веселие, но сред тръни – сред беди, 
скърби и умъртвяване, като носиш винаги на 
тялото си мъртвостта на Иисуса Христа. 

Защо така? За да получиш заради ост-
рите бодли на тръните и заради претър-
пените беди венеца на славата в Моя чертог. 
Затуй нека невестата Христова да има пред 
себе си истински пример за такъв живот. А 
пример за нея е Сам нейният Небесен Жених 
Иисус Христос, Който умря и възкръсна, 
пострада и Се възцари, претърпя безчес-
тие и Се прослави. И сега тя също, заедно 
с апостола, вижда Иисуса, увенчан със слава 
и чест заради претърпяната смърт.

Би трябвало да се учудим, че Царят на 
славата не е сметнал за срамно да претър-
пи такива безчестни страдания и смърт, 
за да Се облече в предишната слава. Но не 
е чудно това, че Неговата слава е просияла 
като заря в самите Му страдания, понеже 
Той е казал, отивайки доброволно на смърт: 
Сега се прослави Син Човеческий (Иоан. 13:31). И 
ако някой, намиращ се там, би рекъл: ”Гос-
поди, Ти отиваш да претърпиш страдания 
и безчестие, а казваш, че сега Се прославяш. 
Може би някога, по-късно ще бъдеш просла-
вен?” – това не би било вярно, понеже самото 
страдание вече е слава, както казва и един 
от светите отци: “Славата на Сина е Кръ-
стът, тъй както славата на Отца е Синът.” 

Кръстната смърт – това е славата на 
Сина, понеже тя е коренът, началото и май-
ката на Неговата прослава.  Безчестието 
поражда чест, кръстът ражда слава – слава 

не само за Господа, но и за нас, Неговите 
раби, синовете на Православната църква. 
Чрез Неговите доброволни страдания се 
прославяме и ние, както пее тя – нашата 
майка: “Макар да си бил хванат, Христе, от 
беззаконници, Ти си мой Бог и не се срамувам 
от това; претърпял Си удари по плещите, 
ала не се отричам от Теб; на Кръст Си бил 
прикован – не го крия; с Твоето възкресение 
се хваля, Твоята смърт е живот за мен”.

Но не само хората – безплътните ангели 
също се величаят и се прославят с Господ-
ните страдания. Ето, чуваме ангелът да 
казва на мироносиците: търсите разпнатия 
Иисуса; няма Го тук (Той възкръсна) (Мат. 28:5, 
6). Ако бих могъл да поправя думите на ан-
гела, то аз бих му казал: “Свети ангеле, не 
споменавай за безчестното разпъване на 
Господа, не казвай “търсите разпнатия”, 
но по-добре кажи на жените: “Вие търсите 
Иисуса, нашия Господ, вашия Учител и наш 
Творец и Владика, Царя на славата.” Ала 
и сега, след възкресението, ангелът вмес-
то за царски титли напомня за Кръста, 
вместо за царска слава – за претърпяното 
безчестие и с това ясно показва, че самите 
тия страдания са били слава за Господа и се 
възхваляват от ангелите.

Прекрасно говори за това св. Кирил 
Иеру салимски: “Нека не се срамуваме да 
изповядваме Господния Кръст. И ангелите 
го смятат за слава, като казват: търсите 
разпнатия Иисуса. Не можа ли ти, ангеле, да 
кажеш: “Зная кого търсите, моя Господ 
Иисус”, но с дръзновение говориш: Зная, че 
търсите разпнатия. Защото кръстът е венец, 
а не безчестие” (Катехизис, 13). Ние пък да 
запомним, че страданието е слава не само 
за Христа, но и за човеците, и за ангелите.

Да си припомним тук и древната притча 
от книгата Съдии Израилеви (гл. 9), в която 
се разказва как всички дървета от гори, лозя 
и градини се събрали заедно, за да си изберат 
цар. Понеже много от тях се отказали от 
царската титла, решили накрая да изберат 
тръна, та той да царува над тях и му ре-
кли: “Дойди ти, да ни станеш цар.” Да беше 
казал някой на дърветата: “ Почакайте, 
дървета! Какво правите?! Кого избирате 
за цар?! Няма ли между вас могъщи кедри, 
високи палми, доброплодни маслини и други 
прекрасни и полезни дървета? Каква полза 
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за вас от тръна? И Евангелието никак няма 
да ви похвали за това, но ще каже: Бере ли се 
грозде от тръни, или смокини от репей? (Мат. 7:16)

Но нека да не укоряваме единодушното 
решение на дърветата. Дори ще похваля 
тяхното добро намерение и разсъдливост. 
Добре са направили те, като са избрали за 
свой цар тръна, понеже той, макар да е трън, 
носи в своите клонки готов венец и в свои-
те остри бодили – естествената си слава 
и украса, защото по природа има красиви 
цветове. А когато тръните израснат око-
ло лозята и градините, те стават готова 
ограда и защита от зли хора, защото през 
техните бодли, като през остри оръжия, 
никой не ще се реши да премине.

И тъй, царувай ти, тръне, над дърве-
тата, а вие, прекрасни и високи дървета, 
сведете върховете си пред тръна и му се 
поклонете. Елате и влезте под сянката му. 

Тук различните дървета означават раз-
лични светии. Кедърът и палмата са образ 
на праведниците. Праведният цъфти като 
палма, издига се като кедър ливански (Пс. 91:13). 
Доброплодната маслина означава църков-
ните учители, които насищат душите на 
вярващите с духовните плодове на словото 
Божие. Лозето означава всички хора, които 
живеят по Бога. Лозето на Господа Саваота е 
домът Израилев. А какво означава трънът? – 
Той означава страдание, защото е казано: Аз 
изпитах страдание, когато ме прободе трън (Пс. 
31:4 – по руск. прев.)1. Означава и мъчени чество, 
защото бедите са подобни на остри бодили, 
а скърбите – на рани от трън.

Онзи, който търпи страдания заради 
Бога, е подобен на крин сред тръни и в 
самите страдания започва да придобива 
начатъците на вечната слава, защото как-
то е свойствено за тръна да има красиви 
цветове, така е свойствено за страданията 
да раждат слава; и както всички дървета са 
избрали за цар тръна, така всички ликове на 
светии са станали съвършени чрез страда-
нията и са заслужили венеца на Небесното 
Царство с много скърби.

Високо стои ликът на апостолите, висок 
е ликът на пророците, не по-малко висок е 

и чинът на църковните учители, на препо-
добните, девствениците, пустинниците и 
останалите светии, обаче всички те са дос-
тигнали висотата на своето съвършенство 
не без страдания. Пример за всички тях е 
нашият Господ Иисус Христос. Той беше 
Пророк, защото предсказваше бъдещето 
–  опустошаването на Иерусалим и деня на 
Страшния съд. Беше Апостол, изпратен от 
Бога Отца, Който обикаляше с проповедта 
Си навсякъде. Беше безвъзмезден Лекар и 
целият народ искаше да се докосне до Него, 
за да се изцели от своите недъзи. Беше и 
Постник и Пустинник, понеже бе изведен 
от Духа в пустинята и прекара там в пост 
четиридесет дни. Беше и велик Чудотворец, 
Който възкресяваше мъртви. 

Но не всички тия неща Той положи за 
основа на Своя царски венец, венеца на Сво-
ята слава. А  кое? Страданията, трънения 
венец, проливането на Своята кръв. Нали 
тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в 
славата Си? (Лука 24:26).

Ето, вижте как царствува трънът, как 
от страданието се ражда слава. Вижте, че 
и за Самия наш Господ нямаше друг път 
към вечната слава освен през страданията. 
Затова заради претърпяната смърт Иисус 
биде увенчан със слава и чест.

Чухте, възлюбени, че дори нашият Гос-
под Иисус Христос, когато трябваше да 
влезе в Своята истинска, собствена слава 
трябваше толкова много да пострада. Какво 
тогава да кажем за себе си? Какви трудове, 
какви подвизи трябва да понесем, когато 
искаме да влезем не в нашата, но в чужда 
слава? Чужда за нас, защото ние се  отчуж-
дихме от нея заради собствените си грехове.

Но не искам в днешния радостен ден да 
смутя вашата любов с думи на скръб. Не 
искам да ви смущавам вас, на които желая 
само едно – да се радвате във Възкръсналия 
Христос и затова заедно с Давид ви прикан-
вам: Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме 
и да се развеселим в него (Пс. 117:24). Амин.

Ïðåâîä îò ðуñêè åçèê ñúñ ñúêðàщåíèя.

Ñâяòèòåль Дèìèòðèй Ðîñòîâñêèй. Òâî
ðåíèя. Ò. I. Ì., 2005, ñ. 278289.

1. Возврати1хсz на стрaсть є3гда2 ўнзe ми тeрнъ. В “Толковая 
Псалтырь” е дадено по-друго тълкование: Обърнах се 
(на борба) срещу страстите, когато ме прободе трън 
– мъките на съвестта.
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В някаква степен Свещеното Писа-
ние е животопис на Бога в тоя свят. 
В него Неописаният е описал в ня-

каква степен Себе Си. Свещеното Писание 
на Новия Завет е животопис на въплътилия 
се Бог в тоя свят. В него е описано как Бог, 
за да открие Себе Си на хората, е изпратил 
Бог Слово, Който се е въплътил и е станал 
човек и като човек е разкрил на хората всич-
ко, което Бог има, всичко, което Бог иска 
от този свят и от хората в него. Бог Сло-
во открил Божия план за света и Божията 
любов към света. Бог Слово е разкрил на 
хората Бога чрез словото, доколкото човеш-
кото слово може да обхване необхватния 
Бог. Всичко, което е нужно на този свят и 
на хората в него Господ, е изрекъл в Свеще-
ното Писание. На всички въпроси Той е дал 
отговори в него. Няма въпрос, който може 
да измъчва човешката душа, ала на който 
да не е даден в Свещеното Писание или 
косвен, или непосредствен отговор. Хората 
не могат да измислят повече въпроси от 
отговорите, които са им дадени в Свещ. 
Писание. Ако не намериш отговор на някое 
свое питане в Свещ. Писание, това означа-
ва, че или си задал безсмислен въпрос, или не 
си знаел как да четеш Свещ. Писание и в 
него да прочетеш отговора.

В Свещ. Писание Бог е разкрил: 1) какво 
е светът; как се е появил; защо съществува; 
накъде върви; как ще свърши; 2) какво е чо-
векът; откъде е дошъл; къде отива; от 

какво е, защо съществува, как ще завърши; 
3) какво са животните, какво –  растенията; 
защо ги има; за какво служат; 4) какво е до-
бро; откъде е; към какво води; защо го има; 
как се постига; 5) що е зло; откъде е; как 
съ ществува, защо съществува и какъв ще е 
краят му; 6) какво са праведниците и какво 
– грешниците; как от грешник се става 
праведник и от възгордял се праведник – 
грешник; как се служи на Бога и как – на 
дявола; целият път от доброто до злото, 
от Бога до дявола; 7) всичко – от начало до 
край; целият човешки път от плътта до 
Бога, от зачатието до възкресението от 
мъртвите; 8) какво е историята на света, 
историята на небето и земята, какво е 
историята на човечеството; техният път, 
цел и завършек.

Изобщо, в Свещ. Писание Бог е казал 
всичко, което е трябвало да се каже на хо-
рата. В Свещ. Писание се намира биографи-
ята на всеки човек, на всеки без изключение. 
В него всеки от нас може да открие себе 
си, подробно описан и разкрит – всички 
свои добродетели и пороци, които имаш, 
които можеш да имаш или да нямаш; ще 
намериш пътища, по които твоята душа 
и душата на всекиго се движи от грях към 
безгрешност, и целия път от човека до 
Бога и от човека до дявола. Ще намериш 
начини как да се освободиш от греха, ще 
намериш, с една дума, цялата история на 
греха и греховността и цялата история на 
правдата и праведниците. Ако си опечален, 
в Свещ. Писание ще намериш утеха; ако си 
тъжен – радост; ако си гневлив – кротост; 
ако си сладострастен – целомъдрие; ако си 
немъдър – мъдрост; ако си лош – доброта; 

Преподобни Иустин Сръбски

защо и как 

трябВа да четем 

сВещеното Писание1

1. Превел от сръбски език, инок Евтимий (Хинов) – 
от “Тълкование на светото Евангелие според Матея”, 
Предговор. Лекция, изнесена на братска среща на Бого-
словското богомолно братство “Свети Сава”“ в Сремски 
Карловци, 22 декември 1929 г.
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ако си престъпник – милост и правда; ако 
си човеконенавистник – любов. В него ще 
намериш лекарство за всички свои пороци 
и страсти и храна за всички свои доброде-
тели и подвизи. Ако си добър, Свещеното 
Писание ще те научи как да станеш по-до-
бър и най-добър; ако си усетлив, то ще те 
научи на ангелска нежност; ако си умен, то 
ще те научи на мъдрост. Ако обичаш красо-
тата и музикалността на стила и словото, 
няма по-красиво, нито по-трогателно от 
словото в книгите на Иов, на Исайя, на 
Соломон, на Давид, на Иоан Богослов и на 
апостол Павел... Тук музиката, ангелската 
музика е облекла вечните Божии истини в 
човешки слова.

Колкото повече човек чете и изучава 
Свещеното Писание, толкова повече и 
повече намира причини да го изучава още 
по-продължително и непрестанно. То е – по 
думите на св. Иоан Златоуст – като благо-
ухаещ корен, който колкото повече се трие, 
толкоз по-сладък мирис изпуска.

Колкото е важно да знаем защо трябва да 
четем Свещ. Писание, също толкова важно 
е да знаем как трябва да го четем. Светите 
отци начело със светия Златоуст са най-до-
брите ни наставници в това. Свети Йоан 
Златоуст е, тъй да се каже, написал пето 
Евангелие. Светите отци препоръчват 
сериозна подготовка за четене и изучава-
не на Свещ. Писание. А в какво се състои 
подготовката? Най-напред в молитвата. 
Моли се на Господа да просвети ума ти, за 
да разбираш словата на Свещ. Писание, и да 
изпълни с благодат сърцето ти, за да усе-
тиш истинността на тези слова и живот. 
Съзнавай, че това са Божии слова, които 
Бог лично ти говори и изрича. Молитвата, 
съединена с останалите евангелски добро-
детели, най-много прави човека способен да 
разбира Свещеното Писание.

А как да четем Свещеното Писание?
Молитвено, с благоговение, понеже във 

всяка дума там е стаена капка вечна истина, 
а всички думи образуват безбрежния океан на 
Вечната Истина. Свещеното Писание не е 
книга, а живот, понеже неговите слова са дух 
и живот2, затова и да ги разбираме можем, 

ако направим техния дух – свой дух, и техния 
живот – свой живот. Това е книга, която се 
чете чрез живота – чрез прилагане на дело. 
Първо трябва да се преживее, а сетне – да 
се разбере. Тук са в сила следните думи на 
Спасителя: “Който иска да върши волята 
Му [на Моя Отец – бел. прев.], ще разбере, 
дали учението Ми е от Бога”3. Върши, за 
да разбереш. Това е основното правило на 
православната екзегеза. В началото човек 
обикновено чете Свещ. Писание бързо, а 
сетне все по-бавно, докато най-накрая не 
почне да чете дума по дума, понеже във 
всяка дума открива безкрайна истина и 
неизразима тайна. Всеки ден чети поне по 
една глава от Стария и Новия Завет, ала 
редом с това върши на дело и по една до-
бродетел. Върши я дотогава, докато тя не 
ти стане навик. Да речем, първо се заеми с 
прощаване на оскърбленията. Нека това ти 
стане всекидневно задължение. И при това 
се моли на Господа: “Благи Господи, дай ми 
любов към моите оскърбители!” И когато 
тази добродетел ти превърнеш в навик, 
тогава всяка друга подир нея ще ти стане 
по-лека и тъй – до последната. Главното е 
да четеш Свещ. Писание все повече – което 
разумът не успее да разбере, ще го усети 
сърцето, ала дори ако разумът не разбира и 
сърцето не усеща, ти пак чети, понеже чрез 
четенето сееш в душата си Божии слова, а 
в нея те не ще се изгубят, но постепенно и 
незабележимо ще преминат в естеството 
на твоята душа и над теб ще се изпълнят 
словата на Спасителя за човека, който хвър-
ля семена в земята “и спи, и става нощя и 
дене; а как пониква и расте семето, той не 
знае”4. Главното е: сей, а Бог е, Който дава и 
прави посятото да расте5. Само не бързай да 
жънеш успехи, за да не заприличаш на човек, 
който днес е сял, а утре вече иска да жъне.

Докато четеш Свещ. Писание, ти вла-
гаш в тестото на душата и тялото си 
квас, който постепенно набъбва, прониква 
в душата докато не я пропие цялата и не 
я закваси с евангелска истина и правда. Във 
всеки случай, притчата на Спасителя за 

2. Иоан. 6:63.

3. Иоан. 7:17.

4.  Марк. 4:26-29.

5.  1 Кор. 3:6.
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сеяча и семето може да се приложи към все-
киго от нас. В Свещеното Писание на нас е 
дадено семето на Божията истина. Когато 
го четем, ние сеем това семе в душата си и 
то пада върху каменисти и трънести мес-
та в нея, а нещо попада и върху добра земя 
в сърцето ни и там ражда плод. А когато 
видиш плода и го вкусиш, тогаз от радост 
ще поискаш и каменистите, и обраслите с 
тръни места в душата си да разчистиш, 
изореш и засееш със семената на Божиите 
слова. Знаете ли кога човек е мъдър в очите 
на Господа Христа? Когато слуша Неговите 
думи и ги изпълнява. Начало на мъдростта 
е да се слушат Божиите слова6. Всяка дума 
на Спасителя обладава мощ и сила да цели 
и от телесни, и от духовни болести. “Кажи 
само дума и слугата ми ще оздравее”7. Спа-
сителят каза дума – и слугата на стотника 
оздравя. Както някога, тъй и сега Господ не 
престава да изрича думите Си и към тебе, 
и към мене, и към всички нас. Ние трябва 
само да се спрем, да се задълбочим в тях и да 
ги приемем с вярата на стотника. Тогава и 
с нас ще стане чудо и душата ни ще оздра-
вее, както е оздравял слугата на стотника. 
Защото в Евангелието пише и това: “ ... 
доведоха при Него мнозина, хванати от 
бяс, и Той с една дума изгони духовете и 
излекува всички болни”8. Това Господ Иисус 
върши и днес, понеже Той “е същият вчера, 
и днес, и вовеки”9.

На Страшния съд ще бъдат съдени ония, 
които не слушат словата Божии и на тях 
ще им бъде по-тежко в съдния ден, откол-
кото на Содом и Гомора10. Внимавай, на 
Страшния съд от тебе ще се иска да дадеш 
сметка за това какво си сторил с Божиите 
слова, дали си ги слушал и усвоявал, дали си 
им се радвал или си се срамувал от тях. Ако 
си се срамувал от тях, то и Господ ще се 
срамува от тебе, когато дойде в славата 
на Своя Отец заедно със светите Си анге-
ли11. Малко са човешките думи, които не са 

пусти и празни, затова са малко и думите, 
заради които няма да бъдем осъдени12. За да 
избегнем това, трябва да изучаваме и научим 
словата Божии от Свещеното Писание, да 
ги направим свои, защото Бог ги е казал на 
хората затова, за да ги усвоят те, а чрез 
тях – и самата Божия истина.

Във всяко слово на Спасителя има по-
вече вечност и непреходност, отколото в 
цялото небе и цялата земя с целокупната 
тяхна история. Затова Той е рекъл: “Небе 
и земя ще премине, ала думите Ми няма да 
преминат”13. Това означава: в словата на 
Спасителя е Бог и всичко Божие, затова те 
не могат да преминат. Усвои ли ги човек, 
той става понепреходен от небето и зе-
мята, защото в тях има сила, която прави 
човека безсмъртен и вечен. Изучаването на 
Божиите слова и изпълняването им на дело 
прави човека сродник на Господа Иисуса. Това 
Той Сам е заявил, когато е рекъл: “Моя майка 
и Мои братя са тия, които слушат словото 
Божие и го изпълняват”14. Това означава: 
ако слушаш и четеш словата Божии – ти 
си наполовина брат Христов; ако ли пък ги 
изпълняваш – то изцяло си брат Христов. 
А това са радост и предимство по-големи и 
от ангелските. Чрез изучаването на Свеще-
ното Писание в душата се разлива някакво 
блаженство, което не прилича на нищо зем-
но. За това именно е говорел Спасителят, 
когато е казал: “Блажени са ... , които слушат 
словото Божие и го пазят” (Лука 11:28).

Велика е тайната на словото. Толкова 
велика, че Самото второ Лице на Светата 
Троица – Господ Христос – се нарича в Свещ. 
Писание Слово = Логос. Бог е Слово (Иоан. 
1:1) – всички слова, които идват от това 
вечно и абсолютно Слово, са изпълнени с 
Бога, с Божия истина, вечност и правда. Ако 
слушаш тях, ти слушаш Бога. Ако ги четеш, 
четеш непосредствено Божиите слова. Бог 
Слово стана плът, стана Човек (Иоан. 1:14) и 
гъгнивият, бръщолевещ човек проговори 
словата на вечната Божия истина и правда.

В словата на Спасителя се съдържа 
някакъв нектар на безсмъртието, който 

6. Мат. 7:24-25.

7.  Мат. 8:8.

8.  Мат. 8:16.

9.  Евр. 13:8.

10.  Мат. 10:14-15.

11.  Марк. 8:38.

12.  Мат. 12:36.

13.  Мат. 24:35.

14.  Лука 8:21.
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чрез четенето на Неговите слова капка по 
капка капе в душата на човека и я оживява 
от смърт в живот, от преходност към веч-
ност. Това Спасителят изявява с думите: 
“Истина, истина ви казвам: който слуша 
словото Ми и вярва в Оногова, Който Ме 
е пратил, има живот вечен, и ... е минал 
от смърт към живот” (Иоан. 5:24). Това ще 
рече: чрез слушането и изучаването на сло-
вото Божите ти се учиш на безсмъртие 
и вечност, учиш се на безсмъртен и вечен 
живот, а ако вярваш в тях с пълна вяра, вече 
си научил що е вечен живот и си преминал 
от смърт към живот. Затова Спасителят 
категорично твърди: “Истина, истина 
ви казвам: който спази словото Ми, няма 
да види смърт вовеки” (Иоан. 8:51). Всяко 
Христово слово е изпълнено с Бога, затова 
когато то влезе в човешката душа, тя се 
очиства от всяка нечистота. От всяко 
Негово слово излиза сила, която очиства 
от греха. Затова Спасителят на Тайната 
вечеря е казал на учениците Си – тези не-
отстъпни слушатели на Неговите слова: 
“Вие сте вече чисти чрез словото, що съм 
ви проповядвал” (Иоан. 15:3). Всичко, което 
е написано в Свещеното Писание, Господ 
Христос и Неговите апостоли наричат: 
слово Божие, слово Господне15, и ако не го 
четете и приемате за такова, ще останете 
в мрака на гъгнивите и пелтечещи, празни 
и пусти човешки думи.

Всяко слово Божие е изпълнено с Божия 
истина, която, влезе ли в душата, я освеща-
ва за цяла вечност. Затова Спасителят се 
обръща с молитва към Своя небесен Отец: 
“Отче... Освети ги чрез Твоята истина; 
Твоето слово е истина”16. Не приемаш ли 
словото Христово като слово Божие, като 
слово на Истината, тогава лъжата и баща-
та на лъжата, които са в тебе, въстават 
срещу него.

Във всяко слово на Спасителя има много 
свръхестествена сила и благодат – това 
именно облагодатява душата на човека, 
когато словото Христово я посети. Затова 
светият апостол нарича цялото домостро-

ителство на спасението “слово на благо-
датта” на Бога17, “слово на истината”18, 
“слово на живота”19. Като жива, благодатна 
сила, словото Божие действа в човека чудо-
творно и животворно, ако човек го слуша с 
вяра и приема с вяра20. Всичко е осквернено 
от греха, но всичко се и очиства – чрез сло-
вото Божие21 и чрез молитва, всичко, всяко 
творение – от човека до червея. Чрез исти-
ната, която носи в себе си, чрез силата, 
която има в себе си, словото Божие е “по-
остро от всеки двуостър меч: то прониква 
до раздяла на душа и дух, на стави и мозък, 
и преценява помисли и намерения сърдеч-
ни”22. Пред него и за него няма нищо тайно. 
Защото всяко слово Божие има в себе си 
нещо от вечното Божие Слово – Логос – то 
притежава силата духовно да ражда и въз-
ражда хората. И когато се ражда от Него, 
човекът се ражда от Истината. Ето защо 
свети апостол Иаков пише на християните, 
че тях ги е родил Бог Отец чрез словото на 
истината23, а свети апостол Петър им 
казва, че са възродени от словото на живия 
Бог, Който пребъдва вечно24. Всички Божии 
слова, които Бог е говорил на хората, идват 
от Вечното Слово – Логос, Който е Слово 
на живота и дава живот вечен. Когато жи-
вее чрез това Слово, човек възкръсва от 
смърт в живот; като се изпълва с вечен 
живот, човек става победител на смъртта 
и участник в божественото естество25 и 
блаженството му не ще има край.

Във всичко това главното, най-главното 
е вярата и чувството на любов към Господа 
Христа, защото пред топлината на това 
чувство се открива тайната на всяко Божие 
слово, както под топлината на слънчевите 
лъчи се разтварят листите на благоуханни-
те цветя. Амин.

15. Иоан. 17:14; Деян. 6:2; 13:46; 16:32; 19:20; 2 Кор. 2:17; 
Кол. 1:15; 2 Сол. 3:1.

16.  Иоан. 17:17.

17.  Деян. 20:32.

18.  Еф. 1:13.

19.  Фил. 2:16.

20.  1 Сол. 2:13.

21.  1 Тим. 4:5.

22.  Евр. 4:12.

23.  Иак. 1:18.

24.  1 Петр. 1:23.

25.  2 Петр. 1:4.
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Драги отец N.
Божията милост да бъде с Вас!

Най-напред бих искал да Ви благодаря 
за добрите думи и хубавите пожелания в 
писмото Ви от 1 март т. г., а сетне ще 
се опитам да откликна на молбата Ви, 
като споделя свои виждания за мисията 
на Църквата в нашето съвремие.

Позволете ми да започна с мисъл от 
споменатото Ваше писмо до мене:

Разбирам, че въпросът за църковния 
календар е нещо, което сериозно Ви касае 
и в което несъмнено сте компетен тен 
във възможната пределна степен. За 
такъв разговор е нужна специална нагласа 
в Църквата, както и ниво на знания. 
Ние все още водим битка за оцеляване, а 
когато гониш общото, губиш детайлите. 
Междувременно трябва да не изпускаме 
от внимание особено голямата нужда от 
мисия, обърната към съвременния човек.

Въпросът за оцеляването ни в Църк-
вата за нас е въпрос не толкова за оцеля-
ване в едно водоравно измерение т.е. за 
физическо и социално оцеляване на Църк-
вата като институция и то на всяка цена. 
Такъв един възглед, такова едно подчерта-
но емпирично усещане за оцеляването на 
Църк вата се формира интензивно у нас в 

годините на комунистическата дикта-
тура. В Русия, в условията на чудовищно 
по жестокостта си преследване на вярва-
щите, практическото прилагане на това 
разбиране за оцеляването на Църквата бе 
отхвърлено от мнозинството новомъ-
ченици и изповедници на православната 
вяра и бе наречено “сергианство”. Според 
този тип светоусещане, според това 
виждане за оцеляването на Христовата 
Църква — не само в условията на гонение, 
но и на деструктивни в духовно отношение 
процеси във и вън от нея — първичната, 
плътната, осезаемата реалност на Църк-
вата е преди всичко църковната инсти-
туция, зримата структура на Църквата 
като обществен организъм в измеренията 
на неговото физическо и социално функцио-
ниране. Организъм с такова разбиране за 
собствената си същност неизбежно 
започва да се бори за оцеляване преди 
всичко в руслото на законите и логиката 
на този свят посредством приспособяване 
и компромиси, които в крайна сметка 
могат да осигурят неговото физическо и 
социално оцеляване, но и в същото време 
да го поставят в дълбоко противоречие 
със същността на Църквата като богочо-
вешки организъм. От тази гледна точка 
за оцеляване на Църквата основната реал-

Православен мироглед

Духът на времето, Православната Църква и 

мисията и 2 в нашето съвремие
Ïèñìî íà Òðèàäèцêèя åïèñêîï Фîòèй äî ïðàâîñлàâåí бúлãàðñêè ñâåщåíèê
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ност — небесно-земната Църква като 
Тяло Христово, в което можем да оцелеем 
като живи членове единствено с вяра, в 
дух и истина и на което институционал-
ната структура е просто външен израз, 
— се превръща в “идея”, в “идеал”, в нещо 
възвишено, на думи уж желано, но отвлечено 
и в крайна сметка условно спрямо реал-
ността на институцията, на емпиричния 
обществен организъм като масивно цър-
ковно тяло, което обаче губи своя автен-
тичен църковен дух. Така че в нашето 
разбиране на битката за оцеляване общо-
то и детайлите се очертават в по-раз-
лична светлина. За нас общото, основното, 
определящото е духовната автентичност 
на Преданието, на учението, на обичаите 
в Църквата. Приобщаването към тази ду-
ховна достоверност и пълнота на Пре да-
нието за нас е главното условие за оцеля-
ването ни като членове на Църквата, на 
Тялото Христово. В този контекст и 
църковният календар (или по-точно казано 
календарно-пасхалистичната система на 
Великия индиктион) като изразител на 
литургичното единство на Църквата от 
VІ в. насам, за нас е органична част от 
църковното Предание, а не някакъв несъ-
ществен, механично отделим от пълно-
тата на Преданието детайл. И тъкмо по 
силата на това свое качество календарът 
не би следвало нито да се подценява, нито 
пък да прераства в неправомерно уголемен 
и самодостатъчен критерий за “право-
славност”.

