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

(Ìàò. 28:20).

ÁÐÎÉ  1–4
яíуàðè — äåêåìâðè 

ãîä. ÕIÕ — 2011 ã.
ÎÐÃÀÍ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ 

ÑÒÀÐÎÑÒÈËÍÀ ÖÚÐÊÂÀ

В òúðжåñòâåíèòå бîãîñлужåíèя íà 27 è 28 ìàй (14 è 15 ìàй ñò. ñò.) çà îñâåщàâàíåòî 
íà хðàìà íàðåä ñ Òðèàäèцêèя åïèñêîï Фîòèй âçåхà у÷àñòèå ÷åòèðèìà àðхèåðåè 
îò íàøèòå Öúðêâè – ñåñòðè: Ìåòîíñêèяò åïèñêîï Àìâðîñèй è Ãàðäèêèйñêèяò 

åïèñêîï Êлèìåíò îò Ãðúцêàòà Èñòèííî-ïðàâîñлàâíà Öúðêâà –  Ñâåщåí Ñèíîä íà ïðîòè-
âî ñòîящèòå, Áîлãðàäñêèяò åïèñêîï Ãåîðãè îò Ðуñêàòà Ïðàâîñлàâíà Зàäãðàíè÷íà 
Öúðêâà è Яøêèяò åïèñêîï Ãлèêåðèй îò Ðуìúíñêàòà Ïðàâîñлàâíà Ñòàðîñòèлíà Öúðêâà. 
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Ïðè÷àñòяâàíå ïî âðåìå íà Ïðåжäåîñâåщåíàòà 
ñâ. Ëèòуðãèя â ïåòúêà íà ïúðâàòà ñåäìèцà îò 

Âåлèêèя ïîñò, 11 ìàðò (26 фåâðуàðè ñò. ñò.)

Àêàòèñò êúì Ïðåñâåòà Áîãîðîäèцà â ïåòúê íà 
ïúðâàòà ñåäìèцà îò Âåлèêèя ïîñò, 11 ìàðò 

(26 фåâðуàðè ñò. ñò.)

Âåлèêèяò âîäîñâåò íà ïðàçíèêà Áîãîяâлåíèå â 
êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, 

19 яíуàðè (6 яíуàðè ñò. ñò.) 2011 ã.

Ïàíèхèäà çà ïðèñíîïàìåòíèя àðхèìàíäðèò Ñåðà-
фèì (Àлåêñèåâ) â Êíяжåâñêèя ìàíàñòèð “Ïîêðîâ 
Áîãîðîäè÷åí”, 30 яíуàðè (17 яíуàðè ñò. ñò.) 2011 ã. 

Ìîлåбåí êúì ñâ. ïàòðèàðх Фîòèй Êîíñòàíòè-
íîïîлñêè, 18 фåâðуàðè (5 фåâðуàðè ñò. ñò.)

Íà÷àлî íà ñâ. Ëèòуðãèя íà ïðàçíèêà Ñðåòåíèå 
Ãîñïîäíå, 15 фåâðуàðè (2 фåâðуàðè ñò. ñò.)
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Моменти от бдението и св. Литургия за празника Вход Господен в Йерусалим, 
17 април (4 април ст. ст.) 2011 г. Катедрален храм “Успение Богородично”, София.

Благовещение, 7 април (25 март ст. ст.) 2011 г. Катедрален храм “Успение Богородично”, София.

Четене на Евангелието на св. Литургия в  неделя 
първа на Великия пост, 13 март (26 февруари ст. ст.)

Изнасяне на св. Кръст в края на утренята за не-
деля Кръстопоклонна, 27 март (14 март ст. ст.)
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Утреня за Велики петък с четене на 12-те евангелски четива за страданията Христови. 

Велики петък, 22 април (9 април ст. ст.). 
Утреня с опело Христово. 

Велика събота, 23 април (10 април ст. ст.). 
Задамвонна молитва пред св. Плащаница. 

Велики петък, 22 април (9 април ст. ст.). Вечерня с изнасяне на св. Плащаница. 



Пасха Христова в катедралния храм “Успение Богородично”, София

Пасхалн литийно шествие след св. Литургия в 
Светли понеделник, 25 април (12 април ст. ст.) 2011 г. 
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Възпитаниците на неделното училище при ка-
тедралния храм изнасят празнична програма. 
Светла събота, 30 април (17 април ст. ст.) 2011 г. 



Освещаване на катедралния храм “Успение Богородично”
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Пасхално СЛОВО
“Ден на Възкресението е, да се 

просветим, люде...”

(Ирмос на песен първа от Пасхалния канон)

Възлюбени във възкръсналия наш 
Спасител братя и сестри, 

чеда на Светата Православна Църква!

Наричаме Христовото Възкресе-
ние светло. Ала дали съзнаваме, 
че светлината на Възкресе-

нието няма нищо общо с привичното 
преносно значение думите “светлина”, 
“светъл” в изрази като “нравствена 

светлина”, “светли празници”, “светли мигове”, “светли спомени”? Но 
ако това е така, то в какъв смисъл именуваме Христовото Възкресение 
светло? Светло е Възкресението на Богочовека, защото то стана в нашия 
грехопаднал свят Извор на онази непостижима, несътворена, неотделима 
от Божията същност светлина, от която своеволно се лишиха прароди-
телите в рая. Да, тъкмо Възкръсналият Христос, Възкресителят Христос 
отново дарява тази светлина на всички, които желаят да станат чеда на 
светлината (Еф. 5:8). Тази светлина пръсва мрака на смъртта. Тази свет-
лина пресича разяждащото ни тление, тази светлина влага в нас семето 
на нов живот, самата тя просветва в своите чеда като отблясък от зарята 
на бъдещата слава. Тази светлина днес Църквата ликуващо благовести, 
призовава ни да се просветим, да се изпълним с нея. 

Всичко светло и всичко тъмно на тази земя потъва в мрака на смъртта. 
Смъртта е неумолим последен пристан на всички земни пътища. И няма 
нищо неземно на земята, няма нищо неподвластно на смъртта в необоз-
римите простори на веществения свят освен Победителя на смъртта, Бо-
гочовека Христос. Но как да се просветим с Христовата светлина, с тази 
светлина, която умъртвява самата смърт? Първата стъпка е да осъзнаем 
преходността на всичко, що на земята се нарича светлина, а също и да 
съзрем мрака в себе си. Този избор да прозрем и да зърнем зовящата ни 
светлина се извършва в светилището на нашата богодарена свобода. С 
нашата първа крачка към призоваващата ни светлина първите нейни лъчи 
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прорязват мрака в нас, и ние можем да го съгледаме – защото мракът 
може да се осъзнае като мрак само в съпоставка със светлината. Сетне с 
проглеждащ взор ще видим колко надълбоко в нас е плъзнала тъмнина-
та. Ала това не бива да ни плаши. Да, в глъбините на ума си ще видим 
мисли-иудеи, които се силят да препречат пътя на светлината, пътя на 
вярата в Христа Възкръсналия. Ще видим и мисли-сенки, попили в себе 
си сенките на лъскавия човешки блян за земен рай; ще видим и доставе-
ни от сетивата образи и отзвуци на овеществения човешки грях, които 
доставят на ума мрак, а на сърцето горчилка, обвита с лъжлива сладост. 
Само дано не се побоим от тази гледка, дано не се примирим с нея, дано 
да не станем безразлични към нея и да потънем отново в мрака. Тъкмо 
обратното – да извикаме с цялото си същество: “Господи, просвети тъм-
нината ни!” Тогава светлината, струяща от Живоносния Гроб на Спасите-
ля, ще ни просвети още по-ярко и по-надълбоко, и ние ще осъзнаем, че 
всички тия мисли-иудеи и мисли-сенки са затъмнили чертога на царската 
слава – ума, властелина на нашата богосъздадена природа. Тогава ще се 
прилепим към Спасителя, ще възжелаем Неговата светлина и тя ще ни 
посочи мрака в душата, ще започне да стапя мислите иудеи и мислите 
сенки, ще осветли сърцето, ще начене да гони лепкавата тъма от неговите 
тайници и ние ще се изпълваме с все повече и повече светлина, с тази 
светлина, която извършва тайнството на нашето спасение, възвръща ни 
в лоното на Триединия Бог. Ето с какъв дар ни дарява Възкресението 
на Спасителя. Сам Той драговолно обедня, за да се обогатим ние; прие 
образ на роб, за да ни дари свобода; претърпя унижение и позор, за да 
ни прослави; умря, за да ни избави от смъртта, греха и дявола; слезе в 
мрака на преизподнята, за да ни просвети със светлината на Небесното 
царство; възкръсна, за да стане наш Възкресител и да ни направи съобщ-
ници на славата Си в безкрайността на бъдещия век. На Него заедно с 
безначалния Му Отец и с Пресветия, Благ и Животворящ Дух – едино-
същна и неразделима Троица – да въздадем чест и поклонение, слава и 
благодарение сега и всякога, и във вечни векове! Амин.

Христ0съ воскрeсе! Вои1стинну воскрeсе!