Споделяте:
Това: “Идете и научете...“ и изпъл-

нението му е голямата ни тревога, 
както и липсата на истински работни-
ци на нивата. Липсата на изпитана и 
утвърдена система на работа пречи 
на мисията. Не, че няма опити в тази 
посока, но определено сме далеч от 
времето си и съвременните нужди 
на хората. Тъй като съм впечатлен 
от това, което сте сторили до сега, 
бих помолил при време и желание да 
споделите Вашите разбирания и идеи за 
църковната мисия, не заради мен самия, 
а като виждане на съвременен църковен 

архиерей. Виждам, че не мога да избегна 
думата “съвременен“, но така е — Господ 
ни е поставил да живеем в това време и 
да Му служим в него.

Тъй като темата за църковната ми сия 
в нашето съвремие е твърде широка и 
многопластова, ще се опитам да се спра 
на отделни нейни аспекти, включително 
и на моменти от нашия съразмерен с 
неголемите ни сили опит в това отно-
шение, като с това естествено поемам 
риск да предложа едно откъслечно, тезисно 
изложение, на което да убягнат тъкмо 
тези страни или проблеми на мисията, 
които са от особен интерес за Вас. Ала 
мисля, че такива пропуски би могло да 
бъдат възпълнени впоследствие, ако смет-
нете за необходимо да продължим диалога 
си на тази тема.

1) Изтъквате, че в опита си да изпълним 
повелята на Спасителя “идете научете...” 
сме далеч от времето си и съвременните 
нужди на хората. Разбирам Ви. Всъщност 
Вие поставяте изключително важния 
според мен въпрос за трудната, небез-
опасната, но неизбежна среща на досто-
верното духовно Предание на Църквата 
с интелектуално-културните дадености 
на съвремието. Впрочем какво съдържание 
влагаме в понятията “време”, “съвремие”, 
“дух на времето” и оттам в словосъчета-
нията “съвременен човек”, “потребности 
на съвременния човек” и т. н.?

Бих се опитал да поговорим накратко за 
понятието “дух на времето“. Позволете 
ми да започна с мисъл на покойния йеромо-
нах Серафим (Роуз): “Колкото повече човек 
знае за духа на времето, толкова по-лесно може 
да остане истински православен християнин 
в такова време като днешното.” Какво да 
разбираме под “дух на времето”?

В цялата гама от философски и култу-
рологични определения съдържанието на 
тази метафора или на това понятие 
(зависи от гледната точка) се свежда, най-
общо казано, до система от фактори, 
които в една или друга степен обуславят 
нашето познание, нашите ценностни 
нагласи и поведение и в същото време сами 
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се влияят от актуалната човешка дей-
ност. Тези фактори се схващат като фонов 
набор от светогледни и частнонаучни 
разбирания и допускания за света, както 
и от ценностни ориентири; всички те 
функционират като матрица на възприя-
тия, оценки и действия.

Според Хегел “духът на времето” 
(Zeitgeist) е разгръщащият се в историята 
обективен дух, който се проявява във 
всички отделни явления за дадена епоха; 
съвкупността от идеи, характерни за 
известен период. Гьоте разглежда духа 
на времето като преобладаваща духовна 
страна на епохата, т.е. като нейна 
интелектуално-ценностна доминанта: 
“Ако някоя страна изпъкне най-силно, 
завладее масата и възтържествува над 
нея така, че противоположната страна 
се отмества на заден план и се засенчва, 
то такъв превес наричат дух на времето, 
който определя същността на даден 
промеждутък от време.” А ето едно 
съвременно разбиране на “духа на времето” 
в популярна формулировка: “Духът на вре-
мето е... реално явление, което така или 
иначе определя мисленето и поведението 
на людете, живеещи в дадено време. Това 
обхваща всички люде и става норма за 
тяхното мислене и поведение. Разбира 
се, то се изразява в различна мяра и по 
различен начин”. И още едно определение 
с подчертана теоретико-познавателна 
насоченост, в което “духът на времето” 
се разбира като “матрични схеми за тео-
ретични построения, инвариантни по 
отношение на определен кръг от теории; 
съвкупност от специфични светогледни 
конструкции, интелектуални мотиви и 
концептуални средства за постановката 
на проблемите и тяхното разрешаване”. 
Но колко далече от кабинетностерилно-
то, от класически абстрактното или пък 
от “свръхконцептуалното” разбиране на 
“духа на времето” е екзистенциалното, 
духовно-интелектуалното проникновение 
на архим. Иустин (Попович):

“В нашето хаотично съвремие едно 
божество все повече потиска останалите 

божества, все понепреодолимо сочи себе 
си за единствен бог, все понемилосърдно 
мъчи своите поклонници. Това боже ство 
е духът на времето. Пред него денонощно 
се кланят измъчените жи те ли на Европа, 
принасят му в жертва своята съвест, 
душата си, живота си, сърцето си... 
Техният бог — духът на времето — е 
прекалено сложен, изграден е от най-
разнородни елементи. Той съдържа в себе 
си всички противоречия на модерния 
живот — култура и цивилизация, фило-
софия и наука, католицизъм и проте-
стантизъм. Съдържа в себе си целия 
трагизъм и целия комизъм на живота 
такъв, какъвто е. И живеейки според 
духа на времето, човек се скита немил-
недраг из клисурите на всички тези 
непримирими противоречия. А най-
страшното в това е систематично 
организираният бунт против човешката 
личност. Духът на времето спъва лич-
ността чрез своята самовластна тира-
ния, механизира я: ти си бурма в шумната 
машина на съвремието — живей като 
бурма; ти си клавиш в разстроената 
клавиатура на сегашността, по чиито 
клавиши дрънка духът на времето — 
живей като клавиш. Детерминизмът, 
който се извива във фатализъм, е най-
главното средство, чрез което богува 
духът на времето: от средата, от обкръ-
жението зависи всичко, а не от личния 
подвиг; всичко, що правиш, правиш го 
не ти, а средата чрез тебе; сториш ли 
зло, не ти си крив, а средата, гдето 
вирееш. — Но всичко това, преведено на 
езика на славянската искреност, гласи: 
«Всичко е позволено — позволени са всич-
ки пороци, всички злодеяния, всички 
пре стъпления, всички грехове, защото 
всичко, което се случи, случва се по неот-
менимите закони на необходимостта.»”

А в нашето съвремие, на предела между 
две хилядолетия, духът на времето вече 
не механизира, а напира да разложи човеш-
ката личност в името на нейната свобода, 
днес антипринципът “всичко е позволено” 
се обосновава не с необходимост та, а със 
свободата и правата на човешката лич-
ност; днес духът на времето съдържа не 
само трагизма и комизма на живота, но 



24 Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2009

представя самото му съдържание като 
изчерпано и неистово се впуска да търси 
стихията на живота в абсурда и разпада. 
Съвременни хуманитаристи споделят 
възприятието за кризисно състояние на 
самото човешко битие след урагана на пост-
модернизма, смятан за най-ярък изразител 
на духа на времето в края на ХХ век.

Съвсем накратко постмодернизмът 
може да бъде описан като умонастроение, 
като интелектуален стил, като тип фи-
лософско мислене, като своеобразна “свръх-
рефлективна” концепция на култур ните 
дадености през втората половина на ми-
налото столетие. А тези дадености се 
отличават с бурно размиване на гра ници-
те между формите на културна дей ност, 
с тенденции за синкретично обеди няване 
на изкуството с науката, филосо фията и 
религията на ново свето гледно равнище, 
с отхвърляне на класическите и некла-
сическите традиции във философското 
мислене, с нихилистичен бунт срещу идео-
логическите концепти и срещу тради-
цион ните ценности, отличават се тия 
дадености и с повсеместен релативизъм 
и с радикален ценностен плурализъм. Като 
тип умонастроение и интелектуален стил, 
като интелектуално-творчески заряд 
пост модернизмът отключва в най-висока 
степен интелектуално-игровите, рефлек-
сивните, деструктивните инвен ции, 
като се стреми да изтласка от мис ловно-
ценностната мотивация на творче ския 
процес смислообразуващите, религиоз-
ните, етическите, естети ческите, кон-
структивните начала. В този смисъл 
тео ретиците на постмодернизма въз-
приемат съвсем положително загубата на 
устойчиви ценностни ориентири. “Вечни-
те ценности” са обявени за тоталитарни 
и параноични идеи-фикс, които затормоз-
ват осъществяването на творческия 
замисъл.

Идеалът на постмодернистите е 
хаосът, наречен от Жил Дельоз (1925-1995) 
хаосмос и разбиран като изначално 
отсъствие на порядък, като състояние на 
непотиснатите възможности. Пост-

модернистите виждат в света две основ-
ни начала — шизоидното начало на твор-
ческото формиране и развитие, и парано-
ич ното начало на сковаващия задушлив 
порядък (от гледище на постмодернизма 
всяко подобие на порядък се нуждае от 
незабавна деконструкция, т.е. то следва 
да бъде освободено от смисъл чрез раз-
глобяване на базовите идеологемни поня-
тия, от които е проникната цялата 
култура). Оттук образът на хаотичния 
и свръхсложен свят е отправен момент 
в съвременното изкуство. Онтологичното 
(или по-скоро де-онтологичното) измерение 
на постмодернизма може най-кратко да 
се обозначи като криза на метафизичното 
мислене, като разпад на цялостната кар-
тина на света. Епистемологично-ценност-
ната парадигма на постмодерниз ма 
включ ва основополагащи понятия като 
Свръхрефлексия, Агностицизъм, Нихили-
зъм (цинизъм), Тотален релативизъм, 
Игра, Смях (ирония, сарказъм). Може би 
следната мисъл на Жан Бордияр (род. 1929) 
улавя скритата плъзгава същност на 
патологично сложния постмодернистки 
етос: “иманентната сила на съблазънта 
да откъснеш, да отклониш всичко и всички 
от истината и да ги върнеш в играта, в 
чистата игра на видимостите (к. м. — е. 
Ф.)”. Тази мефистофеловска “иманентна 
сила на съблазънта” е всъщност влечение 
да се превърне самото човешко съще-
ствуване в сюрреалистичен кошмар, като 
се сведе до стихията на безусловната 
свобода да бъдеш, какъвто искаш; до сти-
хията, която ражда “свобода” от истина-
та, ражда “свобода” от самата човечност 
на човека, ражда “свободата” да потънеш 
в бездната на подчовека с неговите от-
прищени желания и нагони, наречени евфе-
мистично “възможности”; същата тази 
стихия на “безусловна свобода” зове към 
неограничено потребление на все нови и 
нови “блага” и наслади тук и сега... Ето 
сред какви изяви на духа на времето — 
описани с краткостта на речникова ста-
тия — ние сме призвани да бъдем истински 
православни християни, да бъдем живи 
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членове от богочовешкото тяло на Хри-
стовата Църква.

Духът на времето е особено агресивен 
спрямо Църквата, защото Църквата е 
вечно-времева, тя е единственият видим 
онтологичен носител на вечност та във 
времето, чрез Църквата вечност та 
присъствува във времето, и пак, един-
ствено Църквата преобразява времето и 
го въвежда във вечността. А духът на 
днешното време в своите същностни 
прояви неистово мрази вечността, мрази 
истината, гаври се с нея, впръсква събла-
зънта всичко и всички да се откъснат, да 
се отклонят от нея. И тъкмо поради това 
Църквата не трябва да се подчинява на 
времето.

Всъщност в своето битие като Тяло 
Христово, като богочовешки организъм, 
Църквата не е подвластна на детермини-
стичните закони на духа на времето — те 
могат само силно да я притискат, ала не 
могат да я подчинят. В този смисъл 
Църквата може да бъде терзана, разпъвана, 
мъчена, подменяна, но не може да бъде 
победена и унищожена. Но от съдбовно 
значение за всеки един от нас е нашето 
място, нашият дял в кръстовъзкресния 
подвиг на Църквата. А кръстовъзкресният 
подвиг на Църквата включва и нейната 
мисия, нейното благовестие за Христа, 
за пълнотата на истината и благодатта, 
която тя носи в недрата си. Според мен 
тази мисия не би следвало да се подчинява 
на едно наглед ефективно, но твърде 
размито водоравно измерение, да речем 
като някакъв общ фронт с традицио-
налистично мислещи люде от светски и 
религиозни среди с различна идейна и 
религиозна ориентация за противостоене 
на постмодернизма, изобщо на секулари-
зма в интелектуален план. Силата на 
църковната мисия, на църковното свиде-
телство в наши дни според мен зависи от 
нашата готовност, от нашата решимост 
да се приобщим в духовно-нравствен и 
интелектуален план към живото Предание 
на Църквата, да станем според силите си 
негови достоверни носители и да съумеем 

да го доведем до ума, сърцето и съвестта 
на искащите да чуят.

2) Безспорно мисията на Църквата по 
начало води до една неизбежна и, бих казал, 
небезопасна среща на духовното предание 
с интелектуално-културните дадености 
и тенденции на дадена епоха. Това от една 
страна. От друга страна, далеч не без-
конфликтни са отношенията между ду-
ховното предание и интелектуалната 
традиция (така бих нарекъл богословската 
и философската рефлексия) вътре в самата 
Църква. В пояснение на тази последна 
мисъл ще си позволя да приведа част от 
словото си след освещаването на библио-
теката при катедралния ни храм (Успение 
на Пресвета Богородица, гр. София — б. 
р.) (2000 г.):

“При срещата на интелектуалното 
и духовното предание на Църквата има 
една много сериозна опасност, коя то е 
съпровождала развитието на християн-
ската мисъл още от дълбока древност. 
Това е опасността неправомерно да се 
интелектуализира духовното предание. 
Това явление ние срещаме за пръв път у 
Ориген. В стремежа си да изрази исти-
ните на християнството с езика на 
елинското категориално мислене, Ориген 
стига до неправомислие и в крайна 
сметка до ерес; това е един гениален и 
в същото време трагичен пример за 
интелектуализиране на духовното 
предание в посока на езическото мислене, 
на езическата култура. Обратния при-
мер, за одухотворяване на елинското 
интелектуално наследие, ние срещаме у 
отците кападокийци — св. Василий Ве-
лики, св. Григорий Богослов и св. Григорий 
Нисийски. Те съумяват да извършат 
наис тина титаничен подвиг като све-
тоносно преобразяват цялата система 
на елинското категориално мислене с 
благодатта, силата и духа на духовното 
предание на Църквата. Това Църквата 
е вършила през целия отминал вече дву-
хилядолетен период от своята история. 
Това е една борба. Борба за одухотворя-
ване на човешката мисъл, за нейното 
облагодатяване. Всъщност, за да се при-
общиш към интелектуалното предание 
на Църквата, трябва да имаш просто-
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тата на св. Павел Препрости и на св. 
Спиридон. Защо е нужна тя? Защото 
четенето на светоотеческата литера-
тура е подвиг, вид подвижничество. 
Неслучайно монасите трябва да се мо-
лят, да работят и да четат, следователно 
четенето е вид духовен труд и подвиж-
ничество. Много важно е да осъзнаем 
това. И трябва да кажа, че това е изклю-
чително труден вид подвижничество. 
Защо? Защото когато човек чете свето-
отеческите текстове, когато се приоб-
щава с благодатния опит на отците, с 
тяхната благодатна мисъл, когато 
общува чрез текста с тяхната христо-
лика личност, трябва да упражнява 
непрекъсната аскеза на отричане от 
собствени мисли, преценки, виждания, 
схващания на текста, които избуяват 
от целия негов предишен живот вън от 
Църквата, вън от Христа. Това е без-
условно необходимо, за да можем ние да 
се приобщим истински, същностно, към 
мисълта, духа, етоса на св. отци. Всъщ-
ност, откъде идват многото изкривя-
вания в нашия личен духовен живот, в 
нашите виждания и разбирания — от-
там, че ние по някой път дори несъзна-
телно наслояваме, вграждаме в тексто-
вете, които възприемаме, наши пред-
стави, мисловни навици, навици за 
оце няване, които всъщност са чужди на 
духовното и на интелектуалното пре-
дание на Църквата.”

3) Несъмнена е трудността да се вър-
ви внимателно по тесния царски път, 
очертан от светите отци, който избягва 
ямите и пропастите както отдясно, така 
и отляво. Става дума както за живота в 
Църквата, така и за нейната мисия като 
една от проявите му. Безчет са примерите 
както за краен, изцяло пасивен, фанатично 
охранителен консерватизъм, който може 
да доведе до израждане на православното 
църковно съзнание в посока сектантство, 
така и за разнолика либерална широта, 
която под предлог за адекватен диалог със 
съвременността осветскостява, размива, 
и в крайна сметка прекодира църковното 
съзнание в някакъв вид негова противопо-
ложност. Нашето пък българско безхабе-

рие, грубоват прагматизъм, изхабена 
църковнопатриотична реторика, църков-
но политиканство, нашенско-ориентал-
ската сервилност пред силните на деня, 
битовизмът, полупримитивната, а не-
рядко и полуезическа ритуалност в църков-
ния живот са печално явление, на което 
май се полага самостоятелно място при 
всеки опит за класификация на явления от 
живота на Православната Църква (правя 
тази обобщаваща оценка с болка и със 
съзнание, че тя далече не е безусловна, но 
че тя, уви, отразява доминиращи тенден-
ции в цялостния църковен живот у нас). 
Според мене опазването на духовното 
целомъдрие, стремежът към пребъдване 
в чистотата и пълнотата на Преданието 
в дух и истина, съчетани с искрено, от-
крито, доброжелателно, светоевангелско 
отношение към людете би следвало да 
бъдат изходната ни духовно-интелек-
туална позиция в дейността ни като 
църковни мисионери днес.

4) Нека откровено да заявя, че за мене 
по принцип е неприемливо съвременното 
“преформатиране” на Православието в 
новообновленската гледна точка за ми-
сията на Православната Църква днес, — 
гледна точка, отстоявана от такива 
ина че талантливи личности като прото-
йерей Александър Мен, свещеник Георги 
Чис тя ков, свещеник Георги Котчетков, 
архи мандрит Сергий (Рибк¬) в Русия и от 
други йерарси, свещенослужители и бого-
слови в православния свят. Впрочем вре-
мето от 1965 г. насам показа безплодието 
на прословутото римокатолическо 
“аджор  наменто” — възприетия от Вто-
рия Ватикански събор принцип за осъвре-
меняване на църковния живот и на църков-
ната мисия. За изтеклите повече от 40 
години Рим статистически загуби и про-
дължава да губи немалък брой свои привър-
женици въпреки опита си да приспособи 
редица форми на църковния живот и на 
църковната мисия към духа и вкусовете 
на съвремието. Имах повод и лично да се 
убедя в това при посещението ми в 
столицата на Бавария — Мюнхен точно 



27Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2009

в дните на западната Коледа през 1994 г. 
Празникът беше на улицата, а не в храмо-
вете. Друг е въпросът, че от грохналата 
колиба на църковния живот в нашето 
изстрадало Отечество редица църковно-
обществени, мисионерски, благотвори-
телни, и пастирски аспекти в живота на 
Римската църква се възприемат като пре-
стижен образец за съвременно църковно 
строителство.

5) В какво се изразява мисионерската 
дейност (ако изобщо би могло да наречем 
така нашата скромна работа в тази 
насока) на нашата малка Църква? Едва ли 
е нужно да пояснявам, че тази дейност е 
обусловена от нашите съвсем неголеми 
възможности. Ние не разполагаме с духов-
но-интелектуален и материален ресурс за 
една по-мащабна мисионерска дейност, 
нямаме дори курсове за подготовка на 
свещенослужители, но доколкото можем, 
работим в следните основни направления:

• Работа с паството: Редовно, добро
съвестно извършване на богослуженията, 
четиво (вместо т. нар. “духовен концерт” 
след причастния стих) и проповед в края 
на светата литургия. Особено внимание 
се стремим да отделяме на живата връзка 
на свещеника с енориашите. Целта е ено-
рията да се изгражда като духовно семей-
ство, доколкото това е възможно в наши-
те условия. Свещениците (със съвсем 
малки изключения) поддържат активна 
връзка с мене, съветват се, споделят про-
блеми, почти всички се изповядват при 
мене, както и аз имам за свой духовник 
един от тях. Общението ни е братско, 
открито, градивно, за което съм благодарен 
на Господа.

• Катехитична дейност: при нас 
тайнствата Кръщение и Брак се извърш-
ват след предварителна катехизация (ако 
кръщаващият се е младенец, катехитична 
беседа се провежда с родителите или с 
възприемника), която отнема немалко 
сили и време на свещениците. Към катед-
ралния храм в София, както знаете, имаме 
училище за деца (І група) и за юноши и 
девойки (ІІ група).

• С помощта на сестрите от Княжев
ския манастир “Покров на Пресвета Бого-
родица” осъществяваме издателска дей-
ност, която обаче през последните две 
години се натъкна на трудности от най-
различно естество и доста заслабна. 
Издаваме списание “Православно слово”, 
трудовете на покойния о. архимандрит 
Серафим и други книги с духовно-нрав-
ствено съдържание. Един от монасите, 
живеещи в архиерейския дом, върши цяла-
та работа по поддържането на официал-
ната ни страница в Интернет (http://
bulgarian-orthodox-church.org), която се 
очертава да стане главен форум за мисио-
нерската ни дейност.

• Друга насока в опитите ни за мисио
нерска дейност е съставянето на богослу-
жебни текстове (служби, акатисти), пре-
вод на библейски и богослужебни текстове 
на български книжовен език (една изключи-
телно отговорна дейност, за чието 
системно извършване е нужен екип от 
сътрудници; засега сме двама, в момента 
работим върху превода на Псалтира (по 
текста на 70-те тълковници) (от църков-
нославянски език — б. р.), на Великия канон 
на св. Андрей Критски и др.); богослужеб-
ната прослава на светци: светите китай-
ски новомъченици (тяхното богослужебно 
чествуване бе подновено от Руската Зад-
гранична Църква през 1997 г. по съставена 
от нас служба), св. Висарион Смолянски 
(1999 г.), св. Серафим, архиепископ Богу-
чарски, Софийски чудотворец (2002 г.), 
светите баташки новомъченици (2006 г.).

С това бих приключил изложението 
си. Ако имате доуточняващи или каквито 
и да е други въпроси по темата, моля, 
споделете ги, ще се опитам отговоря 
според силите си.

Господ да Ви укрепява!

Ваш смирен в Христа молитствувател
† епископ Фотий
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4. “Домораслото” богословие и 

младостарчеството

<...> Основната разлика между христи-
янството и езичеството се състои в това, 
че християнството е богооткровена рели-
гия, а езичеството е плод на човешко твор-
чество, а по-точно – плод на внушенията 
на падналите ангели. Догматите са начин 
да се разкрият истините на духовния свят 
на човешки език, на който по начало е не-
възможно да се изразят тези истини. В 
словесна форма те съдържат само пътепо-
казатели, сочещи истината, затова исти-
ната в тях е изразена в антиномична фор-
ма. В езическото съзнание такова езиково 
ограничение не съществува, за езичника 
догматът е безумие. Затова и у човека, чи-
ето съзнание е формирано от езически пред-
стави, има интуитивно отвращение от 
догматиката. За него догматиката е пред-
мет, който трябва да бъде не в съзнанието, 
а на почетно място на полицата с книги. 
Затова съзнанието на младо старците поч-
ти винаги е недогматично.

У тях винаги се наблюдава отклонение 
към магизъм и законничество. Те смятат, 
че Бог се гневи, наказва, проявява милосърдие, 
че може да Му се въздейства чрез особени 
методи, променящи Неговото отношение 
към хората. Той може да бъде умилостивен, 
уговорен – може да получиш от Него какво-
то и да поискаш, бåç äà ïðîìåíяø íèщî â 
ñåбå ñè – трябва само да изпълниш опреде-
лен ритуал (напр. да поръчаш четиридесет 
четиридесетници, за да “измолиш” човек 
от ада – среща се и такова псевдоцърковно 
суеверие). Но подобно отношение към Бога 
е чисто езичество, то няма никакво отно-
шение към Православието. Православният 
възглед по този въпрос е изразен от преп. 
Антоний Велики: “Бог е благ и безстрастен, 
и неизменен. Ако някой признава за благо-

склонно и истинно това, че Бог не се про-
меня, обаче недоумява как Той, бидейки 
та къв, се радва за добрите, отвращава се 
от злите, гневи се на грешниците, а когато 
се каят, проявява милост към тях, то на 
това трябва да кажем, че Бог не се радва и 
не се гневи, защото радостта и гневът са 
страсти. Нелепо е да се мисли, че на Боже-
ството може да Му бъде добре или лошо от 
човешките дела. Бог е благ и върши само 
добро. Той никому не вреди, пребъдвайки 
ви наги Един и Същ. А ние, когато сме добри, 
встъпваме в общение с Бога по сходство с 
Него, а когато ставаме лоши, се отделяме 
от Бога поради несходство с Него. Живеей-
ки добро детелно, ние ставаме Божии, а 
когато ставаме лоши, биваме отхвърлени 
от Него. А това означава, не че Той ни се 
гневи, а че греховете ни не допускат Бог да 
възсияе в нас и ни обвързват с демоните 
мъчители. Ако след това с молитви и вър-
шене на добро получим прошка на греховете, 
това не означава, че сме угодили на Бога или 
сме Го променили, но че, като сме излекува-
ли злото в себе си посредством такива дей-
ствия и посредством обръщането си към 
Бога, отново сме станали способни да вкус-
ваме Божията благост. Затова, ако прие-
маме в буквалния смисъл думите: “Бог се 
отвръща от лошите”, е все едно да твър-
дим: “Слънцето се скрива от незрящите”1.

Младостарчеството почти винаги из-
раства на почвата на законничеството, на 
почвата на строгата регламентация на 
целия ритуален живот, защото съблю дава-
нето на такъв закон, според тях, има соти-
риологичен смисъл. Обаче в Писанието е 
казано, че Царството Божие няма да дойде 
забелязано. В църковнославянския превод 
това звучи още по-определено: Не прiидетъ 

 свещеник Владимир Соколов

Младостарчеството и православната  традиция

(продължение от бр. 3–4/2008)

1. Преп. Антоний Великий. Наставления о доброй 
нравственности и святой жизни. Гл. 150. // Доброто-
любие. Т. 1, с. 76-77. <...>
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Царствiе Божiе съ соблюденiемъ (Лука 17:20). Вя-
рата, че тези външни средства са самодос-
татъчни за спасението, е истинско обря-
доверие. Сакрализацията на второстепен-
ното е отличителен при знак на фарисей-
ството. Оттук — почитането на буквата, 
а не на духа, почи тане на осветеното, а не 
на освещаващото. Спасението, според мне-
нието на подобни “бого слови”, се придобива 
чрез изпълняване на определен ритуал, оп-
ределени изисква ния, на които се придава 
свръхважно значение в делото на спасение-
то, такива напри мер, като извършване 
поклоните навреме, най-стриктно спазване 
на устава и редица дребни предписания (с 
кой крак да ставаш, в коя ръка да държиш 
светената вода, как да се яде просфората 
и т.н.). Фактът, че при спазване на всичко 
това човек ни най-малко не се променя, а 
остава същият, изобщо не се взима под 
внимание — глав ното е всичко предписано 
да се извършва “правилно”.

Правилното извършване на ритуала е 
едно от най-важните изисквания в езиче-
ската магия, защото от това, как ще се 
спазва ритуалът, зависело как ще ти се 
подчиняват духовете. Те пък щели да се 
подчиняват само в резултат на правилно 
извършени действия. Младостарците обяс-
няват своя ритуализъм точно по същия 
начин – виждате ли, при неправилно извър-
шено действие демоните няма да се изпла-
шат. Светите отци са учили, че властта 
над демоните се придобива чрез подвижни-
чески живот и получаване на безстрастие, 
а не посредством изпълняване на ритуал. 
Самото демонско присъствие и дори обзе-
тост от бесовете, според тях не е имало 
такова решаващо влияние върху духовния 
живот и върху спасението, каквото то има 
в съзнанието на младостареца. “Много по-
маловажно е беснованието – учи светител 
Игнатий (Брянчанинов), - нежели приема-
нето на някакъв вражески помисъл, който 
може навеки да погуби душата.”2 А за све-
тите отци борбата с помислите е била 
най-действеното осъществяване на борба-

та със злите духове, защото злото по този 
начин бива пресичано в корен, в самото му 
семе – още в замисъла.

Човек може ревностно да изпълнява 
всички обреди, но ако той има неправилни 
мисли, ако има неправославни представи за 
Бога и невярно разбиране за самия себе си, 
не може да бъде истински християнин. Той 
ще си представя християнството като 
обред. Такова разбиране за християнството 
е много близко до езическото и окултното 
раз би ране за религията. Както езичниците 
си създават собствена облекчена религия, 
поощря ва ща техните слабости, по същия 
начин и младостарецът създава собствена 
религия, която е снизходителна към поро-
ците [на доверяващите се] и не ги задължа-
ва да се променят — те смятат, че [като 
изпълняват външните обреди], вече са по-
стигнали необ хо димото. Така, служейки на 
себе си и заставяйки другите да му служат, 
младо ста рецът смята, че служи на Бога. По 
всички свои характерни особености това е 
много близко до ези че  ското възприемане на 
света.

На християнски език такова възприема-
не на света се нарича духовна “ïðåлåñò”, 
тоест заблуда (изма меност, прелъстеност). 
Духовната измаменост (прелъстеност) е 
преди всичко çàãубà íà èñòèíàòà è çàìяíà
òà º ñ лúжà, лъст (ласкателство, лицемерие) 
в най-висока степен. Лъжата се ражда от 
постоянно лицемерие, което на свой ред се 
поражда от това, че младостарецът, като 
не притежава поради страстите си истин-
ски доброде тели, започва да показва тези 
добродетели като на сцена – да се показва, 
че върши добро. Този образ на “добро де телен” 
пастир много ласкае самолюбието и напъл-
но закрива пред такъв “пастир” възмож-
ността да види истинското положение на 
нещата. Истината за младостареца е изоб-
личи телна, затова той несъзнателно я из-
бягва. Лъжата и лице  мерието, които в 
от ношенията с младостареца са неизбежни, 
бавно и незабе ляза но, както ръждата мета-
ла, разяждат душата, като я лишават от 
възможност за благодатно общение с Бога. 
При наличието на такова лице мерно, раз-
двояващо се съзнание, в което може да има 

2. Свт. Игнатий Брянчанинов. Собрание писем. М., 
1995, с. 218.
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двойни стандарти: åäèí – çà ñàìèя ñåбå ñè, 
è äðуã – çà îñòàíàлèòå, духовният живот 
става невъзможен, защото човек двоеду шен 
във всич ките си пътища е неуреден (Иак. 1:8).

Лъжата е един от най-тежките грехове, 
а ние кой знае защо сме свикнали да се отна-
сяме към нея снизходително. Но в Свеще-
ното Писание не срещаме такава снизходи-
телност: напротив – лъжата там се при-
равнява с такива тежки грехове, като 
убий ството, прелюбодейството, чародей-
ството, идолослужението (вж. Откр. 21:8)<...>

Участта на лъжците е в езерото, що гори 
с огън и жупел (Откр. 21:8) и в небесния Иерусалим 
няма да влезе който върши гнусни работи и 
лъжа (Откр. 21:27). “Домораслото” богословие 
е именно такава лъжа, и то лъжа в най-го-
ляма степен, защото се отнася до свещени 
неща. Ïî òàêúâ íà÷èí, бîãîñлîâñêîòî íå
âåжåñòâî ìîжå äà ñòàíå èçòî÷íèê íà ìíî
ãî ñåðèîçíè ñúблàçíè è äà äîâåäå â êðàйíà 
ñìåòêà äî ïîãèбåл3.

5. Две крайности в подхода към

 послушанието

Послушанието като метод на духовно 
възпитаване е характерна особеност на 
Православието. Старчеството е еталон за 
духовно ръководство, а послушанието към 
него – образец за подражаване, към който се 
стремят всички отнасящи се сериозно към 
спасението си.

Свещениците, които встъпват на пътя 
на пастирскоанеобгрижване, обикновено са 
из пра  вени пред две характерни съблазни. 
Първата съблазън е крайността на либерал-
ното течение, в която отношенията меж-
ду пастира и пасомия са толкова демократи-
зирани, че смисълът на послушанието като 
ученичество изчезва напълно, защото в 
кръга на личности с еднакъв авторитет 
обучаването и израстването стават невъз-
можни. При противоположната крайност, 
в която причудливо са се съединили влияни-
ето на католи цизма и източния деспотизъм, 

авторитетът на пастира е по дефиниция 
недостъ пен за критика и властта му над 
душите на пасомите е неограничавана поч-
ти от нищо – духовното ръководство на 
такъв пастир се изразява в диктатура или 
раздаване на дирек тиви. Именно това на-
ричаме младостарчество. И двете крайно-
сти са отстъпление от православната 
традиция на духовното наставничество, и 
двете са разрушителни за духовното фор-
миране.

<...>

6. Духовното отношение към 

болния и болестта

“Да вижда човек истинското положение на 
духовните ръководители е необходимо, за да се 
запази от лъжа; същевременно той трябва много 
да се пази от осъждането им, като непрекъснато 
насочва своето внимание към самия себе си.” 

свт. Игнатий (Брянчанинов)

Разкриването на характерните призна-
ци на младостарчеството е подобно на 
анамнеза на заболяване, а това винаги е 
сложно и за болния, и за лекаря – без болка 
такъв разговор е невъзможен. Тук обаче е 
нужна пределна честност и точност, в 
противен случай неправилно поставената 
диагноза може да доведе до следното: да 
започнем да се лекуваме от “настинка”, ко-
гато сме болни от “рак”. Ние всички стра-
даме от крайности: или осъждаме някого, 
или, напротив, го обожаваме. Но нито с 
омраза, нито с обожаване се лекува духовна-
та болест. Затова тук е необходимо трез-
во и безпри страстно разсъждение.

Бедата започва от най-главната духов-
на болест – гордостта, която води до ду-
ховна заблуда. Но заблудата и гордостта, 
според мнението на светител Игнатий 
(Брянча нинов) – са всеобщи болести. “Заблу-
дата – пише той, – е състояние на всички 
хора, без изключение, породено от падени-
ето на нашите прародители. Всички ние 
сме в заблуда. Знанието за това е най-до-
брото предпазване от заблуда. Най-голяма-
та заблуда се състои в това да се считаш 
свободен от заблуда. Всички ние сме излъга-
ни, всички сме прелъстени, всички се нами-

3. “Невежите и прости свещеници се считат за све-
тци, защото нищо не знаят” – пише блаж. Иероним 
(Цит. по: Свобода и послушание. М., 2002, с. 228).
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раме в лъжливо състояние, нуждаем се от 
осво бождаване чрез истината.”4 Затова 
всички трябва да се лекуваме и да търсим 
симпто мите на недъга преди всичко в себе 
си. Болният човек винаги има чувство на 
състрада ние към друг болен. Този, който 
намери в себе си описаните тук признаци и 
ги отъждестви със симптомите на болес-
тта, вече е започнал да се лекува. Обаче 
цялата работа е там, че тази болест про-
тича скрито и болен в истинския смисъл на 
думата е този, който не забелязва в себе си 
болестта. Затова и самата болест се леку-
ва не толкова с изобличаване, колкото с 
усърдна молитва, милосърдие и проявяване 
на истинска грижа.

Истинската грижа се състои в това да 
видиш в младостареца положителните ка-
чества. Тогава този, към когото насочваме 
вниманието си в такъв ракурс, се обръща 
към нас с най-добрата страна на душата 
си и ние му помагаме да възпита в себе си 
добри каче ства. Това се отнася дори към 
нашите врагове (обичайте враговете си – Мат. 
5:44). Така постепенно от врага можем да 
направим приятел. Но ако и врага си можем 
да направим приятел, то много по-лесно е 
да направим свой приятел заблуждаващия се.

Младостарчеството е болест на дет-
ската духовна възраст. Затова тя може да 
бъде излекувана само с духовно порастване, 
порастването пък става чрез страдание. 
Христос като съвършен Човек, ни показа в 
съвършенство всички присъщи на човека 
качества – затова Той ни показа съвърше-
ната възраст. Но Той я показа на Кръста – в 
страданието. Порастването е одухотво-
ряване и уподобяване на Бога. Страданието 
е единственият изход и за младостарците, 
и за ония, които поради детска наивност 
са попаднали в техните мрежи. Тази детска 
болест се лекува с бащинска и майчинска 
любов. Процесът на изле ку ване може да про-
дължи дълги години.

Болестта трябва да бъде преодоляна, 
тя е грях; него трябва да ненавиждаме, но 
не бива да пренасяме тази ненавист върху 

човека. Иначе тя ще преминава и върху оно-
ва истинско, което всеки човек носи в себе 
си. Младостарецът се намира в бедствено 
положение и има нужда от съчувствие. Ние 
трябва да оспорим лъжливото убеждение, 
но да не презираме самия човек.

По-нататък е обрисуван психологиче-
ският и духовен портрет на човек, изпаднал 
в духовна заблуда. Когато такива черти се 
срещат у пастир, те изглеждат съвсем 
несвой ствени и предизвикват голямо от-
вращение. Трябва да се има предвид, че те 
не се при до биват изведнъж, а постепенно 
и незабелязано. Един грях поражда друг грях 
и така се предизвиква цяла верига от гре-
хове. Обрисуваният тук портрет е събира-
телен – в него са събрани наедно характер-
ните прояви на младостарчеството. В една 
или друга степен те се проявяват в различ-
ни свещеници, но описаният образ не е 
действителен.

7. Характерни признаци на духовната болест

Младостарецът постоянно и почти във 
всичко проявява двоемислие. То произтича 
от двусмисленото му отношение към Бога 
– главното двоемислие, та нали той (най-
често несъзнателно) поставя себе си на 
мястото на Бога. Но човек в състояние на 
двоемислие е затворен за отправена към 
него критика, тъй като винаги намира в 
себе си убежище на един от полюсите на 
своето раздвоено съзнание. Младостарецът 
не съпоставя своето съзнание с истината, 
затова той се намира сякаш вътре в двое-
мислието. Той е невъзприемчив към трез-
вите доводи, към преките логически умо-
заключения. И това е разбираемо: ако ми-
слите се раздвояват, то не е възможно да 
познаеш истината, защото просто няма 
чрез какво да я познаеш — тя винаги ще бъде 
раздробена на части. Частичността е ха-
рактерен признак на всяка ерес и идеологи-
ческа обладаност, иначе казано — нечестие, 
кощунство. За такива е казано: Не изоблича-
вай кощунника, за да те не намрази; изобличавай 
мъдрия, и той ще те обикне (Притч. 9:8).

Младостарецът е неспособен да разбира 
и по още една причина. На религиозен език 

4. Игнатий Брянчанинов, свят. Сочинения, Т. 1, с. 
229-230.
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“да разбираш” означава не просто да усвоиш 
смисъла на това, което ти се говори, а да 
промениш своето отношение към него (да 
извършиш покаяние), да измениш своя жи-
вот. За младостареца това е равнозначно 
на отказ от своето старствуване, ала човек 
в състояние на прелест не е способен към 
такава промяна. Ако у младостареца се  поя-
вява разбиране, то у него е започнало покая-
ние.

Критиката ще помогне само на оногова, 
който търси истината; младостарецът не 
я търси, той вече я е намерил в лъжата – в 
двоемислието. А то създава някакво изкри-
вено (лукаво) пространство, в което дству-
ват собствени изкривени закони, изкривена 
логика, изкривена истина (т. е. лъжа). Всич-
ки, които не се подчиняват на тези криви 
закони, това изкривено пространство ак-
тивно и агресивно отхвърля. Да оцелее в 
такова пространство може само онзи, кой-
то знае правилните закони, истинската 
логика и дълго време се е хранел с истина. 
Човек, който се храни с правда и търси ис-
тината, не се бои от критика – от нея се 
бои само онзи, който се обосновава на лъжа 
и се е прилепил към греха.

Тази своеобразна духовна среда формира 
сякаш нов тип човек, който не може да 
усвоява правдата и да се храни с нея. След 
известно време младостарецът и неговите 
последователи вече не забелязват лъжата 
в своите думи и постъпки. Те запазват 
способността да я виждат в действията 
на другите, но собствената им среда на 
съществуване остава неприкосновена — тук 
не дствуват законите на здравия разум.

Съзнанието на младостарците тегне 
към сектантското. От православната ено-
рия те, макар и несъзнателно, винаги се 
опитват да създадат тоталитарна секта. 
Мнозина от тях са склонни да поддържат 
апокалиптични настроения. Те ту обявя-
ват, че скоро ще има война, след която ще 
дойде на власт антихристът, ту истерич-
но искат да се окаже съпротива на вече за-
почналото възцаряване на антихриста, 
който “с помощта на спринцовка и фото-
графска светкавица вкарва на всички чипо-
ве-печати, изпращащи в ада”. Те не се сму-

щават нито от това, че обещаната от тях 
война не се е състояла, нито от явните 
противоречия между собствените им думи 
и поведение. Та нали всеки здра во  мислещ 
човек може да им зададе естествения въпрос: 
“Ако действително с помощта на спринцов-
ка може да се окажеш в ада, то защо тогава 
никъде не бягате, а продъл жавате да се за-
нимавате с всекидневните си дела?” Но с 
подобни въпроси не можеш да ги смутиш: 
те са уверени, че говорят от името на Бога 
и следователно са неуязвими за критиката.

Обаче те мразят критиката с всички 
фибри на своята душа, защото тя може да 
подствува на паството им – тя може да 
разруши този несъзнателен мост, който 
те така леко, олзувайки се от своя пастир-
ски авторитет, хвърлят към душите на 
пасомите. Механизмът на това ирационал-
но въздействие е описал в своето интервю 
пред вестник “Труд” академик Игор Смир-
нов5 <...>Той пояснява по какъв начин човек 
може да се съпротивлява на такова зомби-
ране. “Ако още веднъж се върнем към нелице-
приятната тема за зомбирането – казва 
той, – то най-добрата защита е интелек-
тът. Колкото по-добре е трениран мозъкът, 
толкова по-сложно е да му бъде натрапена 
ненужна, вредна информация. Той ще се 
защищава, ще отхвърля онова, което не 
съответствува на духовните устои.” Имен-
но с това се обяснява фактът, че подобни 

“пастири” избягват критиката и изобщо 
всяка разумна дейност. Разумът е техният 
най-голям враг, затова те постоянно и 
много емоционално го хулят.

Те панически се боят от ума, защото в 
ирационалността се състои цялата тайна 
на младостарчеството – та нали в облас-
тта на безсъзнателното се крият непозна-
ти възможности на човешко общуване. Но 
такъв вид общуване е само спекулация с 
духовното общение, защото при него изчез-
ва съзнателното, личностното начало. За 
това такъв вид общуване е само душевно 
(бесовско), а не духовно.

Обикновено те неутрализират съмне-
нията с помощта на емоционални възкли-

5. Интервюто е публикувано във в-к “Труд” от 
16.12.1999 г.
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цания, които по-скоро напомнят заклинания, 
отколкото разсъждения. Когато не им дос-
тигат аргументи (а те винаги не им дос-
тигат), те ги подменят с хули, само и само 
да запазят за себе си последната дума и да 
опорочат източника на критика. Ако човек 
се страхува да загуби своя авторитет, оче-
видно той придава твърде висока цена на 
мнението на хората за себе си и възприема 
себе си посредством другите. Ако човек се 
съгласява да лъже и да използува всякакви 
други уловки, за да запази това мнение, това 
е явен симптом на гордост. Критиката 
разрушава горделивото мнение, което човек 
има за себе си. <...>

У такива “пастири” е силно развито 
чувството за конюнктура, така да се каже, 
търсенето на “духовни стоки”. Те винаги 
знаят какво точно е угодно на паството или 
на отделно духовно чедо и, като дствуват 
в угода на страстите им, изолзуват това 
за повдигане на личния си авторитет. Соб-
ствено казано, това винаги е равносилно на 
сделка, която носи конкретна печалба. Тази 
духовна спекула, иначе казано, “духовен биз-
нес”, позволява бързо да привлечеш към себе 
си паство и много изгодно да го изолзуваш.

Изобщо такива пастири са склонни да 
изолзуват хората. Всички наоколо са длъж-
ни да работят за тях, да работят с неугас-
ващ религиозен ентусиазъм, който винаги 
бива подгряван от тях много изкусно: на 
всички те постоянно говорят за безкорист-
ност, за труд заради Господа. Това им дава 
възможност нищо да не плащат на труде-
щите се (или да им плащат грошове, с които 
човек не може да преживее). Те са склонни 
да си присвояват всеки труд, в това число 
интелектуалния. Но същевременно те са 
напълно и искрено убедени, че се трудят 
повече от всички, че са заобиколени от не-
добросъвестни и неспособни за труд хора. 
Те говорят за това постоянно. Тези речи 
много напомнят фарисейския отзив за тех-
ните подопечни: тоя народ, който не знае 
Закона, е проклет (Иоан. 7:49). Такова осъждане 
на околните възниква по една проста при-
чина – забелязва се само този труд, от кой-
то е заинтересуван самият младостарец, 
всички са длъжни да работят за повдигане-

то на неговия авторитет, за укрепването 
на неговата влМладостарците се стремят 
към абсолютна власт над душите на всички 
заоби калящи ги. Всяка страст е бездна, тя 
е без дъно и колкото и да я пълниш, никога 
няма да я удовлетвориш. Затова те винаги 
се опитват да разширят мащабите на 
своето влияние. На тях са им необходими 
многохилядни тълпи, у тях явно се забеляз-
ва мания за лидерство – властта над така-
ва тълпа ги опиянява и довежда до екстаз. 
Те са готови да я поддържат с всякакви 
сред ства. От техните уста може да се чуят 
даже такива наставления: “Когато съм в 
храма и съм облечен с подрасник, чрез моите 
уста говори Господ Бог и вие трябва да ме 
слушате безпрекословно – чрез това вие 
изпълнявате волята Божия!” Пред това 
изказване бледнее дори догматът за непо-
грешимостта на римския папа, когато той 
говори от катедрата. Но ако разкрием ис-
тинския смисъл на подобни изказвания, той 
много силно ще се отличава от благочести-
вото намерение да се изпълнява волята 
Божия – той ще изразява само несъзнател-
ното желание на такъв “пастир” да извърш-
ва своята воля и да застави другите да 
изпълняват тази негова воля.

Истинският старец никога не казва, че 
той открива Божията воля – той само съ-
ветва пасомия как да постъпи. Първо, той 
сам съзнава, че не винаги може да изразява 
Божията воля, второ, и пасомият трябва 
да прояви своя избор, като свободно избере 
онова, което му се предлага. Но младоста-
рецът не притежава такава старческа 
скромност и смирение, затова той на всич-
ки – и открито, и завоалирано налага своя-
та воля. Това е истинска страст, която в 
светоотеческото аскетическо предание се 
нарича своеволие.

Подобни “пастири” никога не могат ни-
кого да убедят в каквото и да било, затова 
те обличат своите съждения в такава фор-
ма, която не предполага обсъждане още по 
начина на изразяването им. Това са винаги 
директиви, които трябва да се изпълняват, 
при това директиви, уж идващи свише, от 
Бога, и именно поради тази причина не 
подлежащи на обсъждане.
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Но директивното ръководство създа-
ва робство, а посредством робство не е 
възмож но да се достигне до такова живо 
органично единство, което е най-съществе-
ният признак за приобщаване към Христа. 
Робското единение е механично единение на 
части, в което частите лесно се заменят. 
Затова такова единение е несигурно — в него 
постоянно се извършва замяна на износени 

“детайли” с нови. Подобно обединение се съз-
дава лесно и бързо, защото то се образува по 
пътя на механично съединяване на частите, 
но също така лесно и бързо се разпада.

Единството в Христа е органическо 
единство, в което са скъпи всички негови 
членове, а най-слабите са обект на специал-
ни грижи (вж. 1 Кор. 12:22). Организмът моби-
лизира всички свои сили, за да помогне на 
слабия член да стигне до тази сила, която 
е необходима за живота на този член в ор-
ганизма. Умрелият, закърнял член сам от-
пада от единството на организма, ала ни-
кога последният не го изхвърля насилстве-
но. Именно такова единство създава истин-
ският старец. Той събира в него само тези, 
които естествено се срастват с този ор-
ганизъм. Той никога не вика при себе си, не 
търси нови хора, не се стреми към разши-
ряване сферата на своето влияние – напро-
тив, той бяга от света. Ала хората сами 
идват при него и противно на волята му 
неговото влияние се разширява.

Младостарецът, желаейки да привлече 
към себе си колкото се може повече народ, 
но не умеейки да запази механичното един-
ство, което създава, постоянно се докарва 
пред хората: търси нови контакти, по 
всякакъв начин рекламира своята дейност 
и своята духовна просветеност, чудесата, 
които уж стават в неговия храм. Той сам 
вярва, и на другите внушава, че неговият 
храм притежава особена благодат. Но мно-
зина енориаши, като не намират онова, 
което им е било обещано, си отиват. Зато-
ва около такива пастири постоянно има 
текучество, на тях през цялото време са 
им нужни нови хора, които още не са успели 
да се разочароват от тях – по този начин 
те компенсират своята духовна несъстоя-
телност.

Цялото учителство на младостарците, 
всичките им проповеди несъзнателно са 
насо чени към това, да доведат хората при 
себе си: да повдигнат своя авторитет, да 
задържат около себе си съмняващите се, да 
обуздаят непокорните, да изобличат кри-
тикуващите ги. С това се обяснява фактът, 
че те постоянно сменят обкръжаващите 
ги хора – култът изисква жертви и в жерт-
ва се принасят онези, които не им се покла-
нят.

Всички техни разговори са самовъзвели-
чаване. Най-лесният начин да се възвеличиш 
е да унизиш другите. Затова такива “пас-
тири” постоянно унижават всички околни. 
Всички наоколо винаги са недостойни, неу-
мели, некомпетентни, лениви и горделиви 
– виновни, но никога не става така, че ви-
новник да се окаже самият младостарец. 
Младостарецът търси причините винаги 
навън, защото никога не се обръща към дъл-
бините на своята душа и не работи над нея, 
като се счита “освободен”, “достигнал”6. 
Ако младостарецът прави явна грешка, той 
веднага прехвърля вината на другите: при-
знаването на собствената грешка, на собст-
вената некомпетентност е невъзможно – 
то може да разруши този пиедестал на 
величие, на които той самият издига себе 
си. Затова той постоянно отстоява този 
пиедестал, постоянно утвърждава своя 
авторитет чрез унижаване на другите.

Когато властта на такива “пастири” 
се намира под заплаха, те са способни на 
напълно неадекватни действия. В такива 
моменти се разкрива истинската им същ-
ност. <...>

Те могат да използуват изповедта за 
свои лични цели, например за събиране ин-
формация за пасомите, за управляване на 
паството. При свойствената откритост 
на изповядващия се по време на тайнство-
то Покаяние, това не е трудно да се напра-

6. Впрочем, тази картина е типична, но не е задължи-
телна, защото могат да съществуват много по-тънки 
форми на духовна прелъстеност, при които, напротив, 
цялото внимание да е обърнато навътре. Там дори се 
извършва постоянна работа, но тази работа е “фанта-
зиране на тема”, а не реална промяна, защото реална 
промяна, както и в първия случай, не става.
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ви, ако свещеникът е загубил нравствените 
критерии и критичното отношение към 
себе си. Пред това бледнеят възможност-
ите на светската власт да придобива кон-
трол над хората с помощта на електронни 
карти и чипове <...> Когато у такива “пас-
тири” властта и собственият авторитет 
се превръщат в ненаситни идоли, те им 
принасят в жертва дори святото. Тогава 
вече нищо не може да ги спре – те използу-
ват откритостта на пасомите си за ук-
репване на своята власт. Ако властта им 
се е разклатила, те стават способни на 
всичко – лесно могат дори да издадат тай-
ната на изповедта, само за да опорочат 
онези, които се съмняват в тяхното право 
на духовническа власт. Но парадоксът се 
заключава в това, че те не виждат в своите 
действия нищо лошо – в своето двоемислие 
те лесно ги оправдават с някакъв “висок” 
мотив. Така се извършва измяната на Бога 
и става потъпкване на тайнството Изпо-
вед – налице е отстъпване от Христа, ма-
кар външно почти нищо да не се е промени-
ло.

Такива “пастири” са равнодушни към 
темата за свободата, те не разбират ней-
ното значение за спасението на човека. 
Понятието свобода в тях се отъждествя-
ва с понятието съблазън, затова те разби-
рат свободата само в отрицателен смисъл. 
Та нали истинската “свобода в Христа” 
може да разруши тяхната власт, да ги лиши 
от ореола на непогрешимостта, да разкла-
ти техния авторитет?

Освен това, свободата предполага нрав-
ствена отговорност на човека за всичко, 
което върши; всеки грешен човек може да 
сбърка, да направи неправилен избор, следо-
вателно и “пастирът” може да сбърка. То-
гава веднага изниква проблемът: как да се 
съгласува тази ясна логика с желанието да 
убедиш всички наоколо, че ти не бъркаш, а 
извършваш именно Божията воля? Та нали 
апостолът е казал: дето пък е Духът Господен, 
там има свобода (2 Кор. 3:17)?! Но разумът бива 
подтискан от напора на страстната по-
рочна воля, която ражда лъстива за само-
любието на лъжепастира илюзия (лъжа) и 
чрез това отклонява въпроса за отговор-

ността. Именно страстта пренебрегва 
истината, защото винаги се храни с лъжа. 
А тъй като постигането на истината из-
исква продължителен духовен и умствен 
труд, на който младостарците са неспо-
собни, тяхната дейност се превръща в 
реализация на страсти <...>

Реализираната страст поражда еуфория 
– някакво лъжливо подобие на благодатно 
състояние. Затова такива хора винаги усе-
щат себе си като харизматични и духоносни 
личности, придобили високи духовни даро-
вания. Те говорят с характерен пророчески 
патос и, даже когато грешките и неудачите 
им стават явни, тълкуват това като ня-
какво “поправяне свише”, заявявайки, че 

“така е угодно на Бога”. <...> Те винаги тър-
сят някакво потвърждение на своята хари-
зматичност – намират се винаги в издир-
ване на поличби, в очакване на чудеса и 
знамения, свидетелстващи за правотата 
на постъпките им. Техният живот изобщо 
е изпълнен с всякакви мистически знаци. 
Преподобни Исаак Сирин дава еднозначна 
духовна оценка на такъв род търсачество: 

“Търсенето с очакване на високи Божии да-
рования е отхвърлено от Божията Църква. 
То не е признак за любов към Бога, а за недъг 
на душата”7 <...>

У такива хора, намиращи се в състояние 
на духовна самоизмама, любимата и неиз-
черпаема тема е послушанието и смирени-
ето – послушание, разбира се, към тях. “Дори 
нещо да ти изглежда неправилно – настав-
ляват обикновено те, – ти все пак изпълни 
послушанието и чрез това ще се смириш и 
ще получиш благодат.” Макар подобен род 
сентенции наглед да напомнят светооте-
ческите завети, всъщност това е принцип 
на исляма – послушание заради послушание-
то. Самата дума ислям в превод означава 

“послушание”. По същество такова разбира-
не за послушанието отклонява човека от 
Христа към Неговия враг – антихриста. 
Ето какво пише по този повод светител 
Игнатий (Брянчанинов): “От истинското 
послушание се ражда и истинското смире-

7. Исаак Сирин. Слова подвижнические. Слово 35. М., 
1858.
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ние: истинското смирение се осенява от 
Божията милост. От неправилното и чо-
векоугодническо послушание се ражда лъж-
ливото смирение, което отчуждава човека 
от Божиите дарове и го прави съсъд на са-
таната.” Архимандрит Лазар (Абашидзе), 
коментирайки тези думи на светител Иг-
натий, пише: “Особено е бедствено, когато 
послушникът се старае да подражава на 
такова всецяло послушание, на пълно от-
казване от разсъждаване и подчиняване на 
думите на наставника, както това е било 
у древните отци, когато и самите ръково-
дители, и ръко во дените от тях са били 
водени от Светия Дух; в наше време почти 
не се намират такива хора, които биха 
могли безгрешно да ръководят и да настав-
ляват, още повече, че има много учители, 
които сами се заблуждават по най-важни 
въпроси на вярата. Истинска беда е, когато 
ученикът на такъв учител започне да при-
ема всяка негова дума и дори половин дума 
като съвършена истина и започне точно да 
следва тази дума” 8 <...>

Уж следвайки светоотеческата тради-
ция, младостарците наставляват: “Трябва 
да отхвърлиш ума – в делата на вярата той 
е безполезен и дори вреден, а трябва да се 
отдадеш изцяло на сърцето”. Те учат дори 
новообърнатите, които едва-едва са се за-
познали с Православието, да се обръщат 
към своето сърце в очакване там да полу-
чават отговори от самия Бог. Обаче таки-
ва съвети нямат нищо общо с православна-
та традиция, защото, тръгвайки по този 
път, човек неизбежно попада в състояние 
на самоизмама.  “Аз не познавам друго паде-
ние за монаха – казва авва Доротей9, –  освен 
това, когато той вярва на своето сърце ... 
Ние трябва с всичките си сили да се насоч-
ваме към Божията воля ... Бидейки страст-
ни, не бива в никакъв случай да вярваме на 
своето сърце, защото кривият инструмент 
изкривява и онова, що е право.”