Пасха Господня, 2011 г.  † Триадицкий епископ Фотий
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Преп. Йосиф Оптински

“Смятайте Себе Си за 

по-лоши от вСички 

на Света и ще бъдете 

СпаСени”

ÑÂÅÒÎÎÒÅ×ÅÑÊÈ ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈß 

v Нашето бъдеще е в Божиите ръце. И 
без изкушения човек не може да живее. Ако 
не е едно, ще е друго, ако не е друго, ще е 
трето. Затова и Господ ни предупреждава: 
бъдете готови. Впрочем, ако винаги с молит-
ва прибягвате към Господа, с упование на 
Неговата милост, то винаги ще намирате 
Неговата благовременна помощ.
v Понякога Господ ни подкрепя осе-

зателно със Своята благодат, но заради 
нашето пренебрежение или невнимание 
към тези прояви на благодатта ни оставя, 
тъй като Самият Той е заповядал да не 
се хвърля бисерът пред... Нека смирено си 
признаем, че наистина сме такива и заради 
смирението ще получим Неговата помощ 
за нашата греховност.
v Против блудната страст се моли на 

преп. Иоан Многострадални и на св. мъчени-
ца Томаида, всеки ден прави по три поклона. 
Моли се и за тези сестри, към които изпит-
ваш неразположение, нееднакво отношение. 
Както е казано: молете се един за други, за да 
се изцерите (Иак. 5:16).
v Смущаваш се и в душата ти кипи зло 

против всички. Това е от самолюбие и тще-
славие. Старай се винаги да се считаш пред 
Господа по-лоша и по-грешна от всички на 
света и се моли в същото време: “Господи, 
помилвай нас, грешните!”, имайки предвид 
и себе си, и онези, на които се гневиш.
v Ако и с родната си сестра не можеш да 

живееш, то както изглежда и с ангел в рая не 
би могла да живееш заедно – поради гордост.

v Да се покриват недостатъците на 
ближ ните е добре тогава, когато това може 
да се прави, без да причинява вреда, а ако тези 
недостатъци сами започнат да се разкри-
ват, то по-добре да се придържаш към ис-
тината, като се оставяш на Божията воля.
v Пишеш, че между сестрите има не-

изправни. И на майката игуменка писах, и 
на теб пиша, че без това не може, че и сред 
дванадесетте апостоли, които заобикаляли 
Господа Иисуса Христа, се намерил един из-
менник – Иуда. Има и такава стара поговор-
ка: “Всяко стадо си има мърша”. Навсякъде е 
нужно търпение, защото, според думите на 
Господа, който претърпи докрай, ще бъде спасен 
(Мат. 10:22). А ако няма скърби и няма какво 
да търпим, то тогава за какво да ни спаси?
v Не се смущавай от твоята болест 

и от тежките си обстоятелства. Такъв е 
монашеският път за всички, които желаят 
и търсят душевно спасение. Св. Иоан Лест-
вичник казва, че ако монахът го постигат 
скърби и болести, това е верен признак, че 
за него от тях ще има голяма душевна пол-
за. Затова нашите невидими врагове чрез 
помисли се стараят да изгонят човека от 
мястото, което заема. Ала никак не трябва 
да им се поддаваме, а трябва всичко случва-
що се да търпим, непременно призовавайки 
Божията помощ и смирявайки се пред Гос-
пода и пред хората, т. е. смятайки себе си 
за по-лоши и по-грешни от всички на света.
v Нека хората те упрекват и наричат 

как ли не. Те сами не виждат какво правят. 

(наставления из неговите писма до духовните му чеда)

По случай 100-годишнината от неговата кончина
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Моли се за тях със следната молитва: 
“Спа си, Господи, и помилуй Твоите рабини 
(имената) и заради техните свети молит-
ви помилвай и мен, грешната”. Подобна 
молитва носи успокоение.
v Скърбите също, че сте имали непри-

ятности от м. В. Първо, трябва да Ви кажа, 
че в този живот е невъзможно да избегнем 
неприятните случаи. Второ, опитните в 
духовния живот казват, че такива случаи 
могат дори да принасят полза на душата. 
А именно: чрез неприятните случаи ние 
разбираме, че сме нетърпеливи, а щом като 
сме нетърпеливи, значи сме и себелюбиви. 
Това познание пък трябва да ни предразпо-
лага към самоукорение и покаяние, а също 
така – молитвено да просим от Господа 
помилване. Без неприятности човек винаги 
е склонен към самомнение. Затова, майко, 
не се смущавайте от такива случаи.
v Питате мен, грешния, как да се дър-

жите с м. А. Можете при случай, когато тя 
е в добро настроение на духа, да казвате, 
че според учението на преп. авва Доротей 
само заради високото мнение за себе си, при 
всички възможни добри дела, душата неиз-
бежно трябва да бъде подложена на адски 
мъчения. Когато пък е разстроена, по-добре 
не ходете при нея, защото в това време 
нищо друго няма да чуете, освен дързости. 
Всъщност мисля, че вече Ви писах – тряб-
ва по-усърдно да се молите за нея на Бога: 
“Уреди, Господи, полезното и спасителното 
за Твоята рабиня (името) според Твоята 
свята воля”, защото, по думите на св. Иоан 
Лествичник, единствено Всесилният Бог е 
силен да изцели гордите.
v Пишеш за своите скърби... Но кой 

няма такива? Само благоразумният разбой-
ник няма скърби, ала той е на Небето, а ние 
сме в долината на плача, затова, докато сме 
облечени в тленната плът, естествено е да 
скърбим и дори да плачем за извършените 
от нас тежки грехове. И само чрез плач, 
само чрез молитва, само чрез чистосърдечно 
покаяние ще достигнем до тази блажена 
страна, в която се намира сега светият 
благоразумен разбойник... Впрочем, един-
ствено този, който тук е скърбял, боледу-
вал и страдал, само той ще бъде удостоен 
с вечна радост и покой. 

v Ти се оплакваш от скърбите. А кой 
няма такива? Всеки човек има свои скърби, 
само че за външния поглед те за незабележи-
ми. При това ще ти кажа за утеха, че само 
чрез търпение на скърбите можем да спасим 
душите си. Светите отци отбелязват: “ако 
нямаше скърби, не би имало и светци”. И 
Господ ни е дал такава заповед: С търпението 
си спасявайте душите си (Лука 21:19).
v Като описвате своите скръбни об-

стоятелства, питате мен, грешния, дали 
да не се откажете от началническата длъж-
ност. Несъмнено Вие искате да я оставите, 
за да избегнете скърбите. Но къде човек 
може да се скрие от тях? И кой от хората 
живее без скърби? Не напразно нашият зе-
мен живот е наречен долина на плача. При 
промяна на мястото скърбите могат само 
да се променят, ала по-леко от това няма 
да стане, а напротив, скърбите могат да се 
удвоят, както са казвали старите хора: “Ако 
побегнеш от вълка, ще попаднеш в лапите на 
мечока”. И нашият Господ Иисус Христос в 
светото Евангелие никъде не е заповядал на 
Своите последователи да бягат от скърби-
те, а винаги е учел на търпение, казвайки: с 
търпението си спасявайте душите си (Лука 21:19) и 
който претърпи докрай, ще бъде спасен (Мат. 10:22).
v Не се поддавай на унинието, а винаги 

се старай да бъдеш весела и доволна – това 
наполовина намалява скръбта.
v Просите молитви за вас. Моля се, 

както и за всички. Ала повече сами се моле-
те,  не лентяйствайте, защото молитвата 
е храна за душата. Не морете душите си 
от глад, по-добре тялото да гладува. Не 
осъждайте никого, прощавайте на всички. 
Смятайте себе си за по-лоши от всички на 
света и ще бъдете спасени. Колкото може 
повече премълчавайте.
v Пишеш, че от леност и от умора по-

някога не изпълняваш молитвеното правило 
и така заспиваш и го проспиваш. Трябва да 
различаваш леността от умората. Ако си 
изморена и така си заспала от безсилие, то 
повече се самоукорявай пред Бога, кай се и 
се смирявай. Ако не си изморена, а просто 
не искаш да се молиш – това вече е леност и 
тук трябва да се принуждаваш към молитва, 
макар тя да бъде и с разсейване. Да се молим 
със самопринуждаване е в наша власт, а да 
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се молим с умиление зависи от Бога. Ние 
сме длъжни да се молим с каквато молитва 
можем, а заради самото ни себепринуждава-
не Бог ще даде и умиление, когато му дойде 
времето и Нему бъде угодно.
v Пишеш, че благодатното състоя-

ние е отминало и отново молитвата ти 
е станала разсеяна. Не се 
сму щавай от това. Така се 
случва с всички, които искат 
да живеят благочестиво. 
Господ ще зарадва човека 
със Своята благодат, а след 
това ще го остави на собст-
вените му немощни сили, та, 
първо, той да види своето 
нищожество, и второ, да не 
мързелува, а да се труди със 
самопринуждаване, търсейки 
и изпросвайки благодатта. 
Пишеш още, че си прекъснала 
нощната си молитва, за да не 
проспиш утренята. Да, нали 
и Господ е казал: това трябва да 
правите, и онова да не оставяте (срв. Мат. 23:23). 
На мен ми се струва, че по-просто ще бъде 
да си дадеш поне кратък отдих. Повече се 
дръж за самоукорението.
v За тези, които ни ненавиждат и 

обиж дат трябва да се молим така: “Спаси, 
Господи, и помилвай Твоята рабиня, моята 
възлюбена сестра (името) и по нейните 
свети молитви помилвай и мен, окаяната 
грешница!”
v Научи се повече да мълчиш – тога-

ва няма да грешиш и да осъждаш. Когато 
престанеш да роптаеш, когато по-усърдно 
започнеш да служиш на болните заради Бога, 
тогава ще се избавиш не само от телесна-
та, но и от душевната си болест. Ако ти 
се поправиш, а болестта не те остави, то 
значи това се случва с цел заради твоето 
търпение да получиш венец в бъдещия жи-
вот за вечно време. Потърпи. Животът 
ще мине като сън.
v Учи се колкото мо  же повече да мълчиш 

и винаги повтаряй в мислите си: “Богоро-
дице Дево, радвай се, Благодатна Марие, 
Господ е с Тебе...” (цялата до края) и така 
ще избегнеш много грехове. Светите отци 
учат: ако някой те смущава, не му го казвай. 