Всички подвижници са единодушни в 
това, че обучаването на сърдечна молитва 

трябва да бъде отложено за дълго време, 
докато подвизаващият се не придобие навик 
в разсъдителността и в следенето на сво-
ите помисли при умотворимата молитва 
<...> Преподобни Нил Сорски говори за по-
тапянето (слизането) на ума в сърцето 
така: “Този благ труд трябва да бъде из-
вършван с разсъждение, когато му дойде 
времето, след достигане на необходимата 
мяра преуспяване”10. А ето какво пише по 
този повод светител Игнатий (Брянчани-
нов): “...изпълнени с гордост и безразсъдство 
са желанието и стремежът на сърцето да 
се наслади на свети, духовни, божествени 
усещания, когато то още съвсем не е спо-
собно на такива наслаждения. Сърцето, 
силейки се да вкуси божествена сладост и 
други божествени усещания, като не ги 
намира в себе си, започва да се мами, да се 
лъже, да погубва себе си, навлизайки в облас-
тта на лъжата, в общение с бесовете, под-
чинявайки се на тяхното влияние и пороб-
вайки се от тяхната власт”11.

За да избегнем такова горделиво желание, 
за да обуздаем страстното и похотливо 
сърце и да придобием смирение, светител 
Игнатий съветва първо да утвърдим своя 
ум в богопознанието. “Когато умът се по-
кори на Бога, тогава сърцето се покорява 
на ума – пише той. – В това се заключава 
кротостта – в смирена преданост Богу, 
съединена с вяра, осенена от Божествената 
благодат”12 ...

Казано по същество, култът за отделно 
почитане на сърцето е измислица на римока-
толиците. В Православието такъв култ 
никога не е съществувал. На православните 
икони с просветление (нимб) всякога е била 
окръжавана главата, но никога сърцето, 
както това се прави на римокатолически 
изображения и на “икони” от “Богородичния 
център”. Младостарците пък, като отде-
лят сърцето от ума, насаждат чужда на 

8. Лазар, архим. О тайных недугах души. М., 2001, с. 341.

9. Авва Дорофей. Душеполезные поучения и послания. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900, с. 75, 78, 188.

10. Цит. по кн.: Меркурий монах. В горах Кавказа. М., 
1996. с. 43.

11. Игнатий Брянчанинов, еп. Аскетические опыты. 
Беседа старца с учеником, отдел 2-й. О прелести // Со-
чения СПб., 1905. Т. 1, изд. 3-е.

12. Цит. по: Авдеев, Д. А., Невярович, В. К. Нервност: 
ее духовные причины и проявления. М., 1998, с. 78.
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Право славието духовна практика, пораж-
даща изпадане в духовна самоизмама. Таки-
ва “пастири” не четат наставленията на 
светите отци – те се ръководят един-
ствено от движението на своето неочис-
тено сърце. Така сами падат в прелест и 
другите водят по същия път.

Те постоянно говорят на своите енори-
аши за любов, за това, че вярващият човек 
трябва да има любов, и изискват проявления 
на любовта веднага, на минутата. Но у 
светите отци истинската любов е висша 
степен при формирането на новия човек13. 
Вярата сама по себе си не ни дава възмож-
ност да достигнем любовта – за това ни 
пречат нашето себелюбие и гордост, които 
трябва  дълго и настойчиво да бъдат пре-
одолявани посредством придобиването на 
редица добродетели. Господ, чрез свети 
апостол Петър, ни открива стъпалата на 
духовно възрастване: затова, като положите 
всяко старание, привнесете към вярата си до-
бродетел, към добродетелта разсъдителност14, 
към разсъдителността въздържание, към въздър-
жанието търпение, към търпението благочестие, 
към благочестието братолюбие, към братолюби-
ето любов (2 Петр. 1: 5-7). Виждаме, че една от 
първите, опорните степени в духовното 
възрастване трябва да бъде разсъдител-
ността.

За същото говори и светител Василий 
Велики: “Упражненията в добродетелта се 
уподобяват на стълба”15. На друго място 
светителят казва, че без разсъждение не 

може да се върши никакво дело. Затова и на 
стълбата на добродетелите не може да се 
стъпи без разсъждение. Младостарецът пък, 
като избягва разсъдителността, лишава 
себе си и своите последователи от възмож-
ността да се издигат към добродетелта 
на любовта. Затова той започва външно да 
изобразява любов и постепенно приучва към 
това комедиантство и своите пасоми. Ли-
цемерието обаче не променя човека, защото 
то е само изкуство порокът да бъде грими-
ран като добродетел – то е данъкът, който, 
по сполучливия израз на един английски кла-
сик, порокът плаща на добродетелта. По-
рочният човек, който не желае да променя 
вътрешността си, започва външно да изо-
бразява онова, което всъщност не прите-
жава. Затова лицемерието още повече от-
далечава този, който го практикува, от 
истинската любов. Именно към такива 
пастири са отправени горчивите думи на 
Христа: Горко вам ... лицемери, задето затва-
ряте царството небесно пред човеците; защото 
нито вие влизате, нито влизащите пускате да 
влязат (Мат. 23:13).

Светител Игнатий (Брянчанинов), кой-
то щателно е изучил опита на древните 
отци подвижници, ни предпазва: “Прежде-
временното устремяване към това да раз-
виваш в себе си чувство на любов към Бога 
– пише той – е вече [признак за] самоизмама”16. 
Преп. Исаак Сирин изразява същата мисъл 
ярко и образно: “Всяка добродетел е майка 
на друга добродетел, която я следва. Ако 
пренебрегнеш майката, раждаща доброде-
тели, и се устремиш към търсене на дъще-
рите º, преди да си придобил майката, то 
тези добродетели стават за душата ти 
като смъртоносни змии”. “Любовта по свое-
то свойство – пише за тази добродетел 
преп. Иоан Лествичник – е уподобяване на 
Бога”17. Пастирът трябва да призовава към 
придобиване на любов, но когато призова-
ваме всички веднага да пребивават в любов, 
то не разбираме много добре към какво ги 

13. У преп. Иоан Лествичник любовта — това е по-
следното (тридесетото) стъпало при възкачването по 
аскетическата стълба на добродетелите. Придобива-
нето на любовта в аскетическата традиция е свързано 
с придобиването на безстрастие, достигане на което 
се е удавало само на малцина подвижници. Евагрий 
Понтийски нарича любовта внучка на безстрастието. 
Свети Диадох Фотикийски пък твърди обратното 
–  че любовта (и само тя) довежда до безстрастие. [Но 
независимо от това, на коя от тези две добродетели 
ще се признае превеса при взаимното им образуване, 
две неща са безспорни  – тяхната взаимозависимост 
и това, че те са краят – върхът на добродетелите. – 
допълн. бел. прев.)] 

14. В гръцкия оригинал на Свещеното Писание тук 
стои думата: νο‡ς. В славянския превод – “разум”; в 
българския синодален превод – “знание”; в руския – “раз-
съдителност”. (бел. прев.).

15. Василий Великий, свят. Творения. Ч. 1. М., 1891, с. 155.

16. Сочинения епископа Игнатия. Т. 2. СПб., 1905, с. 53.

17. Преподобнаго отца нашего Иоанна, игумена Си-
найской горы Лествица. Сергиев посад, 1908, слово 30, 
7. с. 247.
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призоваваме: нима може човек веднага да се 
уподоби на Бога? Тъй че призивът на мла-
достарците към проява на незабавна любов 
не съответствува на светоотеческия опит 
и от тяхна страна това е само средство 
да предизвикват любов към самите себе си.

Цялата трагичност на положението на 
младостареца се състои в това, че той не 
забелязва своето лицемерие, не чувствува 
отровната му същност. “Кожената дреха на 
лицемерието” така се сраства с “тялото”, 
че се усеща като нещо свое, родно и дори 
праведно. Тази извадена на показ чувстве-
ност той възприема като духовна “одежда 
на праведност”, защитаваща душата от 
вредните (а в действителност от прав-
дивите) влияния. Затова младостарецът 
вся как я лелее и култивира и тя постепенно 
става непроницаема за живителния (но и 
изобличаващ) Дух, става истински “оловен 
саркофаг”. Така лъжепастирът създава от 
своята душа варосан гроб, който отвън се 
вижда хубав, а отвътре е пълен с мъртвешки 
кости и с всяка нечистота (срв. Мат. 23:27).

Душата на човека е способна да разпоз-
нава лицемерието, затова е невъзможно да 
намери в него извор на живот, без да извър-
ши редица вътрешни компромиси. Най-бо-
лезнен е първият компромис, когато душа-
та все още не е изгубила особената си чув-
ствителност към лицемерието – затова 
първият компромис не може да се извърши 
незабелязано, както това става със следва-
щите. Ако все пак човек се реши да потъп-
ка болезнените укори на съвестта, то по-
родената от този грях травма бързо зарас-
тва и споменът за него постепенно се из-
тласква от съзнанието. Обаче след време 
лицеме рието, живеещо дотогава в душата 
скрито, изведнъж излиза наяве, ала вече със 
сила и власт, придобити от култивирането 
му и внимателните грижи към него. Сега 
лицемерието заявява своите права на жи-
вот в душата, властно изисква жертви за 
себе си, а това вече не може да не го забеле-
жиш. Тук у младостареца настъпва колеба-
ние – той е на границата на покаянието. 
Това е много труден и мъчителен момент 
в неговия живот. Но ако той, след извест-
ни колебания, не се покае, а продължи ната-

тък, то ще бъде принуден да започне вече 
открита игра на “старчество”. Това е по-
следният етап на духовното падение. Но 
най-често младостарците се намират в 

“блажено” неведение за своето състояние, 
затова не можеш да ги подозираш в съзна-
телно лицемерие, каквото въпреки всичко 
то се явява по същество.

Изтласканите укори на съвестта не 
дават на младостареца да погледне към себе 
си трезво, затова той си въобразява, че е 
придобил мъдрост, че е получил знания и 
умения буквално във всички области. Той се 
заема дори да учи професионалистите в 
техните области: мазача – как да маже; 
дърводелеца – как да забива гвоздеи; певеца 
– как да пее; иконописеца – как да рисува 
икони. Хората от вежливост и почит към 
свещения сан мълчат, а у него се създава 
впечатление, че той е дал добър съвет и че 
действително притежава знание в дадена-
та област.

Няма нищо по-лесно от това да раздаваш 
безотговорни съвети, докато и най-малки-
ят труд на дело изисква усърдие и навик. Но 
младостарците са неспособни на истински 
професионализъм, защото професионализ-
мът е дълъг път към истинския авторитет, 
а те искат да спечелят авторитет неза-
бавно. Властта, която им дава санът, и 
религиозният ентусиазъм на енориашите 
им помагат да се сдобият с “авторитет” 
без труд.

Само с маниакална обсебеност от идея-
та за собствената просветеност може да 
се обясни такова натрапчиво учителство. 
Това е самоусещане, но всъщност всичко се 
обяснява именно с неразвитост на личност-
та, със собствена несъстоятелност, зато-
ва младостарецът се нуждае от постоянно 
подкрепяне на своята увереност. Натрап-
чивото учителство е обърнатост към себе 
си (нарцисизъм). Изобщо у съвременните 
лъжестарци има увереност, че им е откри-
та същността на нещата. Отъждествя-
ването на самия себе си с истината, с уче-
щата Църква, поражда еуфория, напомняща 
наркотичното опиянение <...> те винаги 
и навсякъде учат всички и на всичко. Това е 
храна за тяхното самолюбие и тщеславие, 
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наркотик за нечестивата душа. “Тщеслави-
ето и самомнението обичат да учат и да 
наставляват – пише светител Игнатий 
(Брянчанинов). – Те не се грижат, че могат 
да нанесат на ближния неизцелима рана с 
нелеп съвет, който се приема от неопитния 
новоначален с безкритична доверчивост... 
На тях им е нужно да направят впечатление 
на новоначалния и нравствено да го подчи-
нят на себе си! На тях им е нужна човешка 
похвала! Нужно им е да бъдат прославяни 
като святи, разумни, прозорливи старци и 
учители! Нужно им е да нахранят своето 
ненаситно тщеславие, своята гордост”18 

<...>Самоизмамеността (“прелестта”) 
произлиза от духовна незрялост; духовната 
из маме ност е прекъсване на развитието, 
оставане в състояние на детинска незря-
лост. По тази причина опре де лението на 
това явление като младо-старчество е 
много точно. Когато се разбере това, се 
разбира и истинският смисъл на властолю-
бието на младостареца. Всъщност то е 
несамостоя телност, зависимост на влас-
тващия от неговото обкръжение. Но тази 
зависимост никога не се осъзнава от мла-
достареца. Напротив, на него му се струва, 
че всички са зависими от него, че той пома-
га на всички.

Да обича другите хора и да им служи 
може само този, който е самостоятелна 
творческа личност. Ако човек не е станал 
личност, той е способен само да властва 
или да се подчинява. При това положение 
той изобщо е неспособен да общува и есте-
ствено насочва цялата си душевна енергия 
към самия себе си. Всички тези черти на 
характера представляват душевна непъл-
ноценност, която е резултат от задържа-
не в разви тието на личностните качества. 
Такова задържане разрушава човека, а и са-
мият той става разрушител, особено ако 
получи власт.

Съзнанието на такъв свещеник в много 
отношения е езическо, родово, тегнещо към 
фарисейското [с присъщото му подчертано 
самочувствие за “избраничество”] <...> Ние 

сме Моисееви ученици (Иоан 9:28) – с това де-
монстративно отделяне на Мойсей от 
Иисуса Христа фарисеите подчертават 
своята родова изключителност. А на сле-
породеният те задават риторичен въпрос, 
който не изисква отговор, понеже за тях 
този въпрос съдържа само аргумент, по-
твърждаващ тяхната приобщеност към 
избрания род: ти цял в грехове си роден, и ти 
ли нас учиш? (Иоан 9:34).

Младостарците имат утилитарно-
прак  тически, почти пазарен подход към 
молитвата. Един от тях задаваше на глас 
следния въпрос: “Защо Господ не ни дава 
къща? Нима лошо се молим – нали всеки ден 
четем акатисти?” Но такъв подход е без-
нравствен, защото е користен: формулата 
на такава молитва е: “аз на тебе, а ти – на 
мене”. Такава молитва не може да съзижда 
личността, защото личността израства 
само в процеса на нравственото развитие. 
<...>

Прагматичният подход прониква всич-
ки сфери от дейността на младостареца – 
той се стреми да получава външни успехи, 
като всеки път безнравствено оправдава 
своето търгашество с извлечената от 
компромиса полза. Но такива нравствени 
компромиси не остават без последствия – 
младостарецът постепенно убива човека в 
себе си.

Превод от руски език със съкращения
(Следва)

18. Игнатий Брянчанинов, еп. 78-е письмо // Богослов-
ский вестник. Сергиев посад, 1913, октябрь, с. 226.
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1. Наречено “Национален демократичен фронт” (по-
късно преименуван в “Народен демократичен фронт”). 
Той е сформиран през 1944 г. от членове на Фронта на 
орачите, Румънската комунистическа партия, Социал-
демократическата партия и Съюза на патриотите 
– бел. прев.

Глава трета
Положението на Румънската Старос-
тилна Православна Църква в първите 
години след Втората световна война. 
Продължаване на гоненията по време 
на комунистическата диктатура в 

Румъния.

<...> Бившата комунистическа партия 
и създаденото на 6 март 1945 година про-ко-
мунистическо коалиционно правителство1, 
ръководено от Петру Гроза, започнало да 
променя лика на страната, въвеждайки со-
циалистическите реформи, заимствувани 
от СССР, които прилагало с минимални 
промени и прибавки. Постепенно репре-
сивният апарат в Румъния възприел теро-
ристичните похвати на съветския, тоест 
провокациите, лъжите, произвола, изтеза-
нията, обезчовечаването, насилственото 
налагане на “научния” атеизъм и т. под. 
Изпълнител ните органи на всички нива 
получавали указания от централното ръко-
водство и прилагали принципите на “кла-
совата борба”. Милицията и Секуритате 
следели обикновеното население, отбирали 
непокорни и реакционери, заплашвали ги, ин-
сценирали съдебни процеси или ги изпращали 
в трудови концлагери само с една заповед от 
Министерството на вътрешните работи. 
Започвала пролетарската революция, по-
жестока и по-зла от самата война. В учили-
щата, в административните учреждения, 
във фабрики и заводи, в армията, навсякъде 
било наложено нашироко и методично ко-
мунистическото атеистично образование.

Êîíñòàíòèí Áужîð

КРАТКА ИСТОРИЯ НА РУМЪНСКАТА 

СТАРОСТИЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
(ïðîäúлжåíèå îò бð. 34/2008)

Целта на тези мерки била да се ограни-
чи влиянието на религиозните култове, 
които били считани от комунистите за 
враждебни обществени сили, насочени про-
тив социалния строй и държавността на 
Румъния.

В периода, предхождащ войната, и не-
посредствено след нея, вследствие гонени-
ята и бедствията, които претърпяла 
между 1935-1937 година и подир осъждането 
на клириците и част от вярващите º, Ру-
мънската Старостилна Православна Църк-
ва се намирала в положението на стадо, 
разпръснато поради страха от вълците. 
Част от монасите се укрили на Света Гора, 
за да избегнат гонението и да продължат 
да водят монашеския си живот по началата 
на древната праотеческа вяра. Останалите 
в Румъния пък живеели усамотено в различ-
ни изолирани места, в отдалечени от света 
колиби, понеже ги следели.

Положението след 23 август 1944 г. било 
възприето от всички – свещенослужители 
и миряни – като възможност да се сдобият 
със свобода на действие. Появата на Закон 
¹ 548 от 28 октомври 1944 г., поместен в 
официалния държавен орган “Мониторул 
офичиал” ¹ 252 от 31 октомври същата 
година представлявал основа за получаване 
на свобода на функциониране, което пред-
виждало и възвръщане на храмовете и на 
конфискуваните преди имущества. Това 
давало възможност Румънската Старос-
тилна Православна Църква да се организира 
и преустрои. Нужен бил упорит труд, тъй 
като разрушените при беззаконния произвол 
храмове трябвало да бъдат построени от 
основи. Свещенослужителите и вярващите 
трябвало да строят отново, с много труд, 
подобаващи места за богослужение и да се 
сдобият с победа в името на Спасителя 
Иисус Христос, на любовта и надеждата в 
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правотата на каузата, за която са се жерт-
вали и за която били готови да понесат 
нови гонения. Очаквал ги нелек живот, те 
трябвало да продължат голготския си път 
чрез саможертвен труд и молитва. Те съз-
навали, че враговете, които искали унищо-
жението им, ще използуват древните 
оръжия и тактики, приспособени към ново-
то политическо положение в Румъния, за да 
продължат дяволската си дейност против 
свещенството и верните чеда на тази 
Църква.

Чрез акт ¹ 38955 на Министерството 
на вероизповеданията от 3 август 1945 
година било одобрено функционирането на 
Румънската Старостилна Православна 
Църква под названието “Традиционен хрис-
тиянски култ”. Това било едно отстъпление, 
тъй като делегатите, които я представя-
ли пред централната власт, в по-голямата 
си част били миряни, нямащи нужните 
юридически познания, за да мотивират и 
поддържат разрешаването на един проблем 
от религиозно естество, на една кауза, по-
гълнала толкова страдания и жертви. На 
тях им липсвала нужната подготовка, те 
не познавали основните документи, тра-
дицията и други страни, отличаващи Ру-
мънската Старостилна Православна Църк-
ва от официалната Църква, за да могат да 
предотвратят евентуални обърквания и 
да успеят да получат истинска юридическа 
идентичност. По тази причина при въпро-
са за реорганизирането на вероизповедани-
ето възникнали трудности, явили се лица, 
дирещи изгода и лични интереси и макар 
тези лица да били отстранени, те нанесли 
вреда на функционирането и реализацията 
на единството на Църквата. Придобито 
било обаче статуса на юридическо лице с 
всички произтичащи от него права, според 
решение ¹ 202, пар. 1, от 10 юни 1947 г. на 
гражданския съд на областния трибунал на 
Нямц, с изрично споменаване на почитта 
към православната непроменена праотече-
ска вяра, основаваща се върху Свещеното 
Предание съгласно каноните на Източната 
Православна Църква, събрани в книгата 
“Кормчия”.

Реорганизацията се извършила доста 
бързо, тъй като на отец Гликерий било 

признато качеството на ръководител на 
дело и по право и той станал впоследствие 
митрополит на Румънската Старостилна 
Православна Църква. Фактът, че преди 
появата на Закона за вероизповеданията 
от 1948 година единството на тази Църк-
ва не било осъществено в пълнота, позволил 
на заинтересуваните страни да спекулират 
с настоящото º положение, за да обявят 
Румънската Старостилна Православна 
Църква още веднъж за незаконна. Старите 
врагове знаели къде и кога да нанесат удара 
си, този път — в гръб. По такъв начин Ру-
мънската Старостилна Православна Църк-
ва се оказала сред непризнатите от закони-
те на страната религиозни вероизповеда-
ния.

Неведнъж прибягвали и настоявали пред 
отдела на вероизповеданията и пред други 
централни органи, но както по-късно ста-
нало ясно, този отдел не защитавал инте-
ресите на вероизповеданията, а напротив 
— целял дестабилизирането им. Това била 
организирана структура за разгръщане на 
комунистическо-атеистична политика, все 
по-тясно свързана с интересите на кому-
нистическата държава и с все по-добри 
отношения с официалната Църква.

През 1949 година в брошура, озаглавена 
“По въпроса за религиозната свобода на ве-
роизповеданията”, от издателството на 
бившата Румънска работническа партия се 
прави следващото уточнение:

“Целият свят все още си спомня дивото 
гонение срещу християните старостилци 

Ïúðâîòî îфèцèàлíî ðàçðåøåíèå íà î. Ãлèêåðèй äà 
èçïúлíяâà ñâåщåíè÷åñêèòå ñè çàäúлжåíèя ñлåä íà
ïуñêàíåòî ìу îò Ãèçèíîàя. Èçäàäåíî íà 21.06.1945 ã.
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от страна на буржоазно-чокойските власти. 
Населението на цели села било арестувано, 
църквите затваряни, свещениците аресту-
вани и изтезавани от жандармите...”

Ръководителите на Румънската Старо-
стилна Православна Църква били убедени, 
че новите власти ще дадат свобода на ве-
роизповеданието им, за да бъдат забравени 
грешките от миналото. Ала молбата, от-
правена към ръководните лица на държава-
та, даже към Г. Георгиу-Деж2, получавала 
уклончив и неокончателен отговор: “Трябва 
да бъдете признати.” През 1954 година бил 
даден обаче истинският отговор, че Румън-
ската Старостилна Православна Църква 
не може да бъде призната поради катего-
ричното възражение на официалната Пра-
вославна Църква, сиреч отново по вина на 
маскирания “ангел”, който я преследвал още 
от 1924 година.

Нека читателят не мисли, че църков-
ният народ очаквал да стане чудо или по-
литическото положение в страната да се 
развие другояче, особено сега, при ясната 
посока, зададена от случилото се с Руската 
Православна Църква. Били направени огро-
мни съвместни усилия за построяването 
на нови храмове, параклиси и монашески 
обители, за разгръщането на нормален цър-
ковен живот. Едновременно с това до цен-
тралните власти били изпращани непре-
станно искания за признаването на вероиз-
поведанието, ала неизменно се получавал 
все същият отговор: трябва “да се обеди-
ните с официалната Църква”. Твърде малка 
била вероятността представители на 
клира и вярващите на старостилната 
Църква да се явят на портата на патриар-
шията и да просят обединение след като 
са страдали толкова много по причина 
именно на последната. Освен това църков-
ните догмати и уставите на Православи-
ето не са предмет на делба или на търговия. 
Оттук можем да разберем, че интересът, 
заради който се препоръчвало обединението 

с официалната Църква, било общото жела-
ние на последната и на държавата да бъде 
асимилирана старостилната Църква.

И тъй, очевидно настъпвал нов период 
на религиозно гонение, поради неблагопри-
ятното положение, в което сега се намира-
ли поборниците на истината спрямо нови-
те политически структури. Ала все още 
била жива надеждата, подхранвана от спо-
мена на ония, които се били жертвували в 
миналото и които били пример за подража-
ние на желаещите и сега да водят борба за 
победата на истинската вяра.

Гонението се наченало по същия сцена-
рий и отново с познатото ни съдружие 
между църковни и политически властници: 
макар идеологията на новите политически 
водачи на Румъния да била различна, тя не 
изключвала получаването на помощ от офи-
циалната Църква. Органите на властта, 
на които се опирала тази Църква, не били 
други, освен Държавна сигурност (Секури-
тате) и отдела на вероизповеданията, а 
те имали специалното предназначение да 
водят борба срещу култовете и сектите в 
Румъния. Тези сили се възползували от сла-
бостта на официалната Църква, която 
вярвала, че сътрудничейки с тях, ще си 
спечели известна свобода и ще оцелее. Всич-
ко, което тя постигнала по този път обаче, 
били компромиси, които днес трудно могат 
да се оправдаят.

По местата, където се възстановявали 
разрушени храмове или където се явявали 
нови общини, възраствало числото на же-
лаещите да приемат монашество, като по 
тази начин укрепвали редиците на духов-
ните стражи, бдящи за да попречат на 
вълците в овча кожа да проникнат всред 
Христовото стадо. От друга страна мно-
зина от монасите и монахините от офи-
циалните манастири напускали своите 
обители, за да се присъединят към монаше-
ските общини, следващи стария стил или 
за да основат сами нови. Такива са случаите 
с монахините Камелия, Епифания, Евтро-
пия и Пахомия, които дошли от манасти-
ра Агафтон, обл. Ботошани, и основали 
манастира Брадицел в областта Сучава.

Тези духовни успехи в държава, чието 
образование имало отчетливо атеистичен 

2. Служил последователно или едновременно като 
генерален секретар на Румънската комунистическа 
пар тия (1945-1948), генерален секретар на Румънската 
работническа партия (1948-1954, 1955-1965), министър-
председател (1952-1955) и президент на Държавния съвет 
(1961-1965) – бел. прев.
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характер, не се гледали с добро око нито от 
страна на официалната Църква, която се 
виждала застрашена в духовен план, нито 
от страна на комунистическата власт, 
която мразела до смърт всяка религиозна 
дейност. Интересите им съвпадали и за-
това те обединили усилията си в неправед-
ната борба за разрушаване на Румънската 
Старостилна Православна Църква.

Въпреки това комунистическата дър-
жава не се отказала и от гонението срещу 
официалната Църква. Така в 1952 година бил 
издаден декрет, който задължавал всички 
монаси и монахини под петдесетгодишна 
възраст да напуснат манастирите и никой 
нямал право да постъпва в манастир преди 
посочената възраст. И от редиците на 
новостилните свещенослужители се надиг-
нали личности, които се борели за църков-
ната свобода и които били осъдени на годи-
ни тежък затвор. Толкова по-логично било 
да се очаква, че старостилните православ-
ни в Румъния ще бъдат преследвани по същия 
жесток начин.

През нощта на 14 срещу 15 февруари 1952 
година (н. ст.) органите на Секуритате в 
областите Сучава, Нямц, Бакъу и Вранча 
организирали едновременна акция по арес-
туването на по-влиятелните свещеници, 
монаси и миряни от средите на Старос-
тилната Православна Църква. Било разру-
шено седалището на Църквата в гр. Търгу 
Нямц, архивите и законовите отличител-
ни знаци като юридическа личност (печати 
и др.) били отнети и конфискувани, без дори 
да се оформи законен акт. Отец Севастиан 
(Друга) от манастира Слатиоара, очевидец 
на обиска през споменатата нощ, ни разка-
за:

“Около 12 часа в полунощ влязоха в двора 
на манастира седем камиона с офицери и 
войници от поделенията на Секуритате. 
Разпореждането за обграждане на манасти-
ра бе изпълнено още преди камионите да 
влязат вътре. Прерязаха въжетата на кам-
баните, за да не бъдат вдигнати по трево-
га жителите на Слатиоара. Цялото брат-
ство беше събрано в гостоприемницата и 
от някакъв списък извикаха единайсет души, 
които арестуваха и сред които бяха отци-
те Гликерий, Дионисий (Худжану), Нифон 

(Маринаке), Давид (Бидашку), игуменът на 
манастира Методий (Маринаке) и Алексан-
дър (Антониу). Те бяха обвинени в саботаж 
и подстрекаване на селяните да не дават 
наложените от държавата вноски.”