По-добре се моли за тази сестра, отколкото 
да я учиш, смятай себе си негодна и по-лоша 
от всички на света. Никога никого за нищо 
не осъждай, прощавай на всички и тогава 
без труд ще се спасиш. А съдниците, зло-
паметните и горделивците, колкото и да 
се молят, колкото и да постят, колкото и 

пари да раздават, ако не се 
поправят, за тях няма и няма 
да има място на небето, а ще 
отидат в ада при бесовете, 
за да се мъчат навеки, без 
край.
v Старай се да се изба-

виш от различните страсти 
и когато сърцето ти стане 
мирно към всички, тогава 
навсякъде ще ти бъде леко 
да живееш. Ако без причина 
се гневиш на някого, то, по 
думите на светия апостол, 
ти си човекоубийка. Трябва 
по примера на самия Спа-
сител да се молим за тези, 

които ни обиждат, както и за онези, които 
по някаква причина не ни се нравят. Бързай 
да отидеш на църква преди началото на 
всяко богослужение и не си тръгвай преди 
края, иначе няма да получиш помощта на 
Божията благодат и винаги ще пребъдваш 
в окаменено безчувствие на сърцето. По 
време на служба се старай да не пропускаш 
нищо от онова, което се чете и пее, иначе 
ще бъдеш разсеяна. Сама знаеш кое е лошо и 
кое – добро, затова се старай да се придър-
жаш към доброто, а от злото да страниш. 
Винаги проси Божията помощ, защото е 
казано: Без Мене не можете да вършите нищо 
(Иоан. 15:5). Ако удържаш стомаха си от пре-
сищане и услаждане, а също така и тялото 
си от излишен покой, Господ скоро ще ти 
помогне да работиш повече за душата, от-
колкото за тялото си. Сама ще дадеш за себе 
си отговор пред Господа, затова внимавай: 
не угаждай прекалено на тялото си, иначе 
ще му приготвиш вечен огън.

Превод от руски език.

“Душеполезные поучения преподобных 
Îптинских старцев в двух томах”. Èзд. 
Âведенской Îптиной Пустыни, 2003.
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Светител Василий Кинешемски

неправедният Съд над СпаСителя.

СвидетелСтва за неговото божеСтвено еСтеСтво*

(тълкование на евангелието според марк, гл. 14., ст. 53-65)

Князете се съвещават заедно против Гос-
пода и против неговия Помазаник (Пс. 2:2).

[...] Бил вече навярно вторият час на 
нощта, когато довели Господ Иисус Хрис-
тос в двора на Кайафа и Той застанал пред 
Върховното юдейско съдилище. Събрали 
се почти всички членове на Синедриона. 
Участта на Спасителя, разбира се, била 
пред решена, но на съдопроизводството 
трябвало формално да се придаде изрядна 
външност, та под маската на привидна 
безпристрастност и справедливост да не се 
разкрият истинските подбуди за убийство-
то, а най-вече юдейските първенци да не си 
навлекат обвинения в нарушаване на закона.

Положението на съдиите било твърде 
трудно. От само себе си се разбира, че за 
истинските причини за ненавистта към 
Христа и за образуването на съдебното  дело 
срещу Него не бивало да се говори открито. 
От друга страна, да се намери обвинение, 
поне донякъде свързано с действителни 
факти, което в същото време да бъде доста-
тъчно за произнасяне на смъртна присъда, 
било нелека задача. В живота на Спасителя 
не можело да се намери нито едно тъмно 
петно, което да даде основание за такава 
присъда, но освен това и разногласията меж-
ду господст ващите юдейски  партии немал-
ко затруднявали положението. Ако съдиите 
биха Го обвинили в някаква мнима съпротива 
на гражданските власти или в опразването 
на храма от търговците и менячите на 
пари, представяйки тези действия като 
обществен скандал на свято място, това 
можело да предизвика по-скоро съчувствие 
към Него от страна на фарисеите, горящи 

от патриотична ненавист към римляните 
и гледащи с неприязън на профанацията на 
светинята (храма) от свещениците. Съ-
диите садукеи пък не можели да обвинят 
Спасителя в това, в което обикновено го 
обвинявали фарисеите – нарушаване на 
оте ческите предания и на Мойсеевия закон, 
защото това обвинение всъщност важало 
за техните собствени възгледи.

Оставало само едно средство – да се 
обърнат към лъжесвидетели.

При тогавашния упадък на нравите 
сред юдейския народ не било никак трудно 
да съберат цяла тълпа негодяи, готови да 
потвърдят с клетва всяко, дори най-неверо-
ятното обвинение срещу когото и да било. 
По всяка вероятност тези лъжесвидетели 
вече били получили съответните инструк-
ции от съдиите и предварително подгот-
вени, представили своите обвинения. Уви! 
Всички тези обвинения не били достатъчни, 
за да погубят живота на Подсъдимия, може 
би тъкмо защото лъжливите, измислени 
свидетелства рядко се съгласуват помежду 
си, а законът изисквал единодушно търже-
ствено показание поне на двама свидетели, 
та обвинението да има сила и да бъде при-
ето от съда.

Най-сетне се явили двама лъжесвиде-
тели, които твърдели едно и също. Те еди-
нодушно заявили: Чухме, че Той говореше: ще 
разруша тоя ръкотворен храм и след три дни ще 
съзидам друг неръкотворен (ст. 58-59).

Първосвещениците, старейшините и 
целият Синедрион отдавна търсели лъж-
ливо свидетелство срещу Иисуса, за да го 
предадат на смърт и не намирали. Три го-
дини те дебнели всяка Негова дума и дело, 
следели всички Негови пътища. Три години 
оглеждали с изострен от ненавист и злоба 1 Заглавието е от редакцията.



13Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2011

взор целия Му живот, та поне в едно нещо 
да намерят у Него вина или някаква прос-
тъпка. Три години устройвали всевъзможни 
клопки с надеждата, че поне веднъж Той ще 
направи необмислена или несправедлива 
крачка. И ето че тъкмо в този момент, в 
крайна сметка, те не можели да намерят в 
Него никаква вина; дори техният придирчив 
съд, вглеждащ се във всички подробности на 
Неговия живот, трябвало да признае про-
тив волята си, че пред тях стои Мъж свят 
и безгрешен. В Неговия живот нямало петна 
и Той, сияещ с блясъка на Своята невинност, 
стоял пред съдиите като олицетворение на 
въпроса, който някога задал на юдеите: Кой 
от вас ще ме укори за грях? (Иоан 8:46). 

Лъжесвидетелите се оказали безсилни 
и не могли с нищо да помогнат на прис-
трастния съд. О, ако съдиите биха поже-
лали наистина да чуят гласа на правдата и 
да разпитат всички, които някога са били 
заедно с Господа, които слушали Неговото 
учение и били очевидци на Неговите велики 
дела; ако на съда биха се явили всички стра-
дащи, нещастни, болни, бедни, отрудени и 
обременени, които Той изцелявал, ободрявал 
и утешавал – всички, изпитали Неговото съ-
чувствие и състрадание, какъв ослепително 
светъл образ на Божествена любов би заста-
нал тогава пред това мрачно съдилище! И 
как позорно биха рухнали всички нищожни об-
винения срещу Него! Но на тези съдии исти-
ната не била нужна и други свидетели, освен 
лъжливите, избрани от тях, те не повикали.

Нека опитаме да направим ние това и 
да поправим техния престъпен пропуск. 
Да бъдем безпристрастни, да допуснем не 
само приятелите, но и враговете – всички, 
оставили някакъв отзив за Христа на стра-
ниците на Евангелието. И нека започнем с 
враговете.

Ето, пред нас е мрачният образ на Юда 
– предателя. Да го попитаме: ”Юда, ти 
сигурно познаваш добре Обвиняемия. Ти си 
бил Негов апостол, пътувал си навсякъде с 
Него, бил си близо до Него, чувал си Неговите 
проповеди, виждал си Го в най-тесен кръг, 
обкръжен от Неговите ученици... Какво ще 
кажеш за Него? Какво зло намери в Него и 
защо предаде нашия Спасител?” В отговор 
чуваме глух, мъчителен стон, пълен с отча-

яние: Съгреших, че предадох невинна кръв (Мат. 
27:4). Невинна кръв! Дори този предател, 
един от постоянните спътници на Христа, 
който е знаел всички подробности на Него-
вия живот, не намира в Него никаква вина.

Не могъл да намери в Иисуса действи-
телна вина и първосвещеникът Êаиафа, 
макар че привидно Го обвинил в богохулство, 
когато Спасителят, в отговор на зададения 
Му въпрос, открито изповядал, че е Син 
Божий. Но какво богохулство може да има 
в това признание, ако то е истинно и ако 
Иисус е бил  действително въплътеният 
Син Божий? Архиереят разкъсал дрехите 
си, ала доказал с това само своето неверие, 
без да докаже обвинението.