Същата нощ били арестувани още отец 
Теофан от енорията в село Богданещ, секре-
таря на вероизповеданието Онофрей Оноф-
рей (бъдещият митрополит Силвестър) 
от Търгу Нямц и отците Георге Никита и 
Николае Онофрей от Радашени. По-възраст-
ните лица били депортирани в местност-
та Рубла в Бараган, а по-младите били 
откарани на канала Дунав-Черно море, кой-
то се строял от затворници. На това мя-
сто починали като затворници отец Теофан 
и един йеромонах, о. Гедеон. Отец архиманд-
рит Нифон (Маринаке), сега осемдесетго-
дишен, един от арестуваните тази нощ, 
ни каза, че е бил държан в затвора две годи-
ни, без да го съдят, и след това го отвели в 
трудовите колонии край канала Капул Ми-
диа и Поарта Алба. В тези колонии били 
формирани трудови групи от политически 
затворници и от няколкостотин свещени-
ци: православни – новостилни и старостил-
ни, римокатолически и униатски. Повечето 
били задържани по заповед на Министер-
ството на вътрешните работи, без да ги 
съди и осъди никоя съдебна инстанция.

Трудовият режим бил суров и тежък, а 
персоналът на ръководещите, охраняващи-
те и надзираващите затворниците имал 
зверско държане и нрав. Свещениците били 
подложени на същия режим както и поли-
тическите затворници. Целта била физи-
ческото им унищожение чрез тежък труд, 
непомерни норми и оскъдна храна. Отно-
шенията между надзиратели и затворници 
били подобни на отношенията между звяр 
и жертвата му. По всяка причина се прила-
гал и побоят, оскърблението и незачитане-
то на човека като жива личност, с която 
напълно се разпореждало едно обезчовечено 
същество, избрано и подготвено специално 
за унищожаването на затворници. Това била 
истинска Голгота, която Божиите служи-
тели, подложени на човешкото безумие, 
търпели стоически с надежда на Господне-
то въздаяние, убедени, че страдат заради 
правдата и запазването на истинската вяра.
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Седемнайсет години от служението си 
отец Нифон (Маринаке) отдал на църквата 
във Вънатори, а като свещеник и духовник 
на манастира Брадицел (Нямецка област) 
той прослужил трийсет и една години. На 
осемдесет и тригодишна възраст о. Нифон 
е образец на свещеник, изпълнен с благоче-
стие, с любов към ближния, обхващаща 
всички вярващи и невярващи и дори враго-
ве, на които той е простил и които зове 
към истинската вяра. За вя-
рата той е претърпял затвор, 
стра дания и унижения. Живял 
е в простота, като всякога е 
бил готов да превъзмогва 
труд ностите. Изпълнен е с 
възхита от по-младите мо-
наси, свещеници и епископи, 
на които желае твърдост във 
вярата, смелост и жертвого-
товност за всичко добро и 
благоугодно в Божиите очи.

Отец Агатангел (Бутна-
ру), също населник на мана-
стира Слатиоара, ни разказа 
за други страни на арестите 
от споменатата нощ:

“Беше мразовита февруар-
ска нощ, снегът бе до кръста. 
Отец Гликерий и цялото 
братство се намираха в църк-
вата и служеха утренята. Точно в полунощ 
църквата и килиите бяха обградени от 
отряди на Секуритате. Вратата на входа 
в църквата бе блокирана и пазена от някол-
ко офицери и войници. Други офицери нахлу-
ха в храма и се отнесоха грубо с молещите 
се, независимо от възрастта им. Със сурови 
гласове те прекъснаха богослужението, ус-
тановиха самоличността на онези, които 
бяха дошли да открият, и ги отведоха в 
стаи, предварително определени в плана 
им за арестите. Бяха арестувани свещени-
ци в по-напреднала възраст и такива, за 
които се смяташе, че участвуват в ръко-
водството на манастира, ведно с отците 
Гликерий и Давид.”

Целта на гонението била да се разстрои 
Румънската Старостилна Православна 
Църква, да се преустанови дейността º и 
самата тя да бъде унищожена. Извършвали 

се произволни арести, тъй като Секурита-
те се ползувала с неограничена власт, израз 
на комунистическия тоталитаризъм под 
лозунга “диктатура на пролетариата” раз-
махван из цялата бивша социалистическа 
република от комунистическата партия в 
Румъния. През тези години били проведени 
хиляди арести без никакво законно оправ-
дание, за да се напълнят лагерите за прину-
дителен труд. Две години по-късно, през 

1954 г. всички арестувани били 
пуснати на свобода.

Нечовешкото отношение 
към задържаните в трудови-
те колонии оказало неблаго-
приятно влияние върху външ-
нополитическите връзки на 
Румъния, която по това време 
се борела да бъде включена в 
редиците на страните член-
ки на ООН. Тогавашното ръ-
ководство на страната се 
направило, че не знае и нищо 
не е чувало за злоупотребите, 
ставащи из затворите и кон-
цлагерите. За да излезе от 
затрудненото положение, 
властта организирала таен 
процес срещу група офицери, 
носещи отговорност за тру-
довите колонии – те били 

осъ дени било на смърт, било на тежък тъм-
ничен затвор. Господин Кормош от гр. Клуж, 
един от тях, е потвърдил факта, че не но-
сят толкова голяма отговорност, тъй като 
са изпълнявали заповедите на заемащите 
ръководни постове, които сега се опитват 
да си умият ръцете.

По това време, когато свещенослужи-
телите и отделни членове на Румънската 
Старостилна Православна Църква излежа-
вали присъдите си в тъмници или работе-
ли в концлагери, в Трансилвания се усилвал 
интересът и почитта към църковния (юли-
ански) календар.

Сведения черпим от документите по 
осъждането на епископ Евлогий (Оца), бивш 
игумен на манастира Ръмец край гр. Алба 
Юлия и от разказите на Негово Преосве-
щенство епископ Пахомий (†) от манасти-
ра Кукова, област Бакъу – ученик и последо-

Ëяòîòî íà 1951 ã. Îòåц Ãлè
êåðèй çàåäíî ñ îòåц Дàâèä 
(Áèäàøêу), ïúðâè èãуìåí íà 

ìàíàñòèðà Ñлàòèîàðà.
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вател на първия. През пролетта на 1953 
година всички монаси от манастира Ръмец, 
район Аюд, от двата параклиса в Теюш и 
Тецу, както и християни от седем други 
съседни селища, се върнали към праотече-
ската вяра. Епископ Евлогий, тогава йеро-
монах, искал тази смела постъпка да бъде 
призната и от властта и да се легализира 
по подобаващ начин. Манастирът се нами-
рал под юрисдикцията на архиепископията 
на Клуж и на митрополията на Сибиу, от-
където било поискано, обосновано, призна-
ването на това възвръщане, ала се получил 
отрицателен отговор. Игуменът отправил 
прошение към главната прокуратура в Бу-
курещ, но отново бил препратен към мит-
рополията на Сибиу. В последствие, като 
видели, че (календарният) проблем придо-
бива широки размери, ръководствата на 
упоменатите митрополия и архиепископия 
започнали кампания по “разясняване” пред 
вярващите, чрез която искали да ги убедят, 
че са се заблудили. Тази кампания се подкре-
пяла и от заплахи, които принудили част 
от монасите и миряните да се откажат 
от взетото решение поради страх. Епископ 
Евлогий, следван от предания си ученик 
Пахомий и от други неустрашими побор-
ници, решили да не отстъпват. Те били 
предадени на органите на милицията и 
Секуритате.

Незабавно били арестувани игуменът, 
отец Пахомий и петима други монаси. За 
да произведе тяхното арестуване по-мощ-
но въздействие, те били изведени от мана-
стира под въоръжен ескорт и заплашени с 

оръжие. Изминали пеша трите километра 
разстояние до кметството на Ръмец. От-
там били откарани със закрита кола в Аюд 
и заключени в ареста на милицията, където 
и Секуритате имала килии за арестанти. 
На другия ден започнал разпитът, на който 
настоявали затворниците да приемат 
отново григорианския календар. Подир пет 
дена прокуратурата издала заповед за пре-
вантивно арестуване и монасите били 
откарани в затвора в Турда. След още три 
месеца ги пуснали на свобода, но със задъл-
жително местопребиваване в комуна Ръмец. 
Когато се завърнали, те намерили манасти-
ра си опустял и монасите – разселени по 
други места. За да се сплашат всички оста-
нали, обвинените били преместени до на-
чалото на процеса в манастира Турну. Игу-
менът Евлогий бил осъден на една година 
изправителен затвор, а отец Пахомий по-
лучил условно шест месеца, които обаче 
прекарал в затворите Турда и Аюд подир 
обжалване от страна на прокуратурата.

Изпитанията на митрополит 
Галактион като първойерарх на 

Румънската Старостилна 
Православна Църква

Един внимателен анализ на положени-
ето показвал, че всичко върви към сурово 
гонение, засягащо най-вече ръководители-
те на Църква-
та, кои то били 
пре карали вече 
тежки години 
в затвора или 
п р е т ъ р п е л и 
други мъчения 
от бившия ре-
жим. За да се 
подсигури ръ-
ководството в 
бъдеще, налага-
ло се да бъдат 
ръкоположени 
архиереи и све-
щеници, които 
да могат да но-
сят по-ната-

Áðàòñòâîòî íà ìàíàñòèðà Ðúìåц, 25 àïðèл 1943 ã. 
Â ñðåäàòà å î. Åâлîãèй (Îцà), èãуìåí íà ìàíàñòèðà.

Åïèñêîï Åâлîãèй (Îцà) ñ йåðî
äяêîí Ïàхîìèй, 1967 ã.
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тък знамето на борбата за истината. С 
тази цел влезли във връзка с епископ Галак-
тион от Букурещ, изказвал многократно 
привързаността си към стария календар, 
факт, който му докарал и осъждане по вре-
ме на германската окупация през първата 
световна война. Наличието на епископ 
било абсолютно необходимо за Църквата 
и епископът бил обещал, че щом условията 
в манастира Слатиоара поз-
волят, той ще се съгласи да 
дойде и да поеме ръковод-
ството на вероизповедани-
ето. С такава цел в Букурещ 
била изпратена делегация от 
свещеници, които имали дял 
в църковното ръководство 
и били познати на Преосве-
щения Галактион — отците 
Дионисий (Худжану), Евлогий 
(Оца) и Силвестър (Онофрей, 
бъдещият митрополит), 
които го убедили да дойде в 
манастира Слатиоара.

Пристигането му в мана-
стира станало на 21 май 1955 
г., при което той бил посрещ-
нат от манастирското 
братство начело с отец Гли-
керий и множество вярващи, 
които в един глас пеели: “Достоен!” Това 
били мигове на духовно блаженство — дошъл 
бил с Господнята воля апостолът, който 
трябвало да въздигне на други духовни стъ-
пала живота на Църквата и който можел 
да осигури незастрашено и достойно бъдеще 
на тази Църква, гонена и подложена на из-
питания цели десетилетия.

Епископ Галактион (Кордун) бил видна 
личност сред богословските среди в Румъния, 
името му било известно и извън страната. 
Макар изместен встрани и пенсиониран, 
още щом застанал начело на йерархията 
на Румънската Старостилна Православна 
Църква, той променил съотношението на 
силите и тактиката на борбата между 
двете православни Църкви в Румъния. Завръ-
щането на епископ Галактион към праоте-
ческата православна вяра не станало тайно, 
тъй като той бил високопоставен човек 

с твърд характер, отправял още по-рано 
предупреждения към румънския клир за па-
губните последици, които ще настанат при 
евентуална реформа на църковния календар. 
Това, че някои забравили тези предупреж-
дения или че други не им обърнали никакво 
внимание е отделен въпрос; тъй или иначе, 
календарното нововъведение довело до съ-
ществуването на две православни Църкви 

в Румъния. Ето текстът на 
публичното заявление на епи-
скоп Галактион:

“Долуподписаният архие-
рей Галактион Кордун с мес-
топребиваване в Букурещ, 
район “Николае Балческу”, ул. 

“Куза Вода” ¹ 2, духовен глава 
на Румънската Традиционна 
Източноправославна Църква 
(Старостилната Православ-
на Църква), чрез настоящото 
заявявам пред лицето на кли-
ра и народа от всички енории 
и манастири на територия-
та на СРР, че аз, архиереят 
Галактион Кордун, по своя 
собствена воля и непринуж-
даван от никого, приех пред-
ложението и избора, който 
народът е направил в мое лице, 

да бъда духовен глава на тази Църква, неин 
архиерей, така както заявих пред Св. Синод 
в писмото, което изпратих чрез столичния 
три бунал на СРР на 5 април 1955 г., писмо, 
упоменато в списанието на Румънската 
Православна Църква, официалния бюлетин 
на Св. Синод, ¹ 3-4.

Никога не съм се отказвал от това свое 
обществено заявление. Пред лицето на 
православния народ заявявам, че съм и ос-
тавам архиерей и духовен глава на Румън-
ската Традиционна Източноправославна 
Църква, като това свое изповедание правя 
веднъж завинаги.”

Заставането на Преосвещения Галак-
тион начело на Румънската Старостилна 
Православна Църква било светкавично дей-
ствие, което хвърлило в изумление и свари-
ло напълно неподготвени органите на Се-
куритате и останалите врагове на Църк-

Èåðîìîíàх Ñèлâåñòúð 
(Îíîфðåй)
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вата. Открил се нов период на разцвет в 
развитието на тази Църква — нещо, за 
което си давали сметка дори ония, които 
се противели на това развитие. Неприя-
телите обаче се прегрупирали бързо и само 
след няколко дни Секуритате — вече надеж-
ден съюзник на официалната Църква — по-
казала истинското си лице.. Това било ново 
доказателство, че те ясно съзнавали цената 
на преминалия към Църквата 
архиерей, който заедно с отец 
Гликерий образували неустра-
шима двойка, обичана от хо-
рата и следвана с въодушев-
ление.

Арестуването и поставя-
нето на тези двама предво-
дители в изолация трябвало 
да се извърши колкото е въз-
можно по-скоро, и то без мно-
жеството вярващи да може 
да окаже съпротива в тяхна 
защита. Били взети повече 
мерки, които съставлявали 
цялостен план, целящ да бъ-
дат въвлечени в заблуда пре-
следваните лица и да се дос-
тигнат целите на Секурита-
те, съответно предотвратя-
ването на евентуални разми-
рици от страна на вярващи-
те. С такава именно цел бил пръснат слух, 
че на тази Църква ще бъде предоставено 
законното право да функционира на свобода. 
После било предложено един представител 
от страна на духовенството заедно с група 
вярващи да се явят, за да получат легалния 
документ. Докато свещеник Дионисий Ху-
джану очаквал в Букурещ идването на гру-
пата вярващи, той бил арестуван от Секу-
ритате, за да не успее да се свърже с мана-
стира Слатиоара, а през това време тайно 
се организирало отвличането на митропо-
лит Галактион и на отец Гликерий от ма-
настира.

В манастира Слатиоара се появил от 
името на патриаршията в Букурещ и на 
отдела по вероизповеданията някакъв про-
тойерей на име Йоан Циу, с черен автомобил 
и шофьор. Той твърдял, че е изпратен от о. 

Дионисий, за да вземе със себе си митрополит 
Галактион и отец Гликерий и да ги откара 
в Букурещ, за да получат документ за узако-
няване на вероизповеданието си. Отначало 
не им повярвали, тъй като нито външният 
му вид бил на свещеник, нито възникнало-
то положение изглеждало достоверно. Но 
нямало възможност да се провери -  такава 
именно била тактиката на Секуритате. В 

същото време вярващите в 
Слатиоара се разтревожили 
и започнали да прииждат на 
тълпи в двора на манастира, 
за да следят отблизо развоя 
на събитията. Те станали 
свидетели и следовници на 
ония, които преживели го-
ненията срещу тази Църква 
при два напълно различни 
политически режима.

Протойереят бил добре 
запознат с религиозните 
проблеми, познавал не по-зле 
положението вътре в Пра-
вославната Църква и бил 
под готвен да изиграе пре-
красно ролята си в тази ми-
сия, типична за комунисти-
ческата Секуритате. Най-
сетне, изпълнени с подозре-
ния, изразени и устно и с 

погледи, решили да потеглят на път с този 
съмнителен протойерей. Автомобилът бил 
обкръжен от вярващите, които плачели и 
се противели на заминаването, тъй ка то 
с душите си на честни и чисти люде те 
усещали, че в тази работа има нещо нечис-
то.

Отец Агатангел, който придружавал 
двамата водители на Църквата, ни разказа, 
че по пътя към автомобила митрополит 
Галактион се обърнал към него със следните 
думи: “Агатангеле, ти си млад, затуй гледай 
с внимание на тези люде. Да знаеш, че в тези 
прости души живее искреността, духо-
вността и истинската вяра”. Такава била 
оценката на пастира за обичното му паство, 
което по неволя напускал, ала което никак 
не се разпиляло, нито станало плячка на 
вълците. То очаквало своя пастир с молит-

Ïðèåìàíåòî íà åïèñêîï Ãàлàê
òèîí îò èåðîìîíàх Ãлèêåðèй,

21 ìàй (8 ìàй ñò. ñò.) 1955 ã.
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ви, сълзи и пост. Ако Бог им е изпратил 
най-добрия пастир, пак единствено Той 
можел да им го запази.

От Слатиоара потеглили към 16 часа, 
тъй като трябвало да бъдат в Букурещ 
сутринта на следващия ден, където ги оч-
аквали според думите на лицемерния про-
тойерей. Отец Агатангел, очевидец на това 
пътуване, бил благодарен, че спиранията за 
отдих се правели по предварително очер-
тания план. Двамата изповедници трудно 
понасяли пътуването, понеже били в на-
преднала възраст, пътували нощем и в не-
удобно положение. Всичко им се виждало 
като пътешествие към неминуема заплаха, 
която ги дебнела всеки миг.

На другата сутрин в Плоещ те били 
спрени от старши лейтенант от милици-
ята, който поискал да види документите 
на шофьора. Протойереят излязъл от ав-
томобила, дръпнал се встрани и разменил 
няколко думи с офицера. Оказало се, че този 
лейтенант бил именно офицерът от Секу-
ритате, който трябвало да даде указания 
на протойерея за подготвения план и мер-
ките, предприети от началниците им. Щом 
протойереят влязъл в колата, митрополит 
Галактион го попитал: “Къде ще ходим още, 
че повече нямам сили?” Протойереят му 
отвърнал, че шофьорът не носи със себе си 
документи за самоличност и трябва да 
отиде до милицията, за да телефонира в 
Букурещ за потвърждение. Автомобилът 
потеглил и подир малко завил вдясно от 
една сграда, били отворени две плъзгащи се 
порти; колата влязла вътре и там спряла. 
Това било седалището на Секуритате в 
Плоещ. Дадена била команда да слязат само 
тези, които бъдат повикани, и един след 
друг митрополит Галактион и отец Глике-
рий били отведени под охрана в отделни 
помещения за разпит. Отец Гликерий бил 
отведен последен в една канцелария, където 
му казали да напише пълна декларация, по-
добна на автобиография, от детските си 
години до настоящия момент.

Лошите предчувствия на двамата 
клирици, които били минали през толкова 
много изпитания, се оправдали. Вярващите 
също се оказали прави в техните опасения. 

Но това било положение, което не би могло 
да се избегне или прескочи. Властите иска-
ли на всяка цена да изолират пастирите от 
тяхното стадо. Това било мярка, целяща 
да сплаши в частност митрополита, да го 
накара да се откаже от ролята си на духовен 
водач на старостилците или да го постави 
в положение, при което той да не може да 
изпълнява свещената си мисия.

След като приключил разпитът, мит-
рополит Галактион бил взет под домашен 
арест в манастира Кълдърушани. Отец 
Гликерий бил депортиран в общината Ръ-
читоаса, в областта Кълмъцуи, в равнини-
те на Бъръган, които са известни с мъчи-
телната жега през лятото и вледеняващи-
те си ветрове през зимата. Там били пре-
селени и други – невинни мъже, изолирани 
от света и подложени на отношение, целя-
що да ги унищожи психически и физически. 
Отец Гликерий обаче бил свикнал на най-
груби форми на човешко варварство, бидей-
ки кален в огъня на религиозното и полити-
ческо преследване. Той противостоял пора-
ди горещата си вяра в Бога, Който винаги 
му помагал, както станало и този път. 
Връзката на о. Гликерий с Бога му позволила 
да понесе всички изпитания с радост, бла-
годарност и спокойствие, сякаш изпълнявал 
приятно задължение. Тези чувства могат 
да бъдат прочетени на лицето му по сним-
ката, направена от о. Агатангел, който 
неочаквано го снимал близо до колибата, в 
която живеел по това време.

(Следва)
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Ты2 є3си2 бг7ъ творsй чудесA (Пс. 76:15)

Чудеса, станали в България през ХХ век
(Ïðîäúлжåíèå îò бð. 3–4/2008)

за ангела пазител

Моят добър брат в Христа и духовен 
приятел протойерей Николай Ухтомски, 
енорийски свещеник в руската църква при 
инвалидния дом в Княжево, ми разказа след-
ната забележителна история.

“През 1933 г. бях свещеник в руския храм-
паметник в Шипка. В инвалидния дом при 
храма живееше д-р Александър Иванович 
Худяков с жена си (българка) и прекрасното 
си тригодишно момиченце Вера. Родители-
те бяха равнодушни към вярата. Детето 
им, напротив, чувстваше силно влечение 
към църквата. Дойдеше ли в храма, то не 
си излизаше, докато не обиколи и целуне 
всички икони. Към мене, кой знае защо, беше 
страшно привързано. Обичаше ме с всичкия 
жар на своето чисто детско сърчице.

На 8 септември (ст. ст.), Рождество 
Богородично, моята кръщелница Мария 
(Ливен) празнуваше рожден ден и по тоя 
повод бе поканила у нас всички руски деца 
от Шипка на чай и шоколад. Малките гости 
се угощаваха и веселяха в едната стая, а аз 
в другата се бях отдал на някаква писмена 
работа. От време на време поглеждах през 
отворената врата към детската стая, 
дето добре се забавляваха децата. Направи 
ми впечатление, че малката Вера стоеше 
на стола си някак замислена и не взимаше 
участие в играта. По едно време тя из-
припка при мен и цяла сияеща от някаква 
необикновена радост ми каза:

— Току-що дойде при мене едно ангелче 
и ме благослови!

Аз я погалих по русата главичка и º рекох:
— Колко е хубаво, че си видяла ангелче и че 

то те е благословило. Но не говори за това!
После спокойно продължих работата си, 

без да отдавам на детските думи някакво 
особено значение. Мислех си, че Верочка го-
вори неща, които са се породили в нейното 
детско въображение.

Мина около месец и половина. Бях забра-
вил за този случай. Навлизахме все повече 
в хладната есен.

Една вечер, доста късно, някой похлопа 
силно на вратата ми. Излязох да видя кой 
е. Беше д-р Худяков.

Какво се е случило, Александър Иванович, 
та идвате тъй късно? – запитах го аз.

— Ах, о. Николай – отговори той тре-
вожно, - Верочка е много тежко болна от 
малария. Ще изгори от треска. Умира вече. 
Никакво лекарство не иска да приеме. Щом 
поднеса лъжичката с хинин, някакъв спазъм 
сковава устата º, и тя с двете си ръчички 
се брани и не иска да приеме горчивото ле-
карство. А само хининът може да я спаси. 
И майка º, и баба º, и аз се мъчихме да º от-
ворим устата и да влеем няколко капчици 
от спасителното лекарство в гърлото º, 
но нищо не помага. Устата º стои скована 
и като заключена. Тогава се сетих за Вас. 
Помислих си: Верочка много Ви обича. Ако 
Вие º кажете, може би от Вас ще приеме 
лекарството.

Аз изслушах доктора и му рекох:
— Какво мога да помогна аз? Ако Вие, 

лекарят и бащата, сте безсилен, нима аз 
ще мога да разчитам на успех?

Но той много настояваше да отида и 
аз трябваше да се съглася.

Когато влязохме при болната, тя плам-
теше в огън. По цялото º креватче личаха 
следи от разлято лекарство. Аз се приближих 
до болното дете.

— Верочка, ти нали ме обичаш? Нали ще 
приемеш от мен тая лъжичка?
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Болното дете взе да се брани с две ръце:
— Не искам! Не искам! По-добре да умра!
Какво да направя? В голямото си затруд-

нение се обърнах молитвено за помощ към 
Пресвета Богородица. Изведнъж ми хрумна 
щастлива идея.

— Верочка, - рекох º, - помниш ли как ти 
видя ангелчето? Ако изпиеш лекарството, 
то пак ще дойде и ще те благослови!

И стана чудо! Верочка грабна сама от 
ръцете ми лъжичката с лекарството и го 
изпи.

Всички се почудихме. Бащата и майката 
стояха като вцепенени. Тогава аз разбрах, 
че Верочка със своята чиста детска душа 
наистина е видяла своя ангел пазител и че 
това видение толкова е усладило сърцето 
º, че пред спомена за неговата неземна сла-
дост дори горчивината на хинина º се стори 
нищожна. Не тъй ли в първите векове на 
християнството мъчениците, вкусили от 
райското блаженство, са смятали за нищож-
ни в сравнение с него земните си страдания 
и са пеели сред тях?!

Тоя ден бащата и майката на Верочка 
повярваха в Бога.”

Все написанное арх. Серафимом совершенно 
согласно с истиной.

прот. Николай Ухтомский
16.04.1949 г.

значението на водосвета и 
светената вода

През месец май 1948 г. бях в Търновска 
епархия, дето обиколих някои манастири. 
Между другото с Високопреосвещения Тър-
новски митрополит Софроний се отбихме 
за малко в дома на свещеника от с. Присово, 
Търновско, о. Костадин Иванов.

Там неговата благочестива тъща Ма-
решка Янкова, градинарка, ни разказа след-
ното за силата на светената вода.

Една година се появили необикновено 
много гъсеници по зелето. Такава напаст 
отдавна не била сполетявала бедните гра-
динари. Тая жена се препитавала само от 
своята неголяма зеленчукова градина. Но 
сега и нейните зелки били нападнати от 
гъсеници. Какво да прави?

Благочестиви люде я посъветвали да 
си поръча водосвет и със светената вода 
да поръси всички зелки в градината си. Тя 
веднага повикала свещеника и след водосвета 
поръсила с китката цялата си градинка. Съ-
седите градинари я питали какво прави. Тя 
обяснявала чистосърдечно, че ръси зелките 
със светена вода, за да ги спаси от гъсени-
ците. Те º се смеели и казвали:

— Ха да видим дали това ще помогне!
Същият ден надвечер долетели отня-

къде цяло ято скорци. Та кацнали тъкмо в 
градинката на вярващата жена и за един 
час изкълвали всички гъсеници.

След известно време в съседните гради-
ни всичко било опустошено от вредители-
те. Само в градината на жената се белеели 
великолепни едри зелки.

нямото момиченце в рилския 
манастир

През 1943 г. жената на един български 
легационен чиновник в Цариград пристиг-
нала със своето 5-годишно чудно хубаво мо-
миченце в Рилския манастир, за да изпроси 
милост от св. Иван за детето си, което 
страдало от някакъв тежък недъг.

Тя се молела усърдно и пред мощите на 
Рилския светец, и пред чудотворната икона 
на Пресвета Богородица “Осеновица”, но 
помощ не идвала. Без да губи вяра, тръг-
нала с момиченцето си и с една друга жена 
нагоре из поляните към постницата, дето 
е гробът на св. Иван.

По пътя ги застигнал о. Маников, све-
щеник от манастира.

— Отче, – примолили му се те, – ще ни 
заведеш ли на гроба на св. Иван? Страх ни 
е да вървим из гората сами.

— Да ви заведа – съгласил се той. – Аз и 
без това отивам натам.

Щом стигнали постницата, о. Маников 
им показал всички забележителни места, по-
канил ги да се поклонят пред гроба на св. Иван, 
посочил им пещерата, дето светецът живял 
при лошо време. После ги завел на аязмото, 
за да пийнат от водата, от която дивни-
ят отшелник е пил преди хиляда години, 
като им обяснил, че тази вода е чудотворна.
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След като всички пили, о. Маников из-
вадил от джоба си една иконичка, подал я 
на момиченцето и рекъл:

— На ти тази иконичка да си я окачиш 
над креватчето!

— Иконичка!... Креватчето!... – повто-
рило бавно момиченцето.

Като чула това, майката поразена се 
хванала за главата.

— Отче – извикала тя. – Какво става?!
— Нищо – отговорил той. – Дадох една 

иконичка на Вашето момиченце и то пов-
тори моите думи.

— Но Вие не знаете, отче. Тя е няма. Тук 
за пръв път проговорва!

— Слава Богу, слава Богу! Св. Иван я из-
цери! – заключил радостен о. Маников.

св. иван рилски лекува и 
психически разстройства

През лятото на 1943 г. в Рилския мана-
стир пристигат майка и баща с болната 
си дъщеря, Еленка. След матура, навярно 
от силно напрежение, получила психическо 
разстройство. И ето я вързана в двора на 
Рилския манастир. Баща º я завежда в църква, 
за да º четат за здраве. Тя се отскубва от 
него, тича из манастира, хвърля камъни и 
пръст по поклонниците. Едни от тях º се 
смеят, други я съжаляват. Бедният баща, 
потънал в земята от срам, едва я догонва и 
обуздава. После пак я завежда в църква, пак 
моли да º четат за здраве. Отзивчивият о. 
Маников с усърдие се помолва за нея и казва 

на отчаяните родители:
— Еленка ще оздравее. Не се безпокойте! 

Св. Иван ще я изцери.
След десетина дни о. Маников получава 

отворена картичка, която тук преписвам 
дословно: “Отче М., след заминаването ни от 
Рилския манастир Еленка получи подобрение 
и така след 3-4 дена заведох я аз, майката, до 
Нареченските бани, гдето има още от втората 
баня напълно подобрение. Благодарим на Бога и св. 
Иван Рилски за това чудо. Направихме 25 бани и 
на 15. заминаваме за София Милин камък ¹ 9.

13.VIII.1943 г. (п.) Ал. Н. Ризанова”
В същата отворена картичка самата 

Еленка пише: “Отче, приемете поздрави и от 
мен и ги предайте на всички. Благодаря на Бога, 
засега съм добре... (п.) Еленка”

А на 27.08.1943 г. бащата на Еленка пра-
ща следното писмо: “Уважаеми о. Маников, с 
приносящия г. Скобев, мой приятел, изразявам 
дълбоката си признателност за тъй хубавите 
молитви пред Бога, що четохте на моята болна 
дъщеря от нервно разстройство, Еленка, която 
едва що завърши осми клас и бе атакувана от 
разстройство. Благодаря за услугите, молитвите 
и добродушието Ви. Днес Еленка е напълно здрава 
и всички се радваме на здравето º, що възвърна 
Бог Иисус Христос и св. Иван Рилски. Дано Бог 
всекиму добрини и здраве да дарява... Признател-
ния Вам... Начо К. Ризанов.”

едно чудо на пресвета 
Богородица чрез нейната 

Бачковска икона
Това се случило още преди Балканската 

война.
Георги Калпака, грък по народност, от 

Асеновград, певец на левия клирос в църк-
вата “Св. Георги”, разказал на о. Евстатий 
Янков следното:

За да се науча да пея в църква, причина 
е Пресвета Богородица. Преди това се за-
нимавах с правене на калпаци. Но заболях 
тежко. Бях парализиран и очаквах смъртта 
си. Най-добрите лекари от Пловдив ме це-
ряха, но никаква помощ не получих от тях. 
Жена ми и двете ми деца се отчаяха, че ще 
оздравея. Тогава аз им рекох:

Àяçìîòî íà ñâ. Èâàí Ðèлñêè.
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— Заведете ме в Бачковския манастир. 
Дано Света Богородица ми помогне!

На смъртници обикновено изпълняват 
последните желания. Заведоха ме, настани-
ха ме в една стая. Лежах там като труп цял 
месец. Заприличах на скелет. Нашите ходе-
ха в църква, откупуваха служби, поръчваха 
маслосвети за мене, но никакво подобрение. 
Най-сетне аз рекох:

— Да си отиваме вече! Но преди да си 
тръгнем, занесете ме в църквата пред чу-
дотворната икона на Света Богородица. 
Искам Божията Майка да ме благослови и 
да ми прости.

Четирима души ме занесоха на носилка. 
Лежах там неподвижен и се молех в душата 
си: “Майко Божия, нима и Ти ще ме върнеш 
празен?” И взех да плача. Изведнъж почувст-
вах, че през тялото ми премина огън и ме 
обзе някаква сила. Нещо ми рече: “Ставай!” 
Аз взех да се изправям.

— Чакай, какво правиш?! – завикаха уп-
лашено моите близки.

— Света Богородица ми даде здраве – с 
твърда вяра казах аз.

Отстраних ги с ръка, станах, покачих се 
сам на двете стъпала пред иконата, целу-
нах я и извън себе си от радост излязох от 
църквата без ничия помощ.

От благодарност към Света Богородица 
се научих да пея и станах църковен певец.

защо да се моля? каква полза 
от молитвата?

В древни времена живял някой си човек, 
на име Андроник. Още от ранно детство 
той бил възпитан от родителите си всяка 
сутрин да си казва молитвата “Богородице 
Дево” и не излизал от вкъщи, докато не се 
помоли. Ала с течение на времето той взел 
да охладнява към вярата и позанемарил мо-
литвата. А когато възмъжал и родителите 
му умрели, съвсем престанал да се моли.

Една вечер при него дошъл от Тиваида 
един пустинник – свят и прозорлив старец.

— Андроник, защо изостави молитвата? 
– упрекнал го той.

— Че каква полза съм видял от нея, та 
да се моля? – възразил Андроник.

— Замълчи! Не оскърбявай Бога и не бъди 
неблагодарен! Помниш ли, че още когато 
беше дете, във вашето село върлуваше 
страшна епидемия. Всички деца около вас 
измряха, а ти остана жив. Кой ти подари 
живота, ако не Света Богородица?! Нима 
си забравил и това, как щеше веднъж да се 
удавиш. Кой те спаси, ако не Света Богоро-
дица, на Която се беше молил сутринта? А 
когато се возехте двамата с твоя другар в 
една каруца и каруцата се обърна – помниш 
ли? – твоят другар си счупи и двата крака, а 
ти остана невредим, защото редовно си каз-
ваше молитвата към Света Богородица?...

И пустинникът продължил да изрежда 
пред слисания Андроник безбройните добри-
ни, които Майката Господня изливала над 
него през целия му живот, без той да ги е 
осъзнал като милост Божия.

От тоя ден Андроник отново започнал 
да се моли.

наказаните кощунници
(Съобщил о. Михаил Апостолов от с. 

Овчарци, Дупнишко)
1. През 1947 г. в с. Сапарева баня, Дупниш-

ко, на връх Великден един селянин, на име 
Кочо Наумов Цинцаров, впрегнал двата си 
коня в колата и тръгнал на работа. Той се 
занимавал с каране на камъни.

Селяните го смъмрили:
— Сега ли намери да работиш?! Нали е 

Великден! Днес Христос е възкръснал! Срам 
от хората и грях от Бога е на такъв ден да 
се работи!

— Какъв Бог?! – изсмял се той. – Няма ни-
какъв Бог. Никакъв Христос не е възкръсвал. 
Вие сте заблудени, а и другите заблуждавате! 
Ако има Бог, нека ме накаже, че работя на 
Великден. Нека ми умрат конете!

И отишъл на работа.
На втория ден на Великден Кочо влиза 

в яхъра и намира единия си кон умрял. На 
третия ден умрял и другият му кон.

3. На 19.12.1945 г., на празника на св. 
Николай, в с. Овчарци учителят Милан 
Раков давал пред младежите някаква заба-
ва, която имала за цел да подиграе вярата. 
Представяли възкресението на мъртвите, 
Божия съд и задгробния живот. Положили 
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един младеж от селото – Бойчо Данаилов – 
в ковчег. Ала когато трябвало да възкръсне, 
бедният взел да вика от болки като обезумял. 
Завели го у дома му, дето паднал тежко болен.

4. На Успение Богородично 1945 г. в с. 
Извор, Радомирско, един безбожник отишъл 
в манастирчето край селото, дето заварил 
няколко жени да се молят. Той им рекъл: 

“Чакай да видите, как сега ще убия вашата 
Св. Богородица!”. После извадил пистолет, 
прицелил се и гръмнал в иконата на Божи-
ята Майка.

В същия миг той изревал от болка. Стък-
лото на иконата се пръснало, едно парче от 
него се забило в дясното му око и го ослепило.

5. В с. Самораново, Дупнишко, кощун-
никът Димитър Стефанов видял, че хора 
отивали на оброчището “Св. Спас”. Озлобен, 
той взел един чук и отишъл, та разбил кръ-
ста при оброчището и пред очите на всички 
яростно затрупал с пръст аязмото. Хората 
се спогледали уплашено и си шепнели:

— Бог сигурно ще го накаже!
Още същия момент той се парализирал 

и сега се сочи като пример на мнозина. Това 
се случило през 1945 г.

грижа за починалите
(вразумление чрез сън)

Разказаха ми следния случай.
Една жена от София, която не вярвала 

в Бога, била посетена от своя приятелка, 
живееща в провинцията. На Разпети пе-
тък гостенката поискала да иде на църква 
и помолила приятелката си да я придружи.

— Аз не вярвам в Бога – рекла атеистката.
— Макар и да не вярваш, моля те, ела с 

мене, за да не ходя сама!
Отишли. Но атеистката, след като 

постояла няколко минути, се отегчила, дала 
втория ключ от дома си на гостенката и 
º рекла:

— Аз си отивам да спя. Ти сама ще се 
прибереш, нали?

След края на богослужението гостен-
ката си отишла сама. На другата сутрин 
атеистката рекла на приятелката си:

— Да знаеш какъв сън сънувах! Видях 
покойния си баща, който ми рече: “Защо ме 

забравяш и нищо не ми даваш? Аз съм гла-
ден и гол!” Аз му отговорих: “Татко, какво 
да правя? Ти си умрял! Какво да ти дам?” А 
той ми каза: “Има просяци. Давай на тях! 
А за моята душа се моли! Утре сутринта 
ще дойда. Виж какво ще ми дадеш!”

Докато разказвала съня си, някой позвъ-
нил. Домакинята станала, отворила врата-
та и що да види: един дрипав просяк стоял 
пред вратата с торба на рамо. Жените се 
смаяли.

Развълнувана, домакинята отворила 
чекмеджетата и взела да дава на просяка 
сладкиши, курабии, дрехи от покойния º 
баща и др. С всичко това тя му напълнила 
торбата.

От тоя ден тя станала вярваща и вече 
не забравяла дълга си към своя починал баща.

покойната ми майка под 
закрилата на архиепископ 

серафим
На 20 юли 1951 г. (н. ст.) на имения си 

ден рано сутринта, на 81-годишна възраст, 
съвсем неочаквано се помина моята майчи-
ца Неделя Георгиева Алексиева. Тя живееше 
в квартал “Захарна фабрика” при средния 
ми брат Атанас, а аз живеех в центъра на 
София при най-стария си брат Димитър. 
Два дена преди смъртта º аз я посетих. Тя 
беше здрава. Сама ми приготви нещо за 
вечеря. Похапнахме, поприказвахме си и се 
разделихме много сърдечно, както винаги.

На празника на св. великомъченица 
Неделя аз взех участие в тържествената 
архиерейска служба в катедралната църква 

“Св. Неделя” и се молех усърдно за здравето 
на майка си. По средата на службата идват 
и ми съобщават: “Майка ти тая сутрин по-
чинала!” Поразен от тая неочаквана скръбна 
новина, аз захванах да се моля за упокоение 
на душата й. Помня, че не пороптах пред 
Бога, само ми беше много скръбно поради 
внезапната смърт на майка ми и поради 
неизвестността дали душата º е спасена, 
или не.

Вярно е, че осем дена преди това тя се 
беше изповядала, и то пред мене, понеже 
нямаше време да иде при друг изповедник. 
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Вярно е, че беше се простила със снахите си 
(тя винаги първа искаше прошка, особено 
преди св. Причастие). Вярно е, че се беше при-
частила на Петровден, 12 юли, със светите 
Христови Тайни и не бе имала възможност 
след това да нагреши някому от близките 
си, защото брат ми заведе веднага след 
Петровден семейството си на летуване в 
с. Прокопаник (Искърския пролом), а мама 
остана вкъщи сама със средната си внучка 
Анчето. Вярно е, че майка ми обичаше всички 
и жадуваше за мир, любов и добри обноски 
между всички. Но все пак безпокойната 
мисъл, дали тя е спасена, не ме напускаше.

Година и половина преди това, на 26 (13) 
февруари 1950 г., бях загубил своя най-голям 
духовен благодетел – своя благодатен, люб-
веобилен, мъдър и свят старец и изповедник 
архиепископ Серафим. За него никой от нас, 
неговите духовни чада, не се съмняваше, че 
е спасен. Той приживе проявяваше дивна 
прозорливост, беше рядък молитвеник, 
притежаваше необикновено жива, проста, 
детска вяра и такава любов към всички ни, 
че сам казваше: “Аз съм не само ваш баща. 
Аз съм ваша майка.” Той бе предсказал, че 
ще почине в неделя. И Бог го удостои, като 
велик борец за Православието, да се пре-
сели във вечността тъкмо в неделята на 
Православието. Той ни бе обещал приживе, 
че ако получи дръзновение пред Бога, ще се 
моли за нас. И ето, сега в голямата си скръб, 
аз се обърнах с гореща молитва към него да 
измоли от Бога спасение за майка ми, да се 
застъпи за нея, да º помогне с молитвите 
си. И настойчиво исках да ми даде някакъв 
знак, за да се утеша.

Погребахме мама; аз продължавах да се 
моля, но никакъв знак не получавах.

След близо три месеца моят добър духо-
вен приятел, бивш мой учител от семина-
рията, сега професор в Духовната академия, 
г-н Борис Маринов, ми разказа следния свой 
забележителен сън:

“Същата нощ, след като погребахме 
майка ти, аз сънувах, че съм някъде в квар-
тал “Захарна фабрика”. Стоя на един ъгъл 
пред неизвестна къща. На пряката улица 
има порта към нея. Пред портата стои... 
кой мислиш? – Архиепископ Серафим с було, 
прав, с издигната към небето глава, но със 

затворени очи, видимо потънал в дълбока 
молитва. Изглеждаше необикновено красив и 
величествен. Цял сияеше в някаква неземна 
светлина. Беше привечер, и светлата му 
фигура се открояваше още повече на тъмния 
фон. Не мога да ти опиша красотата на 
видяното. Аз чувствах, че дядо Серафим се 
моли за някого, но думи не чух да произнася. 
След малко той се загуби, а аз влязох през 
портата, пред която той бе застанал и въ-
тре виждам наредена маса като за помен, и 
на тая маса седите между другите хора ти 
и о. архим. Николай... След като видях този 
забележителен сън, събудих се и реших, че 
трябва непременно да ти го разкажа. Но кой 
знае как се случи, сега чак ти го разказвам.”

Аз се просълзих от умиление. За мене 
беше ясно, че милостивият дядо Серафим, 
моят духовен благодетел, не е пренебрегнал 
молитвата ми. Той се е молил за упокое-
ние душата на моята скъпа майчица. Той 
и приживе я беше благославял; подарил º 
беше и образа на Божията Майка, с който 
ние я погребахме, а ето че и след смъртта 
º се моли Богу за спасението на нейната 
душа. Туй пък, че не аз, а моят духовен 
приятел проф. Борис Маринов беше видял 
забележителния сън, бе и си остава за мене 
най-силното доказателство, че видяното 
не е било празна фантазия, а откровение 
на скритата за физическите ни очи духовна 
действителност. Ако аз бях видял тоя сън, 
пръв бих се усъмнил в неговата истинност, 
защото бих си казал: “За това мисля дено-
нощно, това и сънувам.” Но Бог изпрати 
тоя сън на проф. Маринов, който никога не 
е имал тия мисли в съзнанието си, за да ме 
увери, че молитвата ми е чута. И още: не 
го дава на друг, съвсем далечен на сърцето 
ми човек, а нему, който като мой духовен 
приятел ще ми разкаже съня си, за да се уверя 
и аз, че дядо Серафим е угодил на Бога, чува 
молитвите ни и се застъпва за нас.

Благодаря Ти, Господи, за Твоите без-
числени милости към мен, грешния, и за 
милостта Ти към моята майчица!
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Д
нес, възлюбени, Църквата празнува 
Тържеството на Православието, 
на драгоценната Христова истина. 

Впрочем истина е Сам Богочовекът Хрис-
тос, въплътеният Син Божий, 
Който живя между човеците, 
изпълнен с благодат и исти-
на. Възкръсналият Богочовек 
живее в Своята Църква, пре-
бъдва неотлъчно със Своите 
верни следовници, дарява ги с 
благодат и истина. Тази вечно 
извираща от Христа пълнота 
на благодатта и истината ние 
наричаме Православие. 

Как да се приобщим към 
истината? – Като вярваме 
в Христа. Но какво означава 
да вярваш в Христос? Това 
означава да пребъдеш целият в 
Неговото слово, да се оградиш 
с това слово, да живееш с него и според него, 
да пребъдеш в него вечно. Само такава вяра 
приобщава човека към истината, преобразя-
ва грехолюбивия човек в ученик и следовник 
на Христа. Половинчатата вяра, вярата 
до време, условната вяра не спасява и не 
преобразява човека. Ако пребъдете в словото 
Ми, казва Господ, наистина сте Мои ученици 
(Иоан. 8:31). И по нататък: Ще познаете исти-
ната, и истината ще ви направи свободни (ст. 
32), – свободни от греха, от самоизмамите, 
от лъжата. Забележете, по думите на Спаси-
теля истината и свободата са единосъщни. 

Öúðêîâåí àìâîí

Това е ново благовестие на Новия Завет. 
Всяка друга истина извън Христос, извън 
пълнотата на благодатта и истината, раз-
крити чрез Христа, всяка друга истина само 

се зове истина, а всъщност е 
лъжеистина. 

Който прави грях, роб е на 
греха (ст. 34). Грехът ни ли-
шава от свобода. Как? – Като 
ни отчуждава от Божията 
благодат, от Божията сила, 
отнема ни богосиновството. 
Така грехът ни отдалечава от 
истината и убива истинска-
та свобода в нас самите. Само, 
единствено в Бога свободата 
и истината нямат граница. 
Всяка друга свобода и всяка 
друга истина, като човешко 
творение, умират заедно с 
човека; и нещо повече, умират 

с всеки негов грях, с всеки негов порок. 
И така, половинчатата вяра, вярата до 

време, условната вяра, тази вяра, разяждана 
от безкрайни наши компромиси и уговорки 
с греха и лъжата, не може да ни приобщи 
към истината, не може да ни преобрази, 
не може да ни направи истински свободни. 
Ето защо ние не можем, просто не можем 
да бъдем православни по име, по произход, 
по навик, по обичай. Ние можем да бъдем 
православни само съзнателно, само тогава, 
когато съзнаваме неверието си, съмнения-
та си, колебанията си, маловерието си и се 
стремим с цялото си същество към тази 
пълнота на благодатта и истината, която 
ние наричаме Православие. Не можем, ще 

* Проповед, произнесена в катедралния храм “Успение 
Богородично” в Неделя на Православието, 8 март (23 
февруари ст. ст.) 2009 г.

Православието – Пълнота на Благодатта 

и истината в Христа*

Триадицкий епископ Фотий
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повторя, да бъдем фасадно православни, 
номинално православни, формално право-
славни, сиреч външно православни. Не мо-
жем, защото Православието не е идеология, 
не е философско, политическо или някакво 
друго учение, а пълнота на благодатта и 
истината в нашия Господ Иисус Христос. 

Нека да не се мамим. Това, че нещо из-
глежда правилно от една външна и изцяло 
формална гледна точка, съвсем не означава, 
че то е правилно по съще-
ство. Ала уви, тягата да 
бъдем външно изправни, а 
вътрешно да бъдем таки-
ва, каквито ни се ще, прос-
то ей така, – тази тяга 
е много силна, тя не е от 
вчера. Спомнете си какво 
отговорили евреите на 
Спасителя, когато Той 
им рекъл, че е дошъл в 
този свят да свидетел-
ствува за истината и че 
всеки, който прави грях, роб 
е на греха. Те му отговори-
ли: Ние сме чада на Авраама, 
ние сме Авраамово семе и 
никога никому не сме били роби (ст. 33). Тази 
тяга е много силна и днес, възлюбени. Ние 
сме православни, ние принадлежим към една 
канонична всепризната Православна Църква, 
а това вярваме ли, как вярваме, живеем ли 
според тази вяра, стремим ли се да пре-
бъдваме в словото Христово и да живеем 
с него и според него, – това няма значение. 
Но съвсем не е така, съвсем не е така. 

И ето, вижте какво става днес пред 
очите ни. Най-отговорните представите-
ли на Църквата – епископите, подобно на 
законниците, фарисеите и книжниците от 
времето на Христа, отместват междите, 
поставени от отците, проповядват не 
истината, а сами себе си, говорят в угода 
на силните на този свят, дръзват да прис-
пособяват Църквата към духа, вкусовете, 
разбиранията на времето. Дръзват да 
жертвуват Божието заради човешкото, 
вечното заради временното, небесното 
заради земното. 

И крайно опасно е, когато този стихиен 
процес на отстъпление, стихиен процес с 
менлива степен на упадък, стане системен, 
а от системен стане всеобщ, т. е. включи 
всички епископи от дадена църковна орга-
низация. Това вече е наистина страшно. 
Защо? – Защото става подмяна. Наглед 
сякаш няма нищо, наглед сякаш не се пропо-
вядват активно лъжеучения и ереси, наглед 
може дори да се говори за Православието, за 

истинското Православие, 
наглед може да се хвали 
Православието, но в дух 
и истина и по същество 
нещата да стоят по съв-
сем друг начин. 

Ако нашият живот е 
отрицание на Правосла-
вието, ако нашите мисли, 
думи и дела не тук – в 
хра ма и от амвона, – а в 
живота всеки един миг са 
отрицание на Правосла-
вието, то това е едно от 
най-коварните отстъ-
пления от светото Пра-
вославие. Да, Православи-

ето е Сам Христос. Православието е исти-
на, свобода, дух и живот. 

Да ни удостои Господ, възлюбени, да се 
стремим да бъдем православни, това да е 
смисълът и целта на нашия живот, да се 
стремим да пребъдем в Христовото слово, 
да пребъдем в самия Христос Господ, да 
пребъдем в Неговата истина, драгоценното 
наше Православие – вярата, която утвърди 
вселената. Амин.
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Кой е госПодарят на сърцето ни?*

Триадицкий епископ Фотий

П
о думите на светител Николай 
Сръбски, възлюбени, човешкото 
сърце никога не може да бъде празно 

– то винаги е изпълнено – или с ада, или със 
света, или с Бога. Някога човешкото сърце 
е било изпълнено само с Бога, наистина то е 
било в десницата Божия и се е намирало вън 
от всяка опасност. Ала когато човекът в своя 
обречен порив да стане бог взима сърцето си 
в свои ръце, то става свърталище на греха, 
става жертва или роб на греха с припламва-
щи тук-таме недоизгасени искри чистота. 

Съдържанието на човешкото сърце 
зависи от чистотата му. И никой, никой, 
освен Бог, не може да освободи човешкото 
сърце от робството на греха. Никой, освен 
Бог, не може отново да стори човешкото 
сърце съсъд на чистотата, правейки го Свой 
дом. И ето че Бог слиза сред людете, Бог-
Слово се въплъщава и с неизразима любов 
протяга смирено ръце, за да поеме отново 
в тях човешкото сърце, та да бъде човекът 
изцелен и спасен. 

Свещеното повествование за слизането 
на Бога сред людете започва с беседа между 
свети архангел Гавриил и девицата Мари-
ам. Чухме днес тази беседа така, както ни 
я предава св. апостол и евангелист Лука в 
своето Евангелие. Колко светлина, радост 
и чистота блика от нея! И най-красивият 
изказ, и най-изящното човешко слово, и сама-
та способност на човека да усети доброто 
и прекрасното не могат да вместят и да 
изразят в пълнота светлината, чистота-
та, красотата на тази беседа. В тази беседа 
небесната чистота разговаря със земната 
чистота, а общението на чисто сърце с 
чисто сърце е тайна – тайна, от която 
извира радост и светлина.

И ето, вижте, ще повторя, от чисто-
тата на сърцето зависи съдържанието му. 

Как можем ние да се приобщим към смисъла, 
светлината, красотата, радостта на днеш-
ния празник, ако сърцата ни са нечисти, ако 
са изпълнени, ако не с ад – пази Боже! – то със 
света, ако в тях има съвсем мъничко място 
за Господа, ако в тях наистина само бледо 
припламват недоизгасени искри чистота?

Да започнем от самата беседа между 
светия архангел и девицата Мариам. Спом-
нете си, тя е предадена с най-обикновени, 
най-прости човешки думи. Смисълът º, т. е. 
прекия смисъл на словата, е достъпен за все-
киго. “Радвай се, благодатна, Господ е с Тебе!”, 
опасенията на Мариам, следващите слова на 
архангела – всеки може да разбере тяхното 
значение – значението на думите, с които 
те разговарят. Да, но ако сърцата ни не са 
чисти, нашето разбиране ще спре дотук. 
Ние, като люде вярващи, имаме желание, 
полагаме усилие да вникнем, да разберем, да 
почувствуваме, но ако нашите сърца не са 
чисти и ако чистотата на сърцата ни не е 
наша цел, та да станат те обиталище на 
Господа, ако не е наша цел това да положим 
сърцата си в ръцете на Господа, та Той да 
бъде техен господар, а не ние – то  не ще 
можем да вникнем в същината на това, за 
което сега се опитваме бледо да говорим, не 
ще можем да се приобщим дълбоко и истин-
ски към светлината, радостта, красотата, 
тайната на събитието, което днес светата 
Църква възпоменава. 

Ако преведем службата на днешния праз-
ник и преводът бъде добър, ще разберем 
безспорно много повече, отколкото сега, 
като стоим в храма и слушаме; дори ако 
четем църковнославянски и се опитваме да 
следим службата по текста, ще разберем 
много по-малко от това, което ще схванем, 
ако прочетем един хубав превод. Добре, но 
ние ще се приобщим отново към смисъла на 
казаното в тази мяра, в която сърцата ни 
се очистват. Ако ние сме свикнали да живе-
ем сред стихиите на този свят, ако сърца-
та ни са изпълнени с този свят, ще се за-

* Проповед, произнесена в катедралния храм “Успение 
Богородично” на празника Благовещение, 7 април (25 
март ст. ст.) 2009 г.
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радваме дотолкова, доколкото припламват 
сърцата ни искри чистота, и после отново 
ще се потопим там, където е съкровището 
ни и където е сърцето ни. Ще се потопим 
отново във вихъра на своите безпорядъчни 
мисли и чувства, ще се потопим отново в 
света с неговия крясък и хаос и ще изгубим 
и малкия усет, и малкото чувство, което 
сме придобили, когато сме 
чели или слушали било бесе-
дата на архангела с девица-
та Мариам, било църковно-
песенните текстове на 
службата в чест на Благове-
щение. Ако сърцата ни са 
изпълнени повече със света, 
отколкото с Господа, наше-
то стоене тук, в храма, ще 
бъде повече или по-малко 
мъчително, трудно, и ние 
все ще установяваме и ще 
се каем, че се разсейваме, че 
ни е скучно на богослуже-
нието, че не разбираме. 
Защо? – Защото умовете и 
сърцата ни не са чисти, за-
щото са изпълнени, ако не и 
преизпълнени със света, за-
щото в крайна сметка ние желаем да сме си 
господари на сърцата, а нямаме тази реши-
мост да отдадем сърцата си на Господа, та 
Той да бъде техен господар, те да са в Не-
говата десница, и така да се намират в 
истинска безопасност от дявола, от греха, 
от злото. 

В словото си, прославящо днешното 
свещено събитие, византийският богослов 
Николай Кавасила казва: “Създанието, тво-
рението вижда Творецът да идва в него и 
Господарят да заема място сред робите.” 
На днешния празник започва умаляването, 
неизразимото себепонизяване на Бог-Слово, 
на Сина Божий, на второто Лице на Пре-
света Троица. Защото, както учи светата 
Църква, в мига, когато Пречистата Девица 
Мариам от името на целия човешки род 
изразява свободно съгласие Бог-Слово да се 
въплъти, в мига, когато Тя казва: Ето раби-
нята Господня, нека ми бъде според думата ти 
(Лука 1:38), в  този миг Дух Светий я осенява 
и Тя зачева в утробата си Спасителя. 

И забележете каква бездна е умаляване-
то, себепонизяването на Божия Син – дра-
говолно Той се въплъщава и става Човек. 
Защо? – За да призове към спасение всички 
люде. Става човек, и още с раждането Си 
навлича върху Себе Си омраза и гонение. 
Става човек, и мнозина с нечисти сърца 
започват да Го ненавиждат и преследват, 

и тази омраза и преследване 
не секват и до ден днешен. 

Неизразима е наистина 
Божията любов към съгреши-
лия човешки род. И тези, у 
които макар и плахо прип-
ламват искри чистота в 
сърцето, в ума, тези, които 
искрено, простосърдечно, 
едно значно желаят да поло-
жат сърцето си в Божиите 
ръце, те ще се зарадват, те 
са се радвали истински, рад-
ват се истински и ще се  рад-
ват истински дори до свър-
шека на времената. 