Да попитаме и римския прокуратор, 
представителя на гражданската власт, 
предал Иисуса на разпятие. “Пилат, ти си 
разглеждал това дело, ти си осъдил нашия 
Спасител  на смърт... Защо? Какво зло на-
мери в Него?”

 Той отговаря: Аз не намирам никаква 
вина у Него (Иоан 18:38); след това, измивайки 
ръцете си, добавя: невинен съм за кръвта на 
Тоя Праведник (Мат. 27:24).

Макар да отстъпил пред неистовите 
крясъци на тълпата, подтиквана от пър-
восвещениците и старейшините, той зна-
ел, че Обвиняемият, застанал пред него, е 
Праведник и че върховният съд на юдеите 
го е предал от завист (Мат. 27:18).

По време на самия разпит жената на 
прокуратора прати да му кажат: не прави нищо 
на Тоя Праведник, защото днес насъне много 
пострадах за Него (Мат. 27:19). Дори езичница-
та признава,че Иисус Христос не е просто 
невинен човек, но безгрешен Праведник.

Да чуем какво говорят за Христа стоя-
щите пред Кръста свещеници и книжници: 
други спаси, а Себе Си не може да спаси, присми-
ват се те. Какво странно обвинение! Да, 
тъкмо затова ни е скъп нашият Спасител, 
защото е спасявал  другите, а Себе си не само 
не е поискал да спаси, но напротив, предал  
Се е в жертва за спасението на другите. И в 
това ние виждаме не вина, не престъпление, 
а изумителна доблест и проява на велика 
самоотвержена любов.

Неговите обвинители не намират в 
Него друга вина и когато Пилат от упор 
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им задава въпроса: какво зло е сторил Той?, не 
могат нищо да кажат, а само настойчиво, 
озлобено, без да отговорят на този въпрос, 
крещят: разпни Го! (Марк 15:14)

Ето още едно силно свидетелство: раз-
бойникът, висящ на кръст заедно с Иисуса, 
възпира от злословието своя другар, като 
казва: ние сме осъдени справед ливо, защото по-
лучаваме според делата си; но Тоя нищо лошо не 
е сторил (Лука 23:41).

Ñтотникът, който стоял при Кръста 
и видял всичко станало, също признава: 
Наистина, Тоя Човек е Син Божий (Марк 15:39).

Накрая самите бесове крещят, свиде-
телствайки против волята си: какво имаш ти 
с нас, Иисусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш 
ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий (Марк 1:24).

Такива са отзивите на враговете на 
Спасителя и на някои странични лица.

Да чуем сега какво говорят Неговите 
приятели.

Ето свидетелството на св. Èоан Êръ-
стител: ... Иоан вижда Иисуса, че отива към 
него и казва: ето Агнецът Божий,  Който взима 
върху Си греха на света (Иоан. 1:29).

Свидетелството на апостол Èоан Бо-
гослов: всякой, който има... надежда на Него, 
очиства себе си, както Той е чист... И знаете, 
че Той се яви, за да вземе греховете ни, и грях в 
Него няма (І Иоан. 3:3; 5).

Свидетелството на апостол Петър: 
Той не стори грях, нито се намери лъст в уста-
та Му... Той Сам с тялото Си възнесе нашите 
грехове на дървото, та, като умрем за греховете, 
да живеем за правдата: “чрез Неговата рана се 
изцерихте” (І Петр. 2: 22, 24).

Свидетелството на апостол Павел: 
такъв Първосвещеник ни и трябваше: свят, 
незлобив, непорочен, отделен от грешниците и 
станал по-висок от небесата (Евр. 7:26).

Свидетелството на апостол Òома: Гос-
под мой и Бог мой! – възкликва той, след като 
се докосва до ръцете и ребрата на Спасителя 
(Иоан. 20:28). 

Имаме още и свидетелствата на не-
божителите. Àрхистратиг Гавриил, въз-
вестявайки на Пречистата Дева за рожде-
нието на Иисуса Христа, казва: Той ще бъде 
велик и ще се нарече Син на Всевишния (Лука 1:32).

При самото рождение на Христа ангел 
се явява на пастирите и им възвестява: 

ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде 
за всички човеци; защото днес ви се роди в града 
Давидов Спасител, Който е Христос Господ (Лука 
2:10-11).

Накрая Ñам Бог Îтец свидетелства за 
Иисуса Христа в часа на кръщението Му: 
Ти си Моят Син възлюбен, в Когото е Моето 
благоволение (Марк. 1:11).

Всички тези свидетелства са така ясни, 
така убедителни, че не оставят никак-
во съмнение в Божествената Личност на 
Спасителя. За кого от човеците можем да 
кажем, че е безгрешен? Дори най-добрите 
измежду Христовите ученици имали не-
достатъци и за никого от тях не можем 
да твърдим, че не е извършил никакъв грях. 
Апостол Иоан проявява нетърпимост (Марк 
9:38), честолюбие (Марк 10:37), раздразнител-
ност (Лука 9:54); апостол Петър – самомнение 
(Марк 14:29), липса на твърдост (Марк 14: 68, 70, 
71), маловерие (Мат. 14:31); апостол Тома – не-
верие (Иоан. 20:25); апостол Павел, съзнавайки 
своята греховност, нарича себе си “изверг” 
и недостоен да носи името апостол, понеже 
е гонел църквата Божия (1 Кор. 15:8-9).

А какво можем да кажем, основавайки се на 
Свещеното Писание, за всички хора въобще?

Помислите на човешкото сърце са зло още от 
младините му (Бит. 8:21).

Няма човек, който да не греши (3 Цар. 8:46).
Няма праведник на земята, който да прави 

добро и никак да не греши (Екл. 7:20).
Кой може да каже: “очистих сърцето си, 

чист съм от греха си”? (Притч. 20:9).
Ние всинца много грешим (Иак. 3:2).
Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, 

и истината не е в нас (1 Иоан. 1:8).
Кой ще се роди чист от нечист? Ни един 

(Иов. 14:4).
Но ако човешката природа е така по-

вредена и грешна, то ясно е, че нашият 
Спасител, Който не извършил никакъв грях, 
не може да бъде обикновен човек.  Всички 
тези свидетелства доказват с несъмнена 
убедителност, че Иисус Христос, осъден 
от еврейския Синедрион като престъпник, 
е действително Богочовек, че Той е въплъ-
теният Син Божий.

 Завършвайки, ще кажем, че в евангел-
ското повествование от Марка нами раме и 
пряко свидетелство на Самия Господ Иисус È
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Православната догматика и 
младостарчеството

 [...] Цялата история на грехопадналото 
човечество е история на младостарческото 
отношение към човека. Историята може да 
бъде представена като безкрайно редуване 
на формации, въплъщаващи идеологията за 
потискане на личността. Самият факт за 
наличието на такива идеологии и тяхното 
непрестанно сменяване и обновяване ни кара 
да се замислим за много неща. [...] Всички ере-
си по един или друг начин са насочени срещу 
личностното формиране на човека, което е 
възможно само в Христа. Ереста е винаги 
въставане срещу Христа, замъгляване на 
Неговия образ, неприемане на Христа като 
Спасител на човека и света. [...]

В този смисъл е интересно да погледнем 
на младостарчеството като на определен 
вид религиозна идеология, отричаща сво-
бодата. Младостарците проявяват равно-

душие или идеологическо оттласкване от 
темата за свободата. Повечето от тях са 
склонни да разглеждат темата за свобо-
дата монотелистично. Според учението 
на светите отци свободата е неотемно 
качество на човека, дарувано му от Бога. 
Не съществува човек без свобода, както 
не съществува триъгълник без ъгли, както 
казва един руски философ. В монотелит-
ската антропология обаче няма място за 
свободата на човека –  щом няма човешка 
воля, то не може да има и свобода. Моно-
телитската постановка дава възможност 
на младостареца да извърши подмяна в 
съзнанието си: на мястото на волята на 
Твореца (а място за човешката воля в тако-
ва съзнание няма) да постави несъзнателно 
своята воля. Това пък на свой ред му дава 
възможност да постави себе си в центъра 
на вниманието и да натрапи почитане на 
своята собстве на персона на мястото на 
почитането на Бога.

Православен светоглед
 Свещеник Владимир Соколов

Младостарчеството и православната  традиция
(Продължение от бр. 1–4/2010)

Христос, категорично отхвър лящо всякакво 
съмнение относно Неговата Божествена 
природа:

Първосвещеникът пак Го попита и Му рече: 
Ти ли си Христос, Синът на Благословения? Иисус 
му рече: Аз съм; и ще видите Сина Човечески да 
седи отдяс но на Силата и да иде на небесните 
облаци. Тогава първосвещеникът, като раздра 

дрехите си, каза: каква нужда имаме вече от 
свидетели? Чухте бого хул ството; как ви се стру-
ва? И те всички признаха, че заслужава смърт 
(Марк. 14: 61-64).

Превод от руски език със съкращения. 

Èз “Беседи върху Åвангелието според  
Марк”, М., 2006, стр. 745-753.