Да погледнем в себе си 
съвсем отговорно, честно, 
трезво, да се опитаме да 
видим с какво са изпълнени 

сърцата ни – със света или с Бога, изобщо 
има ли у тях място за Господа? Да погле-
днем, да видим има ли у нас желание – же-
лание истинско, желание твърдо, желание 
просто – господар на нашето сърце да бъде 
Господ, а не ние. Да не похищаваме това, 
което, дарим ли го драговолно на Господа, 
ще станем истински свободни, истински 
блажени, защото залог за нашата истинска 
свобода, за нашето истинско блаженство е 
Той, нашият Спасител, Господ Иисус Хрис-
тос, Комуто заедно с Неговата Пречиста 
Майка въздаваме слава и чест сега и всякога, 
и в безкрайността на бъдещия век. Амин. 
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КаКви Блага очаКваме от Христос*

Ч
овекът,  възлюбени, очаква чудо от 
Бога, а когато Бог извърши чудото, 
човекът не вярва в него. Човекът 

желае Бог да го посети, да го обдари с блага. 
Ако Бог не посети човека, човекът роптае; 
ако пък Бог го посети, човекът не иска да 
признае това. 

Въплътеното Слово Божие, Синът Бо-
жий и Синът Човешки издъхва върху кръста, 
за да дари на людете живот вечен. И ето, 
храмовата завеса се раздира през средата 
отгоре до долу, земята се разтърсва, скали-
те се разпукват, слънцето скрива светли-
ната си, гробовете се разтварят и много 
тела на починали светии възкръсват. Но 
кой – кой, освен римския стотник и тия, 
които с него са пазели Иисуса, повярва в 
това чудо и рече: Наистина, Божий Син е бил 
Този Човек (Мат. 27:54)?

Христос дойде при Своите Си, и Своите 
Го не приеха; извърши безчет чудеса, ала 
едни не повярваха в тях, а други скоро ги 
забравиха. 

С какво безумно упорство човекът иска 
Бог да го обсипва със земни блага... Людете 
сякаш искат да привържат Бога към стъл-
ба на времето и пространството и не те 
да служат на Вечния, а Той да им служи, като 
ги обсипва с блага тук и сега, като утолява 
земния им глад и земната им жажда. Ето 
какво искат людете, ето какво чудо желаят 
Бог да извърши с тях... На такова чудо те 
ще повярват, тъкмо такова чудо те искат: 
да ни е добре тук и сега, всичките ни земни 
желания да бъдат задоволени и презадово-
лени. 

Бог изведе евреите от египетското 
царство, а те бленуват за благата му. Как-
во искат? Да докарат в Обетованата земя 
цялото фараонско царство с всичките му 
съкровища? Това ли искат те да стори за 

тях Помазаникът Божий? Затова ли не 
признаха те Месия в лицето на бедния Иисус 
от Назарет? Затова ли осъдиха Бога на 
смърт, когато Той ги посети? 

Какво искаме ние, новозаветният Изра-
ил? Искаме да служим на двама господари 
ли? С уста да почитаме кроткия Спасител, 
а в душите си, със сърцето си да жадуваме 
египетските блага? Какво искаме? Да се 
задоволим с това, че клеймим убийците на 
Христа, когато, уви, сами ние убиваме в 
душите си семето на Неговото слово? Нима 
и ние искаме, като евреите, Господ да ни 
обдари щедро със земни блага тук и сега? 
Нима затова ние търсим Бога, нима затова 
ние ходим в храма? Нима затова най-вече 
се молим – за телесно здраве, за земно бла-
гополучие, за успех във всяко начинание 
земно? Но ако ние се молим само за това 
или предимно за това, то ние сме най-окаяни 
от всички човеци. 

Богочовекът Господ Иисус Христос из-
дъхва върху кръста, за да дари на людете 
живот вечен. Стремим ли се ние с вас към 
този живот вечен в Христа Иисуса, нашия 
Господ? Това ли е нашата цел – общението 
с Христа и вечно пребъдване с Него? 

Днес Царят на славата лежи бездиханен 
в гроба. Днес ние мълчим – мълчим смутени. 
От дълбините на съвестта изплува укор. И 
дай Бог този укор да положи добро начало 
в нашите умове и сърца. Какво да речем? 
Господи, спусни се в мрака на сърцето ми, 
разпръсни го, разпръсни този мрак със свет-
лината Си; спусни се, Господи, по-дълбоко, 
отколкото всяка една мисъл, желание, блян 
и страст на този свят може да се спусне; 
спусни се там, в глъбините ми, и възкреси 
ума, съвестта, сърцето, душата ми, та да 
мога обновен и възкресен да бъда Твой, ис-
тински Твой, Твой и сега, Твой и всякога, 
Твой, Спасителю мой, и в безкрайността 
на бъдещия век. Амин. * Проповед, произнесена в катедралния храм “Успение 

Богородично” на Велика събота, 18 април (5 април ст. 
ст.) 2009 г.

Триадицкий епископ Фотий
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мъченичесКият Подвиг на всеКи истинсКи 

Христов следовниК*

Триадицкий епископ Фотий

В този светъл пасхален период, 
възлюбени, светата Църква свет-
ло прославя един от най-тачени-

те велики свидетели на Христовата вяра 
– свети великомъченик, победоносец и 
чудотворец Георги. Тачим този свидетел, 
воин, великомъченик Христов, ала за го-
лямо съжаление в нашето 
съвремие, когато вярата 
и благочестието оскъдня-
ват, все по-малко той е 
тачен с дух и в истина. 
Църковните и крайцърков-
ните обичаи в почитта 
към свети Георги са по-
знати – да отидем в храма, 
да запалим свещ, да при-
готвим потребните яс-
тия – това знаят мнозина. 
Ала почитаме ли ние с вас, 
ние, днешните православ-
ни християни, свети ве-
ликомъченик Георги с  дух 
и истина? Когато ние с вас 
четем или слушаме за 
страданията на Христо-
вите мъченици, то възприемаме тези 
страдания като невероятни и непоноси-
ми. Това е така, защото всеки един от нас 
може да си представи тези страдания, 
ала далеч не всеки от нас може да постиг-
не смисъла и далеч не всеки от нас може 
да постигне макар и отчасти любовта на 
светите мъченици към Христа – тази 
любов, която е разтваряла сърцата им, за 
да станат те съсъд на Божията благодат, 
та с помощта на тази благодат да поне-

сат и изтърпят това, което според чо-
вешките мерки е нетърпимо, непоносимо. 
Ето го началото, началото на почитта 
към светите мъченици и в частност към 
свети великомъченик Георги Победо носец 
с дух и истина. Но с основание ще кажете: 
“И все пак, нима е възможно да понесем 

една хилядна от това?“ Ще 
бъдете прави – така е. Но 
вижте – без преувели чение 
си позволявам да кажа, че 
всеки един от нас, всеки 
един, който желае да бъде 
следовник Христов, би 
следвало да измине мъче-
нически път. И това каз-
вам не в преносен, а в пряк 
смисъл. Само че мъчениче-
ски път в нашата мяра. А 
какво означава в пряк сми-
съл – да бъдем мъчени за 
Христа телесно? Не сме 
достойни ние с вас за това. 
Обаче наистина сме приз-
вани да изминем един мъ-
ченически път в прекия 

смисъл на това понятие и сега ще се опи-
там накратко да поясня в какво се изра-
зява този път.

Св. ап. Павел ни призовава да се обле-
чем в новия човек, създаден по Бога в правда и 
святост на истината (Еф. 4:24). Всеки един от 
нас, възлюбени, от личен опит знае колко, 
бих казал, загадъчно е нашето състояние, 
състоянието на човека подир грехопаде-
нието. Казвам загадъчно, защото у нас, 
във всеки едного от нас, живеят двама 
човеци: грехопадналият човек, или както 
го нарича свети апостол Павел старият 
човек (Кол. 3:9), и новият човек, създаден по Бога 
в правда и святост на истината (Еф. 4:24). Но-

* Проповед, произнесена в храма “Св. Георги Побе-
доносец” в гр. Стамболийски на празника на св. Георги 
Победоносец , 6 май (23 април ст. ст.) 2009 г.
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вият човек се ражда в нас от мига, когато 
приемаме светите Таинства Кръщение и 
Миропомазване. А стария човек ние полу-
чаваме по наследство и много добре знаем 
какви са неговите прояви. Вижте колко 
раздвоени сме – двама човека живеят у нас 
и тези двама човека се противопоставят 
остро един на друг, сякаш гърди срещу гър-
ди, ръце срещу ръце, всеки член на стария 
човек против всеки член на новия човек. 
Нашата беда като християни е, че ние 
се отъждествяваме със стария човек, с 
този човек, от когото извират всякакви 
страсти, пороци, грехове, с този човек, 
който се противи на Божия закон. Колко 
лесно ние с вас се отъждествяваме с него. 
Проявявам аз алчност или гняв –  проявя-
вам стария човек, обаче аз отъждествя-
вам себе си със стария човек и смятам, че 
проявявам този гняв в някаква своя полза, 
в своя защита. Проявявам аз алчност, и в 
същото време не съзнавам това или ако го 
съзнавам, то заглушавам гласа на съвестта 
си и започвам да си мисля, че всъщност 
това не е алчност – и аз имам като човек 
потребности и аз искам едно и второ, 
и трето, за да ги задоволя. Така, когато 
вършим грехове, когато се проявяват на-
шите страсти, ние смятаме, че с всичко 
това отстояваме някакви свои интереси, 
смятаме, че всичко това е в наша полза. 
Обратно – това е в наша вреда, защото 
грехопадналият човек, старият човек ни 
е чужд – ние не сме сътворени от Господа 
със страсти и с грехове. Той е чужд за нас, 
а истинските ние сме новият човек, ис-
тинските ние сме тогава, когато съвест-
та казва: “недей да бъдеш алчен, помогни 
на твоя брат! Услужи на ближния, дай на 
бед ния от средствата си”!” Истинските 
ние сме тогава, когато вътрешният ни 
глас казва: “недей да се поддаваш на гне-
ва, той те мами – по този начин ти не 
ще защитиш себе си, а ще нанесеш вреда 
и на ближния, и на себе си”. Ето кои сме 
истинските ние – всяка една добра мисъл, 
всяко едно милосърдно чувство, всеки един 
порив на вяра, доверие в Господа, всяка 

една проява на надежда, всяка една искра 
любов – това сме истинските ние. 

И сега въпрос. Всеки ден, всеки час на коя 
страна заставаме ние със своето съзнание 
и свобода? На страната на стария човек 
или на страната на новия човек. Старият 
човек нашепва: “Защо са тия напрежения, 
ти никога няма да станеш добър. Виж кол-
ко са трудни евангелските заповеди. Нима 
е възможно, нима е естествено човек да 
обича враговете си? Нима нямаш право да 
се погрижиш за себе си и сетне за другите? 
Докъде ще стигнеш по този начин? Пък и 
виж – когато вършиш моите дела (тоест 
делата на стария човек), колко лесно ги 
вършиш! Вършиш ги приятно. Нима не 
се услаждаш, когато проявяваш своите 
страсти, нима страстите не са сластни, 
тоест нима те не носят сладост в себе си? 
И колко е лесно, колко лесно е да изпълниш 
техните влечения и пориви. Обратно – 
ето колко безплодно дълго се бориш, за да 
изпълниш една Христова заповед! Не, не! 
Аз съм твоята природа“ – казва старият 
човек. Нима никой от нас не е чувал този 
глас в себе си? Чувал го е и то многократно, 
чува го многократно. И ето тук, тъкмо 
тук е съдбовният избор и тъкмо оттук, 
от този избор зависи дали ние ще поемем 
наистина един мъченически път, или ще 
поемем един широк, удобен път, който 
обаче води надолу и чийто край Господ ни 
е казал съвсем ясно какъв е. 

Защо казвам мъченически път? Защото 
старият човек някак се е сраснал с нас, а 
ние, по думите на Господа,  какво трябва 
да направим с него? – да го погубим, да го 
умъртвим. Който погуби душата си заради 
Мене и Евангелието, той ще я спаси – казва 
Христос (Марк. 8:35). И ето вижте, който 
се реши да тръгне по този път, не воден 
от личния си опит и от своите мисли и 
чувства, а воден от вяра в Христовите 
слова, воден от  доверие в Господните 
думи, той ще се спаси. Но това е наисти-
на мъченически път, защото много боли, 
когато трябва да погубиш и умъртвиш в 
себе си стария човек. Той се противи не-
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истово на това. От една страна боли, но 
от друга страна Господ смекчава болката 
чрез дара на своята благодат – също както 
е било при светите мъченици. Господ в 
различна мяра е допускал те да изпитат 
болки от страданията. Един свети Иг-
натий Богоносец в своето Послание до 
римските християни пише, че зверовете 
в римския амфитеатър не са докосвали 
някои от тях – чудо Божие. Но той моли 
с него да не става така, а да го разкъсат. 
И даже казва: “Аз ще ги примамя, та по-
скоро да ме разкъсат, за да се принеса като 
чиста пшеница в жертва”. Ето ви духа на 
мъчениците, любовта на мъчениците в 
нейната необозрима красота. 

А от нас, от всеки един Христов следо-
вник, се иска тази решимост, за да можем 
да се избавим от оковите на стария човек. 
И това става почти на всяка крачка, ако 
не и на всяка крачка в живота. Казал ми е 
някой нещо – иде ми да отговоря, стане ми 
досадно, раздраз нително. И тук, на мига – 
ще се поддам ли, ще позволя ли да оживее 
и да се изпълни с мним живот старият 
човек поради доволство от това, че аз 
съм изрекъл злостна дума, отговорил съм 
на обидата с обида, или ще предпочета да 
ме заболи, да ми е трудно, да се боря, но да 
нанеса удар на стария човек и да нахраня 
с шепа пшеница новия човек. Пшеницата 
на усърдието, на чистото усърдие да ос-
тана верен на Господнята повеля в този 
случай. Така и във всеки един случай от 
живота ни. Ето го нашия мъченически 
път. И вижте, умирането на стария чо-
век у нас ражда живот – умира старият 
човек и в пълнота се ражда новият. Така е 
и със светите мъченици – разтерзаните, 
разкъсвани, обезобразени техни тела уми-
рат и изтляват, ала душите им отиват 
в лоното Авраамово, за да се възсъединят 
с възкръсналите в слава тела в последния 
Съден ден. От смъртта извира живот. 
Така е и с всеки един от нас – от смъртта 
на стария човек извира живот, живот 
за новия човек – ще повторя думите на 
апостол Павел – новия човек, създаден по Бога 

в правда и святост на истината (Еф. 4:24). Но 
този нов човек, роден в светото Кръщение 
и Миропомазване, може да израсне и да 
узрее само с активното съзнателно наше 
съдействие. Ето виждате що е то хрис-
тиянски живот, виждате, че този живот 
е наистина мъченически, но не единствено 
и само в тягостно-страдалческия смисъл 
на тази дума, но и в благодатно-победния, 
светлия смисъл на понятието. Ето, ако 
имаме такова съзнание, ако имаме такъв 
стремеж, ако имаме ясно осъзната така-
ва цел в живота си, тогава ние с вас ще 
можем наистина с дух и истина да почи-
таме паметта на светите мъченици, да 
ги славим, да им се молим не само и един-
ствено за земни блага, но преди всичко за 
помощ да се застъпват те за нас, за да 
можем и ние да вървим и извървим своя 
път на православни християни, своя път 
на истински Христови следов ници, своя 
скромен мъченически път от смърт към 
живот.

По молитвите на свети великомъче-
ник и победоносец Георги да ни просвети 
Господ, да ни настави Господ, да ни умъдри 
Господ, та да дойдем в себе си и да проуме-
ем кои сме ние по същество, за да можем 
да положим начало и да можем всеки ден да 
полагаме начало на нов живот, на живот, 
който извира от постепенното умъртвя-
ване на стария човек, на живот, който 
извира преди всичко от щедростите и 
благодатта на нашия Господ Бог и Спаси-
тел Иисус Христос, Който е благословен 
сега и всякога и във вечни векове. Амин.



63Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2009

словото на истината и 

тържищата на лъжата*

Триадицкий епископ Фотий

“Не сте забравили да изговаряте ду-
мата истина и това е всичко, което ви е 
останало от истината. Блещукането на 
нещата наричате истина. Все едно тъмни-
чарят, който е чувал за слънцето, да нарече 
нощната светулка слънце.” Това са думи на 
св. Николай Сръбски, възлюбени. Как мисли-
те, отнасят ли се дори в малка степен те 
за нас, които се зовем хрис-
тияни, чеда на светлината и 
на истината? Уверен съм, че 
ако бъдем искрени, честни, ще 
признаем, че тези думи, уви, се 
отнасят и за нас, и то може 
би в степен не малка. 

Ето, днес ние прославяме 
два огневидни стълба на ис-
т и н а т а ,  с в е т и т е 
първовърховни апостоли 
Петър и Павел. Прославяме 
двама могъщи благовестите-
ли на Христовата истина, 
които оставиха всичко и 
тръгнаха подир въплътената 
Истина, Христос, нашия Бог. Вече повече 
от две хилядолетия светите първовърховни 
апостоли Петър и Павел – а заедно с тях 
всички останали свети апостоли, всички 
свети отци на Църквата, всички, просияли 
в святост мъже и жени, – всички те, ста-
нали съсъди на Божията благодат, станали 
нови, христолики люде – ни благовестят 
истината за Господа Иисуса. Благовестят 
тази истина даром, благовестят я и я раз-
дават с пълни шепи, стига само да имаме 
добро желание да приемем, да протегнем 
ръка и да приемем.

Ала в същото време ние с вас сме заоби-
колени от безброй земни тържища, които 

продават лъжи, примесени с парченца ис-
тина, – лукаво, умело или грубо примесени с 
мънички парченца истина. Срещу каква цена 
купуваме тия лъжи? Срещу най-високата 
цена, която можем да заплатим на този 
свят – срещу душите си. 

И ето, ние с вас, които сме призвани да 
живеем в истината, неотлъчно да пребъдва-

ме в истината, да храним ума 
и сърцето си с истината, да 
подбуждаме и себе си, и други 
към приобщаване с истина-
та, ние често, дори понякога 
твърде често се въртим около 
тържищата, дето се продава 
лъжа. Какво ще рече това? 
Съвсем просто – нека всеки от 
нас да огледа себе си, нека всеки 
от нас да размисли и прецени 
как минава един негов ден, 
как минават много дни, как 
минават месеци и години от 
живота му...

О т д а в а ш  с е  т и  н а 
маловерие, малодушие, на леност да бъдеш 
чедо на светлината и истината – ето, ти си 
купил лъжа от измамните земни тържища. 
Осъждаш, обсъждаш, одумваш своя ближен, 
говориш непроверени приказки, облепяш с 
окачествявания делата, поведението на 
този или онзи – ти си купил лъжа с парчен-
ца истина от измамните земни тържища. 
Гледаш ти на ближния си отгоре, гледаш на 
себе си със снизхождение и лесно си прощаваш 
всеки грях, сластолюбиво се увличаш подир 
греховните стремежи на душата си, пред 
ближните лицемериш... Ето, ти си купил 
лъжа, примесена с парченца истина от 
измамните земни тържища и срещу тази 
лъжа си продал душата си, продал си вярата 
и доверието си в Господа, в Неговата ис-
тина, благовестена от светите Христови 
апостоли. Нима не сме чували: Не съдете, за 

* Проповед, произнесена в катедралния храм “Успение 
Богородично” на празника на светите първовърховни 
апостоли Петър и Павел, 12 юли (29 юни ст. ст.) 2009 г.
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да не бъдете съдени (Мат. 7:1)? Нима не сме чу-
вали словата: Поучете се от Мене, понеже съм 
кротък и смирен по сърце (Мат. 11:29)? Да, чували 
сме ги, но на кого сме се доверили? Накъде 
ни влече? Към животворящото слово на 
истината или към тържищата, дето се 
продава лъжа? 

Под какви ли не предлози ние с вас ходим 
из земните тържища, оглеждаме се наляво 
и надясно, търсим залъгалки 
и дрънкулки, водени от вле-
чение да се сдобием с неща, 
чието притежание се смята 
престижно, а като погле-
днеш по същество съвсем 
не е необходимо да имаш 
непременно това или онова 
от материалните блага. 
Та вършим ние това с вас 
под предлог на житейска 
трезвост и благоразумие, 
под предлог, че “няма как, 
трябва да оцеляваме”. И 
под тези благовидни пред-
лози сърцата ни се лепят по 
преходните блага на този 
свят и ние купуваме ли, ку-
пуваме лъжи от измамните 
тържища, а загърбваме даром даваната 
истина, която се лее от златословесните 
апостолски слова, за която ние сами четем 
и – колко печално! – в която твърдим, че 
вярваме. 

Да, наистина през всички времена е 
трудно и ще бъде трудно да бъдеш следовник 
на истината с дух, с цялото си същество, 
с живота си, а не само по отвлечено убеж-
дение или на думи. Винаги верността към 
истината изисква борба, борба да бъдеш 
верен. А без тази вярност как можем да се 
назовем християни, как можем да се спасим 
без вярност към Господа, без стремеж към 
вярност, ако съвестта ни свидетелствува, 
че вярност просто нямаме? На всички, въз-
любени, следовници на истината, е било и 
трудно, било е, обаче, и отрадно.

Ето, ще цитирам един кратък откъс 
от дневника на свещеномъченик епископ 
Арсений (Жадановски), разстрелян от бол-
шевиките през 1937 г. “Всичко могат да ти 
отнемат – казва той: – имущество, чест, 

положение. Но никой не може да ти отнеме 
вътрешното богатство, освен ако ти сам не 
го загубиш. Ако го имаш, с него си щастлив 
при всяко земно унижение. Това богатство 
в Господа винаги те успокоява, винаги те 
примирява с всякакъв род житейски несгоди. 
Грижи се за него, за това вътрешно богат-
ство на душата, търси го и се бой да не го 
загубиш.” Как мислите, могат ли нашите 

сърца и умове спонтанно 
да родят подобни мисли, 
подобни разположения, по-
добна решимост? Ако не 
могат, то – горчиво е да се 
изрече – ние с вас в пълна 
мяра попадаме под знаме-
нателя на словата, изрече-
ни от светител Николай 
Сръбски. Тогава наистина 
ще се окаже, че ние само мо-
жем да изговаряме думата 
истина. Ако обаче току-що 
изречените слова на руския 
светител са ни близки, ако 
те раздвижват ума, затрог-
ват сърцето или поне  го 
смекчават, отварят го за 
словото на истината, то 

тогава ние с вас имаме надежда да станем 
чеда на истината, да станем близки – да, 
удивително е, – колкото и да сме нищож-
ни, да станем близки на двата огневидни 
стълба на Христовата истина, на светите 
първовърховни апостоли Петър и Павел, 
да станем техни по-малки братя. Че дори 
Самият Христос Господ, въплътеният Син 
Божий нарича всички, повярвали в Него, 
Свои братя.

По молитвите на светите славни и 
всехвални, първовърховни апостоли Петър 
и Павел Христос Господ да ни вразуми, да ни 
просвети, та да прогледнем за истината с 
ум, съвест и сърце, и да станем и да пребъдем 
чеда на светлината и чеда на истината по 
същество, на дело и сега и всякога, и в без-
крайността на бъдещия век. Амин. 
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Н
ие, възлюбени, би следвало да из-
питваме потребност отново и 
отново да черпим от първоизво-

ра на нашата вяра – словото на живия Бог. 
Моля ви, бъдете мои подражатели, както 

съм аз на Христа (1 Кор. 4:16). С тия думи за-
вършва днешното литургийно апостолско 
четиво от първото послание на св. ап. 
Павел до християните в Коринт, което 
ние с вас чухме. Бъдете мои подражатели, 
както съм аз на Христа, казва апостолът, 
като моли своите духовни чеда, коринт-
ските християни, увещава и ги моли да 
бъдат негови подражатели. 

Как да разбираме тия слова? Що е 
подражание? Наподобяване на чужд обра-
зец, постъпване по чужд пример, нещо, 
което се прави по образец на друго нещо. 
Подражанието е самостоятелно копиране 
на действия, извършвани от друг – това 
е най-общото съдържание на понятието 
подражание. Но нека се опитаме да пояс-
ним какво по-точно означава подражание 
в духовно-нравствен план. 

Уви, в духовно-нравствената област 
всяко едно действие може да бъде изопа-
чено, да се откъсне от своя положите-
лен, първоначален здрав смисъл. Така е и 
с подражанието. Не е рядко печалното 
явление сред нас, християните, когато 
един или друг подражава било на автори-
тетно духовно лице, било на своя духовен 
наставник външно, когато именно копи-
ра негови думи, поведение, дори осанка и 
походка. Много тъжно и опасно е, когато 
човек подражава по такъв начин, когато 
подражава външно, когато подражава по 
подобие на актьор. Не за такова подража-
ние, несъмнено, говори апостолът.

Ако това печално подражание, за което 
наченах да говоря, бъде усвоено като дълбок 

и траен навик, то нанася големи, твърде 
големи вреди в духовно-нравствения жи-
вот на човека. Човек подражава външно, 
имитира, копира и си мисли, че е вътрешно 
сроден с този, на когото така подражава; 
а вътрешно същият този човек, който 
подражава и копира по такъв начин, си 
остава духовно-нравствено разяден, бо-
лен, загниващ. 

Чуйте следните думи на св. Григорий 
Богослов. Той казва, че “след смъртта на 
св. Василий Велики ще срещнеш много 
Василиевци по външност. Това са статуи, 
представляващи сянката Василиева. Ето, 
те искат да превърнат много маловажни 
неща у Василий, дори телесните му не-
достатъци, в средства на своята слава. 
Става въпрос за бледността на лицето, 
дългите коси, бавния говор, замисленост-
та и вглъбеността в себе си. Това при него 
беше не преднамерено, а обикновено, от 
само себе си. Колкото повече тези хора ис-
кат да се приближат до Василий, толкова 
повече се отдалечават от него.”

Следователно такъв вид подражание 
води не до приближаване към образеца, 
на когото се опитваме да подражаваме, 
а обратно, то ни отдалечава от него, 
отдалечава ни по дух и истина – по тези 
показатели, същностните, основните за 
духовно-нравствения живот. 

Братът на св. Василий Велики, св. Гри-
 горий Нисийски, често говори за подража-
нието на Христа. Даже споменава не на 
едно място, че самото християнство е 
подражаване на Христа. В същото време, 
за да се разграничи от лъжеподражанието, 
св. Григорий привежда следния пример:

“В град Александрия един майстор 
научил някаква маймуна да танцува. Той 
º обличал ярки дрехи на танцьорка и тя 
играела, като развличала зрителите. Но 
веднъж някакъв шегобиец хвърля върху сце-
ната лакомства, каквито тези животни 

КаКво означава да Подражаваме на Христа?*

* Проповед, произнесена в катедралния храм “Успение 
Богородично” в Неделя десета след Петдесетница, 16 
август (3 август ст. ст.) 2009 г.

Триадицкий епископ Фотий
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харесват. Като ги видяла, маймуната на-
часа забравила всякакви танци и се нахвър-
лила върху храната. А за да може по-лесно 
да изяде всичко това, тя разкъсала дрехите 
си на танцьорка и пред всички показала 
своето естество. Така и човекът, който 
има вид на християнин, но в душата си 
не се е оприличил на Христа, се нахвърля 
върху всички съблазни, които дяволът му 
предлага, и така разкрива истинската си 
природа.” 

Ето ви ярко разкрит един от основ-
ните недъзи на нашето съвремие – едно 
осъзнато, недоосъзнато или съвсем несъ-
знавано лъжеподражание. Ние искаме да 
бъдем християни, но с едно условие, което 
крием и от самите себе си, камо ли да го 
споделим с някого, камо ли да си го призна-
ем пред Господа, пред изповедника си: ние 
искаме да бъдем християни, като си оста-
нем вътре по същество същите, с нашите 
страсти и пороци, с нашите греховни 
нагласи, с нашия копнеж за безметежно 
приятен, колкото се може по-приятен 
живот тук и сега. Такъв човек сам себе 
си лъже, че е християнин. Той е толкова 
християнин, колкото и тази маймуна е 
била танцьорка. Дойде ли изкушението, 
предизвикана ли бъде страстта, ние много 
лесно хвърляме маската на външното под-
ражание и се показваме такива, каквито 
в действителност сме. 

И така, подражанието на Христа, под-
ражаването на тези Христови приятели, 
които сами са били истински подражатели 
Христови, няма нищо общо с лъжеподра-
жанието, с копирането, с външната ими-
тация, с всичко това, за което говорихме 
досега. Добре, как тогава да разбираме: 
подражавайте на Христа?

Увещанието за подражаване на Христа 
е възможност да се осъществява призивът 
на нашия Господ да Го следваме. В този 
смисъл подражаването на Христа и след-
ването по стъпките Му означава едно и 
също нещо. В практически план следване-
то на Христа се състои в изпълняване на 
заповедите Му. Ние виждаме, че заповеди-
те на светото Евангелие не предписват 

просто морални правила за поведение, но 
сочат пътя към светостта и обновлени-
ето на човешката природа, а постигане 
на обновление и светост е невъзможно без 
себеотрицание, без борба с ветхия според 
предишното живеене човек, без борба сре-
щу този човек, който у нас напира, желае 
да си остане непокътнат, да си остане 
същият. Ходи на църква, моли се, опит-
вай се да стоиш на дългите богослужения, 
усърдно се кланяй, чети молитви, изпъл-
нявай едно, второ и трето – само не ме 
докосвай, мен – внушава ни ветхият човек. 