Ê
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Монотелитската антропология обяс-
нява и отношението на младостареца към 
свободата. Волята на човека като греховно, 
непоправимо повредено същество трябва да 
изчезне – тя му пречи да се спасява. Зато ва 
единствено сляпото послушание към ду-
хов ника като “изразител на Божията воля” 
може да бъде спасително за човека. Сво-
бодата пък, според представите на младо-
старците, е само израз на греховната воля на 
човека. Тук те буквално повтарят онова, на 
което някога е учил известният защитник 
на монотелитската ерес Антиохийският 
патриарх Анастасий, който е твърдял, че 
преди грехопадението Адам не е имал човеш-
ка воля, а волята на човека като такава се е 
появила едва вследствие на грехопадението. 
Следвайки тази логика, човекът трябва да 
бъде възстановен в своето достойнство 
чрез отнемане на волята му. Затова този, 
който се спасява, трябва да бъде робот, 
който може да бъде лесно управляван. Спа-
сението съгласно тази логика е само мани-
пулация с човека. Ала човекът, за огромно 
съжаление на младостарците, не иска да 
става такъв робот, затова той не може 
и да се спасява. С такава противозаконно 
възникнала воля, ако не пожелае да се избави 
от нея, той изобщо не е достоен за спасение.

В действителност мотивите за тази 
“грижа” на младостареца за човека са съв-
сем други. Волята на подчинения му пречи 
не да го спасява чрез манипулация, а чисто 
и просто да го манипулира. Тя се явява 
съществена пречка той да подчини човека 
на собствената си греховна воля. Манипу-
лирането на съзнанието е възможно само 
спрямо незавършени личности, по-точно 
казано – манипулирането е възможно до-
толкова, доколкото не са реализирани в 
човека личностните му качества. Затова 
най-добрата защита от манипулацията е 
личностното формиране или, с други думи 
казано, духовното израстване.

В “домораслото” богословие на младо-
старците е силен и монофизитският мо тив. 
Човекът като такъв в тяхното съзнание е 
толкова унизен, че е недостоен да се спаси1 и 

1. Показателен в тази връзка е разговорът с един све-
щеник, който изобщо не искал да благославя енориашите 
му да участват в разпространяване сред светските 

е толкова повреден, че е невъзможно да бъде 
превъзпитан и променен – той трябва да 
бъде изтребен (ето още една причина, по-
ради която много младостарци поддържат 
апокалиптични настроения).

Тъкмо затова младостарците са така 
равнодушни към духовната просвета – в 
нея те не виждат никаква полза за човека с 
такава повредена природа. Тук са скрити 
следните подбуди. Първо, поради своята 
двусмислена позиция по отношение на про-
светата те чувстват с цялото си същество 
огромна опасност за себе си; второ, те 
просто не умеят да се занимават с това, 
тъй като просвещаването на другите из-
исква немалко духовно усърдие и сериозна 
работа над собственото просвещаване. Но 
при повърхностно, външно и чувствено 
отношение към християнството такава 
задълбочена работа става за тях практи-
чески невъзможна. Тъкмо затова те са не-
способни за духовно просвещаване, но това 
пък ги прави твърде способни за духовно 
пороб ване.

Те не благославят на своите духовни 
чеда да получават образование. Онези пък, 
които до срещата си с тях вече са успели 
да постъпят в някакво учебно заведение, те 
принуждават да прекратят обучението си. 
Един игумен даже не благославял да пращат 
децата на училище, защото, пояснявал той, 
там има само магьосници. Такова нещо 
не е имало никога – истинските духовни 
отци винаги са призовавали хората да се 
учат, да придобиват сериозни професио-
нални познания. [...] И тук младостарците 
създават нова традиция, която действа 
разрушително както на Църквата, така 
и на обществото. Те обричат младите 
християни на изолация, на неквалифициран 
труд. Необразованите християни имат 
твърде малко влияние върху обществения 
живот, пък и в църковния живот не ще 
могат да участват пълноценно. Така може 

учители на издания срещу детския разврат. “Но нали 
става дума за спасението на измамени хора, на нашите 
деца” – опитвала се да го убеди една от енориашките. 
“А те достойни ли са да се спасят, щом не искат и да 
знаят за Бога?!” – с такъв железен аргумент младият 
още свещеник издал “присъда” над хиляди хора. Съмне-
ния за това има ли той право да решава вместо Бога у 
него не възникнали.
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да се получи излизане на християните от 
историята. [...]

Християнството винаги е било движе-
но от съзидателна цел – придобиването на 
Светия Дух. Оттук произлиза и огромното 
влияние на християнството върху култура-
та. Съзидателният дух на християнството 
е придал на културата нов смисъл и е дал нов 
тласък за нейното развитие. [...]

Монотелитският подход се ражда от 
нравствения недъг – гордостта, защото 
отказвайки на другите спасение и духовно 
прераждане, младостарците съвсем не от-
казват тези неща на себе си. Нравственият 
упадък се изразява и в това, че такава пози-
ция ражда омраза към човека. Тази сублими-
рана омраза се проявява като властолюбие. 
Именно авторитаризмът е действена 
проява на човеконенавистничеството. В 
младостареца той се ражда от лъжливия 
образ на доброто – той е уверен, че може 
да спаси човека чрез насилие, затова служи 
жертвено на тази идея. Такава “грижа” за 
спасението според него е реална проява на 
любов. Но неговата любов винаги е насочена 
не към конкретен човек, а към някакво аб-
страктно и далечно човечество. А ближните 
винаги му пречат да обича далечните – те 
винаги са невежи в закона, народ, негоден 
за нищо – проклет (вж. Иоан. 7:49). Затова 
ближният в тази ситуация среща омраза 
и властолюбие. Властолюбието пък е не 
друго, а духовен тероризъм – насилие над 
човешката личност, безкрайно разширяване 
на своето “аз” – своеволие, а като резултат 
това е гордо предизвикателство към Бога 
и човека, защото младостарецът претен-
дира, че той знае по-добре от Бога как да 
спаси човечеството – нали той го спасява 
чрез наказание и насилие. 

[...] Прието е да се смята, че младоста-
рците са ревнители на традицията. На-
против, те по-скоро са обновленци, протес-
танти вътре в Православието или даже 
езичници...

[...] Младостарчеството носи опасност-
та да хуманизира християнството, да за-
мени в него Богочовека с човека.

Младостарецът е дете, което винаги 
усвоява по-бързо лошите влияния, откол-
кото добрите. Затова младостарчеството 
е извънмерно съчетание на лоши духовни 
влияния и неустройства. То е причудлива 
смесица на източен деспотизъм със западен 
активизъм. [...]

v v v

Още един тип младостарци трябва да 
се споменат отделно, защото в този тип 
много от характерните черти на мла-
достарчеството са така замаскирани, че за 
духовно невъоръжения поглед е невъзможно 
да ги открие. Това не са типичните предста-
вители на съвременното младостарчество 
– те са по-скоро представители, ако можем 
така да се изразим, на “традиционното” 
младостарчество. Във всеки случай им 
липсват много от маргиналните качества, 
свойствени за съвременните младостарци. 
У такива младостарци няма да срещнеш 
невежество – те обикновено са познавачи 
на Свещеното Писание и Предание. У тях 
няма и апокалиптичен радикализъм. Сред 
тях рядко можеш да срещнеш и неофит – 
това са почти винаги отдавна въцърковени 
хора. Те обичат да богословстват, не се чу-
ждеят и от философското знание (при все 
това интересът към философията и към 
богословието у тях е чисто схоластичен). Те 
не правят впечатление на духовно незрели 
хора – напротив, понякога изглеждат като 
образец на зрялост (макар че по същество 
продължават да си остават деца). Тяхното 
младостарчество се изразява в умението 
изтънчено да манипулират съзнанието на 
пасома, да го скланят ненатрапчиво към 
изпълняване на собствената си воля. Своето 
властолюбие те скриват умело под маска-
та на загриженост. При все това, макар и 
непоказно, те създават култ на поклонение 
пред самите себе си. Те не са толкова мно-
гобройни, но са особено опасни в смисъл на 
влияние върху църковния живот, защото 
този тип в по-голямата си част включва 
доста авторитетни и почтени свещеници, 
а също и затова, че те действат особено 
прикрито. 
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С какво е опасно младостарчеството 

за Църквата?

(Духовно–мистичният смисъл на това явление)

Младостарците, оставайки по всички 
външни признаци православни, всъщност 
култивират съвсем друг, неправославен 
духовен опит. За да запазят този опит, те 
несъзнателно се стремят да се изолират. 
Но това неволно поражда психология на 
избраничеството. Затова те постепенно 
формират такава религиозна среда, в която 
лесно намират почва идеите на разкола – 
отделяне на праведните и избраните от 
неправедните. Идеите на всички предиш-
ни разколи за съзрявали именно в такава 
среда. Така че съвременните младостарци 
са потенциални разколоучители и в този 
план те представляват сериозна опасност 
за Църквата.

Цялата дейност на дявола е насочена 
към това да лиши човека от възможност-
та да се спаси. Антихрист е този, който 
иска да похити любовта на християните 
към Христа. [...] Първият признак на анти-
християнството е отделянето от Хрис-
тос, поставянето на другиго на Неговото 
място. Затова младостарецът, подража-
вайки не на Христа, а на антихриста, става 
по същество малък антихрист, при което 
даже не подозира – за това рядко някой дори 
се досеща.

Младостарецът мисли, че върши до-
бро. Но “доброто, което не е извършено 
както трябва, не е добро”, ни предупреж-
дава преп. Симеон Нови Богослов. Затова 
младостарецът, мислейки, че жертвено 
служи на доброто, всъщност осъществя-
ва жертвено служение на злото. Такова 
несъзнателно служение на злото е много 
по-лошо от съзнателното, защото този, 
който служи на злото съзнателно, не може 
да му служи така жертвено, както онзи, 
който мисли, че служи на доброто. Тук злото 
заграбва тази жертвена енергия, която е 
предназначена за доброто и затова получава 
и особено действие, и особена сила. За дявола 
това е най-изгодното положение, неговата 

мечта, защото тук измяната на Христа 
става незабелязано и отвътре. Тъкмо за 
такива пастири говори Христос, обръщай-
ки се към св. ап. Петър и имайки предвид 
неговата измяна: Ето, сатаната поиска да ви 
сее като пшеница (Лука 22:31). Забележително за 
разглежданата от нас ситуация е в какъв 
контекст Господ изрича тези думи. Преди 
това е имало спор между учениците – кой 
от тях да се смята за по-голям (Лука 22:24). 
Христос отговорил на това, точно опреде-
ляйки и съпоставяйки характерните черти 
на лъжепастира и на истинския пастир: 
царете на езичниците господаруват над тях, а 
ония, които ги владеят, благодетели се наричат; 
а вие недейте тъй: но по-големият между вас 
да бъде като по-малкия, и който началствува, 
да бъде като оня, който слугува (Лука 22:25-26). 
Сатаната иска да има колкото е възможно 
повече такива началстващи над стадото и 
поробващи го “пастири”, защото те несъз-
нателно служат на злото, тоест на него.

Господствайки над паството, използ-
вайки го за свои цели и лишавайки го от 
свобода, младостарецът жертва не себе си, 
а тези, които се намират в послушание на 
него. Всяко използване на човека като сред-
ство е всъщност принасянето му в жерт-
ва. Но такава жертва по смисъл напомня 
езическата жертва, защото езичниците 
са принасяли в жертва друг човек заради 
достигане на някакви блага. Самият жер-
твен акт е бил свидетелство за властта 
над този, когото принасяли в жертва. При 
това – власт абсолютна, принадлежаща 
само на Бог, защото този, който принасял 
такава жертва, я принасял като Бог. Той, 
без нищо да променя в себе си, става сякаш 
“Бог”... Принасянето в жертва на друг човек 
е действено осъществяване на властолю-
бието. Затова властолюбието в мистич-
ната си същност е демонопоклон ничество 
и обсебеност от злите духове...

Идеята за езическата жертва се състои 
в това, че общественият живот е по-висок, 
отколкото личностният, моят живот 
е по-високо от живота на другия. Това е 
нарушаване на най-главния християнски 
принцип, според който всички личности са 
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равни пред Бога и личността стои по-ви-
соко от обществото, защото тя, а не об-
ществото се явява извор на нравственост. 
Затова такава жертва води до нравствена 
деградация – до разрушаване на личността.

[...] Победата на злите сили ще се изрази 
в разделение и разрушение, защото царство-
то на дявола е царство, разделено на части 
една против друга (Мат. 12:25). Младостарецът, 
като вдъхновяван от зъл дух, осъществява 
този демоничен стремеж към разрушение, 
разделение и смърт. [...]

По отношение на истинските ценнос-
ти същността на младостарчеството се 
заключава в това, че младостарецът бяга 
от кръстоносенето и от личната отго-
ворност. Той, вместо да извърши своята 
кръстна жертва, принася в жертва други. 
Той сам бяга от това и не дава на другите да 
извършат такава жертва. Спасението пък 
се извършва само чрез свободно, личностно 
приемане на кръста.

[...] Младостарците несъзнателно разви-
ват в своето паство пристрастие към себе 
си. Пристрастието пуска дълбоки корени в 
душата на пасомите и създава много силна 
несъзнателна привързаност към пастира. 
Òази страстна привързаност наново фор-
мира в паството езическия инстинкт за 
идолопоклонство, а то на свой ред духов-
но и психологически подготвя паството 
за идването на антихриста. Êогато той 
дойде, те ще го разпознаят като свой, за-
щото предварително ще бъдат приучени 
към идолопоклонство.

Светител Игнатий (Брянчанинов) пи -
ше, че дяволът ще приготвя хората за прие-
мането на антихриста отрано и постепен-
но: “Хората постепенно са се подготвили и 
са придобили душевно настроение, способно 
на богоубийство; също така постепенно 
те се приготвят, придобиват настрое-
ние и характер, способни за приемане на 
антихриста”2 Константин Гордеев3 описва 
много точно как се подготвя идването на 

2. Свт. Игнатий (Брянчанинов). Творения. Т. V. М., 
1998, с. 308.

3. В статия, посветена на проблема на глобализацията, 
“Митът на 21 век”.

антихриста. 
В частност 
той пише: 
“Апостасия-
та, макар и 
да предста-
влява процес 
на общо от-
стъпване от 
Бога, допус-
нат от Него 
и ограничен 
от Него в 
срокове, чи-
ето настъп-
ване не е из-
вестно никому, освен Нему Самия, при все 
това тя се реализира в лицето на съвсем 
конкретни хора, следващи своите напълно 
прагматически, користни интереси – преди 
всичко желанието да притежават богат-
ство и власт “колкото е възможно повече”. В 
това именно се състои тяхното падение.”4 
Христос е казал на юдеите за антихриста: 
ако друг дойде в свое име, него ще приемете (Иоан. 
5:43). Младостарецът събира паство в свое 
име – той поставя себе си на мястото на 
Христос и следва своите много конкретни 
користни интереси. 

Такъв паралел може да ни се стори стра-
нен. Ние сме свикнали да си представяме 
антихриста в образа на апокалиптическо 
чудовище – звяр с рога. Светите отци обаче 
са рисували неговия портрет със съвсем дру-
ги краски. Ефрем Сирин, например, е писал 
за него: “Ще дойде смирен, кротък, мразещ 
неправдата, както ще твърди сам за себе 
си, отвръщащ се от идолите, предпочитащ 
благочестието, добър, обичащ бедните, 
благообразен във висока степен, постоянен, 
ласкав към всички.”5 Това е сякаш портрет, 
нарисуван от натура, само че моделът 
тук е младостарецът. Разбира се, по този 
портрет ще се извърши и разпознаването 
– антихриста ще приемат за “Христос”, 
като сравняват неговия облик с духовния 

4. Православна беседа. 2001. ¹ 3.

5. Ефрем Сирин, преп. Творения: В 8 т. Сергиев Посад, 
1908. Т. 2. С. 255.
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облик на пас-
тирите си, 
към който са 
привикнали. 
Затова рабо-
тата на та-
кива “пасти-
ри” е крайно 
разрушител-
на за Църква-
та, защото 
засяга най-ва-
жния въпрос 
– въпроса за 
спасението.

Те създа-
ват свое събрание, своя еклезия (църква). И 
ето, който влезе в тази тяхна църква, бива 
принуден да излезе от Църквата Христова. 
Процесът на тази измяна обаче е тайнствен 
– той се извършва вътрешно и тук не може 
да се направят никакви изводи по външни 
признаци. Тук може само да се посочи зако-
номерността: колкото повече чедото се 
доверява на младостареца, толкова повече 
то влиза в неговата църква и толкова повече 
излиза от Църквата на Христа. “Въцърковя-
ването” в църквата на младостареца става 
чрез приемане на лъжата и лицемерието, 
но това нравствено предателство по от-
ношение на Христа се извършва с жертване 
на личностното начало – с жертване на 
собственото спасение.

В Тялото Христово ние влизаме само 
личностно. Там, където няма личностно 
влизане, там няма и събрание, което мо-
жем да наречем Църква; такова събрание е 
колектив, общество – социум. Младоста-
рецът, потискайки личностното начало в 
енориашите, осакатява Тялото Христово 
– отсича от него най-слабите му членове. 
Затова на духовен език такива пастири 
трябва да бъдат наречени хищници, вълци 
в овча кожа, които разпръсват и поглъщат 
овците от Христовото стадо. Именно за 
тях е казано: Защото такива са лъжеапостоли, 
лукави работници, които се преобразяват в Хри-
стови апостоли. И не е за чудене: защото сам 
сатаната се преобразява в ангел на светлината, 

та затова не е голяма работа, ако и служителите 
му се преобразят като служители на правдата; 
но техният край ще бъде според делата им (2 Кор. 
11:13-15). [...] Без да променят нищо външно, 
такива “пастири” незабелязано превръщат 
християнството в езичество, почитане-
то на Христа – в почитане на антихри-
ста, а сами стават, както определя това 
светител Игнатий (Брянчанинов), слуги на 
дявола. Ала при все това самите те стават 
първите жертви на сатаната. Като граби-
тели, те трябва да срещнат отпор. Като 
жертви, те трябва да получат милосърдна 
помощ, състрадание и любов, защото вре-
дят най-много на себе си. 

 
Как да се борим с това пагубно 

явление?

Îсъзнавайки цялата опасност за Църк-
вата от разрушителната дейност на мла-
достарците, сега е необходимо да отгово-
рим на последния въпрос: как да се борим с 
това явление? Îтговорът произлиза ло-
гично от самата постановка на проблема.