И тъй, не е възможно да подражаваме 
на Спасителя, без да имаме ясно желание, 
без да имаме вътрешна устременост да 
спазваме заповедите Му. Христовите 
заповеди показват в какво се изразяват 
свойствата на новия човек, създаден по 
Бога, както пак св. ап. Павел ни учи. Ко-
личеството на новозаветните заповеди 
не се ограничава с определено число, тъй 
като всяка дума на Спасителя, всяко Не-
гово действие стават заповед. Всички 
тези заповеди са обединени в едно съвсем 
кратко изречение на свети апостол и еван-
гелист Лука в неговата книга Деяния на 
светите апостоли: Иисус начена да върши 
и учи (1:1). Думите и делата на Спасителя 
– това са всички Негови заповеди, които 
християнинът е призван да изпълнява. 
Новозаветните заповеди, ще повторя 
пак, не са сухи нравствени норми, не са 
законнически предписания, не са просто 
сух закон, който трябва, трябва, трябва 
да се спазва, но може да се спазва външно. 
Такова едно  външно спазване носи тежест 
на душата, защото отвътре живее стари-
ят човек, а на него всички тези заповеди 
са му чужди. И когато ние престанем да ги 
спазваме формално, фарисейски, външно-
подражателно, а започнем да ги спазваме 
по същество, тогава старият човек от-
вътре протестира, тогава тези заповеди 
стават скучни, тежки, неестествени. О, 
колко умело може да внушава вътре в нас 
старият човек своите доводи против 
същинското спазване и изпълняване на 
Христовите заповеди!
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И тъй, новозаветните Христови запо-
веди са живо благоухание на Светия Дух. В 
живота на вярващите това е благослове-
нието на Отца и присъствието на Сина, 
тъй като според учението на светите 
отци, нашият Господ тайнствено Сам 
пребъдва в Своите животворни заповеди. 

Бъдете мои подражатели, както съм аз на 
Христа, казва свети апостол Павел. Следо-
вателно св. ап. Павел призовава коринт-
ските християни да подражават на самия 
него, т. е. на своя духовен отец, който ги е 
родил в Христа, така както той е подра-
жавал на Христа, според собствената си 
мисъл в посланието до християните от 
тракийския град Филипи: Подражавайте, 
братя, на мене и гледайте ония, които постъп-
ват по образец, какъвто имате в нас (Фил. 3:17).

Св. Василий Велики казва: “Домостро-
ителството на нашия Бог и Спасител 
за човека е издигане от състоянието на 
падение и възвръщане в общение с Бога от 
състояние на отчуждение, предизвикано 
от непослушанието. Затова е идването 
на Христа в плът, предначертанията на 
евангелските правила за живот, затова 
са страданията, кръстът, погребение-
то, възкресението, за да може, спасяван 
чрез подражаване на Христа, човек да 
приеме древното осиновление. Затова за 
съвършен живот е нужно да подражаваме 
на Христа, т. е. не само на показаните в 
живота на Христа примери на негневли-
вост, смиреномъдрие и дълготърпение, 
но и на смъртта Христова, както говори 
Христовият подражател Павел: Като се 
уподобявам на Него в смъртта Му, та дано 
някак достигна възкресението на мъртвите 
(Фил. 10:11).” 

И тъй, за да станем подражатели 
на Христа, за да обикнем Христа, за да 
възлюбим Христа, ние неизбежно следва 
да минем по пътя на себеотрицанието. 
Чрез себеотрицанието, чрез носенето на 
кръста, чрез приемането на скърбите и 
страданията ние се очистваме вътрешно. 
Това са родилните болки на новия човек, 
на христоликия човек. Без тези родилни 
болки новият човек, християнинът в съ-

щинския смисъл на това понятие просто 
не може да се роди и израсте в нас. 

Московският митрополит Филарет 
(Дроздов) обичал да казва – в този ред на 
мисли смятам за уместно да приведа него-
вото изказване: “Няма по-голяма слава от 
тази да споделяме безчестието на Иисуса.” 

И тъй, моля ви, казва апостолът, бъдете 
мои подражатели, както съм и аз на Христа. 
Блажени Теодорит описателно предава 
това изречение така: “Смирявайте се, как-
то се смирявам аз; търпете това, което 
търпя аз; хвалете се със страданията, а 
не с дарованията; подражавайте на мене 
във всичко; не се превъзнасяйте нито с 
мъдрост, нито с богатство, но считайте 
мъдрост и богатство единствено това 
да обичате Христа и братята в Христа.” 

При това апостолът не заповядва, а 
нежно моли коринтските християни да 
бъдат негови подражатели, както той 
самият е подражател на Христа. 

Дано и ние, възлюбени, да изпитаме 
отрада, утеха, да укрепнат вярата и упо-
ванието ни, когато се стремим да изпъл-
няваме Христовите заповеди, когато се 
стремим да обичаме враговете си, когато 
се стремим да благославяме ония, които 
ни проклинат, да се молим за ония, които 
ни обиждат и гонят, да правим добро на 
ония, които ни мразят, та да станем 
синове и дъщери на небесния Отец в жи-
вотворния, дълбок, същински смисъл на 
тия богочовешки слова. Амин. 
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В
ие чухте днес, възлюбени, тълкува-
телна беседа от св. Иоан Златоуст 
върху текста на апостолското 

литургийно четиво. Бих се осмелил да спра 
допълнително вниманието ви върху думи-
те на св. апостол Павел, отправени към 
християните в тогавашния езически град 
Коринт: Всичко у вас да става с любов (1 Кор. 16:14). 

Вие много добре знаете колко често днес 
се говори за любов. Говори се за любов често 
и от църковния амвон. Когато разгърнем Но-
вия Завет, особено светото Евангелие, ние 
четем думите на Спасителя, знаем коя е най-
главната новозаветна заповед. Четем, чели 
сме, ще четем и в бъдеще, докато можем, 
Христовите думи: Любов имайте помежду си, 
та по това да познаят, че сте Мои ученици; Нова 
заповед ви давам, да любите един другиго, както 
Аз ви възлюбих (срв. Иоан. 13:35, 34). И ето, вие 
виждате, че още в зората на християнство-
то сред коринтските християни настъпили 
разделения, дори християнин извършил ужа-
сяващия грях кръвосмешение. Стигнало се 
дотам, че християни взели да се съдят пред 
гражданския съд, сиреч пред езичниците. 

Защо така тежко ние слушаме и в тол-
кова малка степен чуваме Христовата за-
повед за любовта? Защото за да отворим 
слуха не просто на ума, но и на сърцето си за 
тази заповед, за да попадне благовестието 
за новозаветната любов у нас, е потребно 
не само да разтворим душите и сърцата 
си – потребно е нещо, което през всички 
времена, а особено днес малцина се решават 
да сторят – потребно е християнинът да 
тръгне по пътя на себеотречението. 

Вижте, в Новия Завет – той, знаете, е 
написан на гръцки език – думата, с която се 
обозначава християнската любов, Христо-
вата любов, непознатата дотогава любов, 
в тогавашната словоупотреба сред езични-
ците е означавала “любов между приятели”, 

“любов на децата към техните родители”, 
“любов на родителите към децата им”; за 
плътската любов, за любовта между мъж 
и жена в нейните по-низши измерения на 
гръцки език има друга дума. 

И тъй, Христовата любов, кълновете на 
Христовата любов не могат да растат, ако у 
нас никнат и набират сила семената на себи-
чността, себелюбието, чувството за висока 
собствена стойност, на потребността да 
бъдем забелязвани от другите, слушани от 
другите, ценени от другите. Христовата 
любов дори в своя зачатък, в своите кълнове 
изисква усилия за борба срещу всичко това, 
което току-що изредих: първо, изисква съз-
нание, че е потребна такава борба, и второ 
– такава борба на дело. Със зов към Господа, 
с предстоене пред Господа, с простосърдечно 
желание да живеем според Неговите свети 
заповеди. Ето какво е потребно, за да може 
всичко у нас да става с любов, и ето защо 
далеч не всичко у нас става с любов – защото 
всеки един от нас просто няма решимост, 
няма смелост, няма желание да се раздели 
със собствената си себичност, със себе-
любието, със съзнанието и сладостното 
чувство за висока собствена стойност.  

Ако стремежът да живеем според Хрис-
товите заповеди е поне в някаква степен 
взаимен, то тогава се заражда истинската 
християнска община. В противен случай ние 
сме може би на път да станем християни, 
може би сме на път, обратно, от християни 
да се свличаме надолу и да ставаме езичници, 
ако мога така да се изразя, в опаковката на 
християни. Но истината е тази – без вза-
имност, без взаимен стремеж в тази посока 
ние не можем да бъдем християнска община.

Да, за любовта наистина се говори мно-
го. Нека се опитаме да си кажем някои неща 
прости, в духовно-практически план. Ви-
жте, стремежът да придобиеш и да проявиш 
любов почива на доверие и откритост. 
Обаче, когато ние тук, в храма или в своите 
взаимоотношения като християни изобщо 

* Проповед, произнесена в храма “Св. Димитрий 
Сливенски” на първата св. Литургия, отслужена в него, 
6 септември (24 август ст. ст.) 2009 г.

сеБеотречението – 

семе на Христовата лЮБов У нас*

Триадицкий епископ Фотий
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привнасяме духа на света, който, уви, е 
проникнал дълбоко у нас, то тогава ние 
много лесно можем да злоупотребим с дове-
рието на този, който желае да прояви любов, 
да придобие любов. Как? Просто като го 
сметнем за наивност, като по някакъв начин 
омаловажим това доверие. Да речем, има 
обща работа в храма, свещеникът се обръща 
с просба към вас – за енориашите, естест-
вено, говоря – посилно да се включите в една 
съвместна работа. Има хора, за жалост 
това са единици, които откликват прос-
тосърдечно, идват и се включват. Има и 
такива обаче, които веднага се дръпват, 
защото това може би ще наруши някакви 
техни планове, защото просто нямат дос-
татъчно ясни подбуди да го сторят; те 
започват да се оправдават пред самите себе 
си, че са заети и уморени, без обективно да 
е точно така, и се оказва тъй, че откликват 
наистина един-двама, другите просто ги 
няма. И какво се получава? Къде е искреност-
та, къде е откритостта пред Господа и 
пред братята и сестрите в Христа? Колко 
често се случва това! В почти всички енории 
основните дейности се вършат от един-
двама-трима. Не искам лично да кажа нещо 
против когото и да е било, нито да съдя 
когото и да е било, че не се е включил в една 
или друга дейност. Мисля, че добре разби-
рате за какво иде реч. 

Дори и нехристиянинът е готов да 
прояви любов, , ако проявата на любов не 
нарушава неговия вътрешен комфорт, ако 
тази проява на любов носи едно недотам 
правилно разбрано удовлетворение, – ако 
подхранва чувството за неговата висока 
собствена стойност. Отново – това не е 
новата заповед за любовта, това не е проява 
на Христовата любов. Да любите един другиго, 
както Аз ви възлюбих, казва Господ (Иоан. 15:12). 
Любовта дори в най-дребните нейни прояви, 
макар че при любовта няма едро и дребно, 
е безкористна, чиста. Користна може да 
бъде любовта, когато върша нещо, за да 
изпитам непременно приятно чувство аз. 
Удовлетворението от истинската любов 
радва душата, просветлява душата, но и 
укрепва душата в стремежа към борба със 
себичността, прави душата още по-готова 
да жертвува спокойствие, почивка..., именно 
да жертвува. Любовта е свързана с жертва, 

любовта дава, и колкото повече дава, тол-
кова по-богата става. Любовта не чака да 
получава, любовта не е в приятното или 
сластно изживяване, че мен ме обичат. Ако 
ние можем да се обичаме чисто в Христа с 
духовна любов, то това, разбира се, дарява 
взаимна радост, дарява вътрешен усет за 
щастие, който е несравним със земните из-
живявания, защото се радва не нашето “аз”, 
не нашето себелюбие, не нашето чувство за 
висока собствена значимост, радва се наша-
та богосъздадена личност, която колкото 
повече дава, колкото повече отдава себе си в 
служение на Господа и на ближните, толкова 
по-пълна и по-богата става тя, личността 
ни. Виждате ли към какво сме призвани?  

Ох, на фона на тия думи колко боли, 
кога то проявяваме всичко друго, но не и 
любов, когато проявяваме дребнавост, ко-
гато не сме способни даже съвсем на едро да 
усетим потребността на ближния, болката 
на ближния, когато във всичко, от което се 
ръководим, сме мотивирани от една или 
друга изява на нашето “аз”: аз да кажа и мен 
да чуят, аз да направя и мен да видят. Как-
во казва Господ в Евангелието? – Лявата ти 
ръка да не знае какво прави дясната (Мат. 6:3). 
Истинската, стойностната любов винаги 
се изявява скромно, нежно, съкровено, тихо, 
по възможност тайно. 

И тъй, ако нашият стремеж да живеем 
така е поне в някаква малка степен взаимен, 
пак ще подчертая, отново ще повторя, то-
гава ние започваме да бъдем община, хрис-
тиянска община, събрана около кого? – около 
свещеника, около епископа? – Да. Но около 
тях като люде, и само като люде? – Не! Съ-
брана около Христос Господ, около живия Бо-
гочовек, Който е обещал да бъде неразлъчно с 
нас до свършека на вековете, а свещеникът, 
епископът, те просто са призвани да служат 
на Христа в още по-голяма степен от миря-
ните. Разбирате ли къде е нашата трагедия? 
Следователно нашият грях, когато ние 
ви съблазняваме, когато ние вършим нещо 
противно на това служение, е може би по-
тежък от всички ваши грехове взети заедно. 

За жалост обаче духът на времето като 
киселина разяжда мислите, чувствата на 
съвременните християни. Виждате колко 
съблазни има в Църквата – Църквата се 
възприема просто като някаква институ-
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ция, богослужението просто като система 
от обреди, вярата и тя – като правене на 
нещо външно,  като спазване на нещо – едно, 
второ, трето. Къде е духът, къде е истина-
та, които оживотворяват всичкото това 
външно и го правят стойностно? Ето това 
е духът на Православието, това е духът на 
истинското християнство – там, където 
има стремеж да се живее в дух и истина, 
там, където човек просто полага усилия на 
дело: чете не за да изчете правилото, чете 
не за да прочете Евангелието: чете, за да се 
нахрани, чете, за да поеме нещо тук, в сърце-
то си. Прости и благодатни са евангелските 
слова, но с малко по-внимателен слух слушай, 
за да чуеш, по-внимателно гледай, за да ви-
диш, за да станеш самият ти добра и пло-
доносна почва за семето на словото Божие.  

Та ето съвсем бегло, разбира се, казано 
част от условията, от предпоставките 
всичко у нас да става с любов. Ние общува-
ме взаимно преди всичко чрез страстите 
си. После се каем, после съжаляваме, после 
наистина понякога желаем да проявим 
любов, но тъй като най-често общуваме 
чрез страстите си, обликът на моя ближен 
остава запечатан в съзнанието ми и в сър-
цето ми най-вече чрез своите отрицателни 
прояви, чрез страстите, и аз много често 
го възприемам именно така. Защо? Защото 
неговите страсти, като стрели, пробож-
дат и моето себелюбие и предизвикват 
ответен страстен отклик у самия мен. На 
обидата, ако не отвърна с обида, изпитвам 
раздразнение, засегнато е самолюбието ми, 
настройвам се съответно спрямо ближния 
си; ако не му кажа нищо, то на пет-шест 
човека след това ще разкажа какъв е той 
и какво ми е рекъл. Къде е християнската 
община тук? Къде е великодушието? Къде 
е любовта, която покрива греха на другия? 

И тъй, всичко у вас да става с любов. Виж-
дате, че този път е стръмен, защото за 
разлика от човешката любов, особено от 
страстната любов, любовта, за която гово-
рим, изисква съзнателни усилия. Придобием 
ли я, по Божия милост, поне искри от нея 
придобием ли, то ще усетим и отрадата от 
тази любов. Ала човек не свързва понятието 
любов с понятията усилия, борба със себе 
си, търпение. Любовта трябва да идва от 
само себе си и непременно да ми носи сла-
достно, приятно чувство – толкоз. Всичко 

е дотам на практика. Слова, красиви иначе, 
за любовта - колкото щете. 

Ето към какво ни зове, възлюбени, наши-
ят Господ. И аз от цялото си сърце пожела-
вам на енорията тук поне да встъпи в нача-
лото на този път, защото без това може би 
скоро, може би не толкова скоро, тук, хра-
мът, ще стане място за изпитания помежду 
ви, и вместо да се лекуваме от страстите 
си, тук, Божият дом, колкото и тъжно да 
звучи, може да се окаже място за проява 
на грозни страсти. Защо? Защото любов 
няма ме помежду си, защото не се стремим 
про стосърдечно да живеем според светите 
Христови заповеди, защото нямаме реши-
мост, нямаме смелост, нямаме дори желание 
да встъпим в борба със себелюбието, себи-
чността, егоизма, съзнанието за собствена 
значимост, защото в общението с другите 
ние се ръководим от това да изявим себе 
си, да почувствуваме сладост, приятност, 
удовлетворение в обществената среда от 
това, че тя цени определени наши качества. 
Това е светът. При нас не би следвало да 
е така. А при нас става понякога по-лошо, 
отколкото в света, вие добре знаете защо. 
Просто защото ето, тези истини, които не 
са сложни, остават някъде встрани, някъде 
в периферията на нашето полезрение. А 
кое е в центъра? Естествено самите ние с 
нашите стремежи, с правото си да получим 
едно и второ, и трето, и т. н. – със своята 
воля, със своите разбирания. И ако моята 
воля се накърни, ако моето достойнство се 
урони, ако някой ми каже нещо, което не е 
приятно – толкова, аз съм дотам. Нашите 
отношения веднага охладняват. “Защо само 
аз ще отстъпвам?” Нали разбирате – започ-
ват тия неща, които се случват всеки ден.  

И тъй, не само на енориашите, но и на 
всички вас, възлюбени, на цялата ни Църква, 
тоест на цялото събрание от верни, на всич-
ки нас, свещенослужителите, и на всички 
вас от сърце пожелавам да положим добро 
начало, да тръгнем във вярната посока без 
шум, смирено, но истински, по същество, 
в истина и дух, за да имаме надеждата, че 
въпреки всички противни ветрове и бури, че 
въпреки разюздания скверен танц на греха 
навсякъде по земята може все още да има 
Христови следовници, може да има христи-
янско общество, в което е жив стремежът 
всичко да става с любов. Амин.



Ìîìåíòè îò бäåíèåòî è ñâåòàòà Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà íà ñâåòèòå ïúðâîâúðхîâíè àïîñòîлè 
Ïåòúð è Ïàâåл. 12 юлè (29 юíè ñò. ñò.) 2009 ã., êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.  

Îñâåщàâàíåòî íà íîâîïîñòðîåíèя хðàì “Ñâ. Дèìèòðèй Ñлèâåíñêè”, íà êàìбàíèòå çà хðàìà è ïúðâà 
ñâåòà Ëèòуðãèя â íåãî. Ñлèâåí, 5 è 6 ñåïòåìâðè (23 è 24 àâãуñò ñò. ñò.) 2009 ã. 

Из живота на Българската Старостилна Православна Църква
(продължение от стр. 6)
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Празникът на катедралния храм “Успение Богородично” в София

Зà ïðåñòîлíèя ïðàçíèê íà êàòåäðàлíèя хðàì â ñòîлèцàòà ïðèñòèãíàхà ÷åòèðèìà àðхèåðåè: Ìåòîíñêèяò 
åïèñêîï Àìâðîñèй è Ãàðäèêèйñêèяò åïèñêîï Êлèìåíò îò Ñèíîäà íà Ãðúцêàòà Èñòèííîïðàâîñлàâíà 
Öúðêâà – Ñâåщåí Ñèíîä íà ïðîòèâîñòîящèòå, çàåäíî ñ цял àâòîбуñ ïîêлîííèцè; îò Ðуìúíñêàòà 
Ñòàðîñòèлíà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà бяхà äîøлè Ñу÷àâñêèяò åïèñêîï Ñîфðîíèй è Ãàлàцêèяò åïèñêîï  
Дèîíèñèй. Âñè÷êè òå âçåхà у÷àñòèå â òúðжåñòâåíèòå бîãîñлужåíèя, îãлàâåíè îò Òðèàäèцêèя åïèñêîï 
Фîòèй, à ñлåä òîâà бяхà íà êðàòêî ïîñåщåíèå â Êíяжåâñêèя äåâè÷åñêè ìàíàñòèð “Ïîêðîâ Áîãîðîäè÷åí”.

Ïðàâîñëàâíî ñëîâî ¹ 1-4 / 200972



Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2009 73

Зà ïðàçíèêà íà Ãðúцêàòà Èñòèííîïðàâîñлàâíà Öúðêâà –  Ñâåщåí Ñèíîä íà ïðîòèâîñòîящèòå 
ïðèñòèãíàхà ïðåäñòîяòåлèòå íà Ðуñêàòà Ïðàâîñлàâíà Зàäãðàíè÷íà Öúðêâà – ìèòðîï. Àãàòàíãåл 
è íà Áúлãàðñêàòà Ñòàðîñòèлíà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà – Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй. Îò Ñèíîäà 
íà Ðуìúíñêàòà Ñòàðîñòèлíà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà â ïðàçíåíñòâàòà ñå âêлю÷èхà òðèìà àðхèåðåè 
– Яøêèяò åïèñêîï Ãлèêåðèй, Ïлîåщêèяò åïèñêîï Àíòîíèй è Ãàлàцêèяò åïèñêîï Дèîíèñèй.

Ïî âðåìå íà бäåíèåòî çà Êðúñòîâäåí, 27 ñåïòåìâðè (14 ñåïòåìâðè ñò. ñò.), Òðèàäèцêèяò åïèñêîï 
Фîòèй èçâúðøè ÷èíà íà Âúçäâèжåíèå íà Êðúñòà â êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.

Празникът на манастира “Св. св. Киприан и Иустина” 
15 октомври (2 октомври ст. ст.) 2009 г., Фили, Гърция



Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2009

Рождественско СЛОВО
“Неща необясними това необяснимо Рождество явява – как Този, Който 
заедно с Отца седи във висините, сега е волно слязъл в ясли на същества, 
ненадарени с разум; как Недостъпният за сетивата е в пелени обвит, как 
Вездесъщият лежи във пещерата, Но да възкликнем, люде: иде Христос, 

Царят Израилев!”1

Възлюбени в родилия се Богомладенец братя и сестри,
чеда на светата Православна Църква!

Отново нашата майка — Църквата с трепет и радост ни благовести тай-
ната на благочестието: “Бог се яви в плът“ (1 Тим. 3:16). Какъв път трябва 
да извървим ние, днешните християни, за да отправим чист, смирен, 

благо говеен взор към тази тайна? Път дълъг, по-дълъг и по-труден от пътя на 
халдейските мъдреци; път през блата и трънаци, през пустини и пропасти, ала 
в същото време път благословен, път, който води през скърби към радост, през 
времето към вечността.

Ето пред нас са блатата от плътно наслоени полуцърковни, крайцърковни и 
впоследна сметка лъжецърковни представи за Христовото Рождество като вид 
религиозен празник, като символ, или пък като битов, трапезен, своеобразен 
“подаръчно-кулинарен“ празник в християнска обвивка, разкрасена с отблъсква-
що кичозни фигурки, които пресъздават евангелските разкази за поклонението 
на пастирите и на мъдреците пред Богомладенеца. Затънем ли в тия блата, не 
ще видим тайната на благочестието, не ще можем да отправим чист, смирен и 
благоговеен взор към Този, Който заедно с Отца седи във висините и въплътен 
— като безпомощен наглед Младенец лежи в ясли.

Прекосим ли блатата, пред нас изникват трънаците от грижи и житейски 
трудности, от явен или прикрит ламтеж за земни изгоди и блага. Оплетем ли се в 
тях, празникът на Христовото Рождество ще мине и отмине, ще усетим навярно 
само полъха му, ала не ще достигнем до тайната на благочестието, не ще можем 
да отправим чист, смирен и благоговеен взор към обвития в пелени Бог, Който 
Сам по Себе Си е недостъпен не само за човешките сетива, но и за лъчезарния 
ум на ангелските ликове.

Преминем ли през настръхналите тръни, навлизаме в пустини, изпълнени с 
миражи, които рисуват примамливи наслади, бленувано щастие, несмутим душевен 
уют тук и сега. Вземем ли тия миражи за действителност, то за нас Христовото 
Рождество може да бъде възвишен символ, красив празник, отразяващ съкровени 
човешки копнежи, но не ще бъде тайна на благочестието, не ще бъде предивно, 

1 Стрaннагw ржcтвA, стрaнны вeщы ви1дzтсz, кaкw въ вhшнихъ nц7Y сосэдsй, въ ћслехъ безсловeсныхъ 
восхотёвъ восклонsетсz; кaкw неwсzзaемый, въ пеленaхъ; кaкw вездЁ сhй, въ вертeпэ; лю1діе, возо-
піeмъ: цRь ї}левъ хrт0съ прих0дитъ. (Миней, 22 декември, втора хвалитна стихира на утренята.)
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необяснимо рождение на Този, Който, бидейки Творец и Господар на времето и 
пространството, лежи върху слама в малка пещера.

Пребродим ли безплодните пустини, пред нас се изпречват пропастите на нашите 
горделиви понятия, мнения, възгледи; пропастите на нашето маловерие и самоувере-
ност, на нашето себелюбие и чувство за висока лична значимост. Дали изобщо ще 
видим тия пропасти или ще ни се сторят те като красив и висок зелен хълм, на чийто 
връх си въобразяваме, че стоим самите ние? Но откажем ли да видим в пропастите 
това, което те са — пропасти, и най-вече, не съберем ли смелост да се спуснем в 
тях, да ги прекосим и да се изкачим по урвата на себеотрицанието и смирението, 
то ние не ще съзрем тайната на благочестието, тайната на всемогъщия Бог, умалил 
Своето величие до краен предел и станал 
Човек — заради нас човеците и заради 
нашето спасение. Преодолеем ли обаче и 
тази последна трудност по нашия път, из-
качим ли стръмната урва на смирението и 
себеотрицанието, то ние с простосърдечна 
вяра, с просветлен ум ще отправим чист, 
смирен и благоговеен взор към тайната 
на благочестието и ще разберем, че Бог 
се ражда като Човек, за да се родим ние, 
човеците с вода и Дух и да станем богове 
по благодат; ще разберем, че Бог се ражда 
като Човек, за да приеме кръстна смърт 
и да дари на нас, пленниците на смъртта, 
живот вечен. Тогава и ние ще възкликнем 
заедно с църковния песнописец “иде Хрис-
тос, Царят Израилев!“, ще възпеем заедно 
с богогласния Богослов Григорий: “Днес 
Роденият без майка се ражда без баща. 
Безплътният се въплъщава, във вещество 
се облича Словото, Невидимият става видим, 
Недостъпният за сетивата става осезаем, 
Безлетният получава начало, Син Божий 
става Син Човешки“. На Него ведно с без-
началния Му Отец и със Светия, Благ и 
Животворящ Дух слава, чест и поклонение 
сега и всякога, и във вечни векове. Амин.

Честито Рождество Христово!
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29 íîåìâðè (16 íîåìâðè ñò. ñò.) 2009 ã. Â ïúð
âàòà íåäåля íà Ðîжäåñòâåíñêèя ïîñò, êîяòî 
òàçè ãîäèíà ñúâïàäíà ñ ïàìåòòà íà ñâ. àï. è åâ. 
Ìàòåй, Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй îãлàâè 
ñâ. Ëèòуðãèя â êàòåäðàлíèя хðàì â ñòîлèцàòà.

Íà 13 äåêåìâðè (30 íîåìâðè ñò. ñò.) 2009 ã., 
êîãàòî ñå ÷åñòâà ïàìåòòà íà ñâ. àï. Àíäðåй 
Ïúðâîçâàíè, â êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãî
ðîäè÷íî” бå îòñлужåíà ñâ. Ëèòуðãèя îò Íåãîâî 
Ïðåîñâåщåíñòâî Òðèàäèцêèя åïèñêîï Фîòèй.

Àðхèâ íà ñï. “Ïðàâîñлàâíî ñлîâî” в Интернет: http://bulgarianorthodoxchurch.org/ps/

Рождество Христово в катедралния храм, София

Òðàäèцèîííàòà ðîжäåñòâåíñêà ñðåщà íà äåцàòà – åíîðèàøè íà êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áî
ãîðîäè÷íî” â ñòîлèцàòà ñ Íåãîâî Ïðåîñâåщåíñòâî Òðèàäèцêèя åïèñêîï Фîòèй ñå ñúñòîя íà 
òðåòèя äåí íà Ðîжäåñòâî Õðèñòîâî, Ñòåфàíîâäåí, 9 яíуàðè 2010 ã. (27 äåêåìâðè 2009 ã. ñò. ñò.).
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