1. Миряните можем да посъветваме да 
се избавят от лъжливото отношение към 
пастира като към старец, като така ще се 
избавят от идолопоклонството. Ето какво 
казва за това светител Игнатий: “Пазете 
се от пристрастие към наставника. Мно-
зина не са се пазили и са паднали заедно със 
своите наставници в мрежите на дявола. 
Съветът и послушанието са чисти и уг-
одни на Бога докато не са осквернени от 
пристрастие. Пристрастието прави от 
любимия човек кумир: Бог с гняв се отвръща 
от жертвите, принасяни на този кумир. 
И така животът се пропилява напразно, 
добрите дела погиват”6. А тези, които вече 
са попаднали в мрежите на такъв коварен 
измамник, свт. Игнатий, позовавайки се на 
мнението на светите отци, съветва неза-
бавно да се отстранят от такъв наставник. 
Той пише: “Светите отци ни завещават 
да си избираме наставник, който да не е 

6. Цит. по: Духовничество и послушание. Наставления 
свт. Игнатия Брянчанинова, избранные из его творений. 
Сост. свящ. Сергей Молотков. СПб., 2002, с. 29.
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изпаднал в прелест (подч. свещ. В. С.). Те 
предпазват от неизкусните учители, та 
да не се заразим от тяхното лъжеучение.” 
“Преп. Пимен Велики е заповядвал незабавно 
да се отстраняваме от старец, съвместния 
живот с когото се оказва душевреден (подч. 
свещ. В. С.), очевидно заради нарушаването 
от страна на този старец на нравствено-
то предание на Църквата.”7 Ако по някакви 
причини това отстраняване е невъзможно, 
то тук трябва да се ръководим от евангел-
ския завет: всичко, що ви кажат да пазите, 
пазете и вършете; а според делата им не по-
стъпвайте, защото те говорят, а не вършат 
(Мат. 23:3). Младостарецът изпълнява не 
Божията воля, а своята; да останеш в по-
слушание към такъв “старец” означава да се 
намираш в робство при него, защото комуто 
предавате себе си като роби за послушание, роби 
сте на оногова, комуто се покорявате (Рим. 6:16).

Освен това може да препоръчаме на 
миряните да не бягат от отговорност, 
защото все едно ще трябва сами да от-
говаряме за всичко, което сме направили. 
Тъкмо в тази отговорност се състои на-
шето кръстоносене. А с бягството от 
отговорност ние създаваме благоприятна 
почва за появата на младостарчество2. 
Пастирите можем да посъветваме да се 
заемат със самообразование, със сериозно 
усвояване на православната светоотеческа 
традиция, та като встъпват в пътя на 
служението Богу, да имат за това съот-
ветна подготовка. Те винаги трябва да 
помнят за съблазънта, от която ги пред-
пазва свт. Игнатий (Брянчанинов): “Да не 
замениш за душата, прибягнала към тебе, 
Бога. Следвай примера на светия Пред-
теча!” “Всеки духовен наставник трябва 
да води душите към Него (Христос), а не 
към себе си... Íека наставникът, подобно 
на великия и смирен Êръстител, да стои 
настрана, да счита себе си за нищо (подч. 
свещ. В. С.), да се радва на своето умаляване 
пред учениците, което служи като белег за 
тяхното духовно преуспяване.”8 Пастирът 
трябва да чувства себе си също така воден 

7. Цит. по: Осипов А. И. Ищущему спасения. С. 34.

8. Осипов А. И. Ищущему спасения. С. 38.

от единия Пастир – Иисус Христос, както 
и всички останали членове на Църквата. 
Ако това чувство бъде загубено, то не ще 
можем да се опазим от съблазънта на мла-
достарчеството.

Освен това пастирът трябва да се за-
еме сериозно със самопознание – това води 
до трезв поглед към самия себе си и осво-
бождава от желанието за старчестване. 
Самопознанието е полезно и за духовното 
формиране и нормалното възрастване на 
духа. Необходимо е също така пастирите да 
помнят, че съблазънта на младостарчество-
то възниква там, където се нарушават зако-
ните на естественото израстване, където 
вътрешното израстване се подменя само 
с външно подражание на великите образци 
на благочестието. Христос е бил за Своите 
ученици възпитател, Който е развивал у 
тях добродетели и не им е възлагал бремена, 
трудни за носене.

3. Архиереите [...] да лишават такива 
пастири от правото да проповядват и 
изповядват, а ако това не доведе до поп-
равянето им, да ги запрещават от свеще-
нослужение.

[...] Във връзка с това нека обърнем 
внимание на думите на преп. Симеон Нови 
Богослов за това как трябва да се изграждат 
отношенията между духовното чедо и ду-
ховника: “С молитви и сълзи измоли от Бога 
да ти изпрати безстрастен и свят ръково-
дител. Също така сам изследвай Божест-
вените Писания, особено практическите 
съчинения на св. отци, та като сравняваш 
с тях онова, на което те учи учителят и 
предстоятелят, да можеш да виждаш това 
като в огледало и да съпоставяш. Съгласно-
то с Божествените Писания да приемаш 
вътре в себе си и да задържаш в мислите 
си, а лъжливото и чуждото да разобличиш 
и отхвърлиш, за да не изпаднеш в заблуда. 
Защото знай, че в наши дни се появиха много 
прелъстители и лъжеучители”...

Превод от руски език със съкращения.
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Из “Животопис на Иван М. Андреев”

“Централно ядро на неговото (на Андре-
ев) православно учение беше защитата на 
истинното Православие. На най-очевидно-
то (“юрисдикционно”) равнище 
това означаваше защита на 
Истинно-Православната (Ка-
такомбната) Руска Църква, към 
която той принадлежеше и на 
която стана един от главните 
апологети в свободния свят. 
Сред руските “юрисдикции” 
в емиграция, той смяташе, 
че само Руската Задгранична 
Църква притежава духа на 
Катакомбната Руска Църква, 
а останалите, отделяйки се 
от нея поради модернизма, се 
приближаваха по дух до Мос-
ковската патриаршия, чийто 

“духовен” авторитет над себе 
си те признаваха в един или друг период от 
време. Неговата защита на Катакомбната 
Църква винаги е била на доста високо равни-
ще, винаги на богословска и духовна основа и 
дори в разпалената полемика, въпреки собст-
вения му горчив опит в Съветския Съюз, той 
никога не достигаше до излишни крайности 
в осъждането на предателството спрямо 
Православието от страна на Московската 
патриаршия. Дори в своята знаменита и 
предизвикателна статия “Има ли благодат 
в Московска патриаршия?” (“Православная 
Русь”, 1948, ¹¹ 17-19), след изброяване на 
причините, поради които може да имаме 
съмнение, че тайнствата на Московска Пат-
риаршия са благодатни, той предпазливо се 
въздържа от каквито и да било необмислени 
твърдения с много мъдрата забележка, че 

“отпадането на църквата от Бога и нейното 

превръщане в ‘синагога на сатаната’ е процес. 
Съветската Църква вече е тръгнала по този 
път, който ще я доведе до тази ‘синагога’ 
– в това не може да има съмнение.” Без да 
се осмелява да изразява каквото и да било 

съждение по този въпрос, той 
предоставя неговото решение 
на бъдещ Събор на цялата Руска 
Православна Църква. Ця лата 
тази статия, като цяло фило-
софски и богословски достатъч-
но задълбочена, издига същата 
идея, както и “катакомбните 
документи” от 1971 година, а 
именно, че съветската власт 
не е истинската власт, по от-
ношение на която според апос-
тол Павел (Рим. 13:1), се изисква 
послушание, а незаконна анти-
християнска власт. Дълбоко 
прониквайки в същността на 
явлението, авторът говори за 

“мистичната сила” на комунизма, разглеж-
дан от него като ново явление в човешката 
история, като непосредствена подготовка 
за възцаряването на антихриста...

За Андреев понятието за истинно Пра-
вославие е неразривно свързано с опита на 
новите катакомби от нашето столетие: 
всичко, написано от него, е проникнато с 
чувство на важност, сериозност и дълбока 
отговорност – чувство, често непонятно 
за онези, които не са живели в условията 
на гонение, предателство и тайни (често 
в буквалния смисъл нелегални) църковни 
събрания. Неговото учение представлява 
едно катакомбно богословие и философия за 
днешните православни християни, твърде 
отличаващо се от празните академични 
опити на повечето “православни богослови” 
от ХХ век”. (стр. 34-36).

Възгледите на йеромонах Серафим (Роуз) 

за сергианството

Събрани от книгата “Руските катакомбни светци“

(Продължение от бр. 1–4/2010)

Проф. Èван Àндреев
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Из “Предисловие на издателя” 
към “Катакомбната Църква” 

на Ив. Андреев

“Тези йерарси (протестиращите срещу 
“Декларацията” и прекъснали общение с офи-
циалната Съветска църква) представляваха 
очевидно мнозинство и Съветската църква 
успя да наложи своето днешно господству-
ващо положение в СССР и “каноничността” 
си чрез арести и убиване на водещите ан-
тисергиани от властта.” (стр. 46).

Из главата “Митрополит Иосиф 
Петроградски и началото на 

Катакомбната Църква”

“В историята на Христовата Църква е 
имало няколко критични момента, когато 
официалните възглавители на една или друга 
поместна Църква са отпадали от Правос-
лавието и вярващите известно време са се 
колебаели, незнаейки със сигурност кого да 
следват или къде се намира самата Църква. В 
такива времена нашият Господ Иисус Хрис-
тос, верен на Своето обещание, че и порти-
те адови няма да надделеят над Неговата 
Църква (Мат. 16:18), издига някой борец, за да 
възвестява истината и да събира верните 
на страната на Православието. В зората 
на новото време такъв поборник е бил све-
тител Марк, митрополит Ефески, който 
единствен от йерарсите на Византийската 
Църква безстрашно осъдил нечестивия Фло-
рентински събор и лъжовното единение и 
събудил у православните съзнание за това, че 
Римската църква е изпаднала в ерес и онези, 
които се съединяват с нея, по този начин 
отделят себе си от Христовата Църква.”

В нашия век, когато срещу Църквата 
въстана още по-страшен неин враг в лицето 
на псевдорелигиозния тоталитаризъм на 
атеистичния комунизъм и когато тогаваш-
ният глава на Руската Църква митрополит 
Сергий провъзгласи чрез своята “Декларация” 
през 1927 година принципа на практическо-
то и идеологическото сътрудничество със 
силите на антихриста, тогава Бог въздигна 
начело на цялата армия изповедници един 
поборник в лицето на свещеномъченика 

митрополит Иосиф, за да противостои на 
тази душегубна “легализация” и да възглави 
движението на верните на Руската Право-
славна Църква в катакомбите...

v  v  v

...Докато беше жив патриарх Тихон, 
Църквата имаше в негово лице видим цен-
тър, около който тя се обединяваше. Даже 
когато патриархът се намираше под арест, 
когато отстъпническата “Жива църква” 
завладя почти всички православни храмове в 
Русия, а “прогресивната” Константинопол-
ска Църква създаде международен престиж 
на тази синагога на сатаната, като я при-
зна за Православната Църква на Русия – все 
пак верните, пребъдвайки предани на своя 
патриарх, оставаха православни, и имен-
но верността към Патриарха служеше за 
проверка на тяхната православност; това 
повече от всичко друго подриваше силите 
на “Живата църква”.

Но след кончината на патриарх Тихон 
през 1925 година положението стана зна-
чително по-неясно. В условията на гонение 
беше невъзможно да се свика църковен Събор 
за избор на нов патриарх и, предвиждай-
ки това, патриарх Тихон назначи трима 
водещи архиереи, един от които — този, 
който остане на свобода — трябваше да 
стане местопазител на патриаршеския 
престол след смъртта на патриарха и па-
зител на външното единство на Църквата. 
От тези трима йерарси един-единствен 
– Крутицкият митрополит Петър – беше 
на свобода, когато патриархът почина и със 
специален документ, подписан от повече 
от петдесет епископи, той бе признат 
от Руската Църква за неин действителен 
глава. Митрополит Петър на свой ред на-
значи трима свои “заместници”, в случай на 
арестуване или смърт, единият от които 
беше митрополит Иосиф (по това време 
Ростовски архиепископ), а другият – мит-
рополит Сергий (впоследствие “патри-
арх”). Митрополит Петър беше арестуван 
няколко месеца по-късно поради отказа си 
да подпише “Декларацията”, предаваща 
вътрешната свобода на Църквата в ръцете 
на атеистичния режим. От 1925 до 1927 
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година включително нито един кандидат 
не е заемал неговото място за повече от 
няколко месеца, след което биваше изпра-
щан в затвора и стана ясно, че съветската 
власт няма да се успокои, докато не намери 
или не принуди някой от йерарсите да по-
дпише угодния на режима документ. Такъв 
йерарх тя намери в лицето на митрополит 
Сергий, който на 16/29 юли 1927 година, 
бидейки освободен след няколкомесечен 
за  твор, издаде безславната “Декларация”, 
направила него и неговите последователи 
истински агенти на Съветската държава. 
След като обнародва “Декларацията” на 
19 август, вестник “Известия” отбеляза, 
че “далновидната част от духовенството 
вече е поела по този път още през 1922 
година” – подразбирайки “Живата църква”. 
Така атеистичният режим успя да въведе 
“обновленството” в самата Патриаршия. 
Последицата от това бе решителният 
протест на водещите йерарси на Руската 
Църква, които, виждайки, че митрополит 
Сергий е изцяло настроен да налага своята 
воля над цялата Църква, скоро започнаха да 
прекратяват общение с него.

Веднага стана ясно, че “Декларацията” 
беше въпиющо нарушение на 34-то правило 
на светите апостоли, понеже е провъзгла-
сена “без съгласието на всички” епископи и 
в действителност е дело единствено на 
Сергий, извършено под диктовката на ате-
истичния режим; и затова единственият 
възможен църковен курс за Сергий беше да 
отмени “Декларацията” поради несъгла-
сието от страна на повечето архиереи. 
Вместо това обаче, сякаш за да докаже, че 
той не взема под внимание и не се нуждае 
от мнението на Църквата, а е станал 
послушно оръдие на режима, той, заедно 
със своя неканоничен “синод”, чието сфор-
миране далеч превишаваше границите на 
неговите пълномощия като заместник на 
местопазителя на патриаршеския престол, 
започна безпрецедентно преместване на 
архиереите от катедра на катедра и сла-
гане под запрещение на всички несъгласни с 
него, образувайки по този начин послушна 

“съветска” църква...
... Водещите йерарси, които все още бяха 

оставени на свобода и имаха възможност 

да обсъдят и вземат решение по това дело, 
стигнаха да заключението, че самият Сер-
гий е изпаднал в разкол чрез своята “Декла-
рация” и че неговите своеволни действия 
са насочени срещу Църквата. Ето защо те 
побързаха да заявят за своето отделяне 
от него в края на 1927 и началото на 1928 
година. През цялото това време властите 
не позволяваха на митрополит Иосиф да 
заема своята катедра в Петроград, но още 
през декември 1927 година той благослови 
своите викарни епископи да се отделят 
от Сергий, а самият той, намирайки се 
в Ростов, подписа заедно с митрополит 
Агатангел и другите архиереи от Ярославска 
област послание до митрополит Сергий от 
6 февруари 1928 година, в което те заявяваха, 
че се отделят от него докато не се покае за 
своите грешки и че в сегашния момент те не 
признават никого другиго за предстоятел на 
Църквата, освен изпратения на заточение 
митрополит Петър.

...След подписването на посланието на 
ярославските архиереи, митрополит Иосиф 
смело започна борбата за Църквата и даде 
своето благословение на петроградския 
клир и паство да последват неговия при-
мер в отделянето от Сергий, предлагайки 
своето духовно ръководство и грижи на 
движението и възлагайки управлението на 
Петроградската епархия на своя викарий, 
Гдовския епископ Димитрий, открито 
настроен антисергиански. Благославяйки 

“доброто решение на ревнителите на Хрис-
товата истина”, той се молеше на Господа 

“да съхрани всички нас в единомислие и свя-
та ревност на духа в преживяваното от 
Църквата ново изпитание”.

Но срещу духовното оръжие на Хрис-
товите воини лукавият насочи всичките 
сили на първия в света сатанински режим. 
Запрещенията на митрополит Сергий бяха 
като знак за ГПУ да арестува и изпраща 
на заточение протестиращите епископи; 
дори мнозина от посещаващите “легални-
те” сергиански църкви не бяха пощадени 
от властите и основният резултат от 

“сергианската” политика – ще цитираме ду-
мите, казани от Борис Талантов 40 години 
по-късно въз основа на собствения му горчив 
опит в СССР – беше това, че “деянията на 



25Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2011

митрополит Сергий не спасиха нищо, освен 
собствената му кожа”1. Тъмната нощ на 
изкупителните страдания се спусна над 
руската земя и нейните вярващи. “Серги-
анството” беше отхвърлено от верните, 
което може да се види от това, че (по ду-
мите на същия Талантов) “към началото 
на Втората световна война... повечето 
от запазилите се църкви не признаваха 
митрополит Сергий.” От над стотината 
останали живи през 1943 година епископи, 
Сергий можа да намери едва осемнайсет 
(част от тях бяха новоръкоположени), за 
да бъде направен “патриарх”.

Митрополит Иосиф, благодарение на 
своите решителни слова и действия и на 
своето положение на един от заместниците 
на местопазителя на патриаршеския прес-
тол, фактически стана водач на движение-
то на отделилите се... Неговият престиж и 
пример бяха толкова влиятелни, че всички 
негови последователи започнаха да се нари-
чат “йосифляни” и до ден-днешен всички, 
които защищават сергианската Московска 
патриаршия, говорят за това движение на 
ревнителите на Православието като за 

“йосифлянски разкол”.
По онова време, както и сега, е имало 

“сергианци”, които дори да са признавали, 
че по-добрата част от духовенството и 
миряните е на страната на “йосифляните”, 
все пак ги обвиняват и осъждат за “гордост-
та” им - задето смятат, че представляват 
истинната Православна Църква на Русия. 
Твърденията на митрополит Иосиф са 
крайно откровени, напълно безкомпромисни 
в главното и безпощадни към личностите 
– това е така. Но онези, които намират в 
неговите слова “гордост” вероятно просто 
не разбират крайната необходимост от 
неотложното решение, станало причина 
за техния сложен казус. Когато Църквата 
бива предавана и верните биват отклоня-
вани от пътя не е време за комплименти 
и вежливи “диалози”, не е време да се по-
ставя “състраданието” над истината. За 
мъжествените души съзнанието на това, 
че всяка дума може да доведе до затвор и 
смърт, само разпалва тяхната смелост да 

1. Така е у отец Серафим – бел. съст.

казват истината без разкрасяване. И винаги 
е било така в Христовата Църква; нейните 
праволинейни защитници се възпяват като 
поборници (на истината) в църковните хва-
лебствени химни. Знаменателно е, че пра-
ведната полемика на митрополит Иосиф и 
неговите последователи се появи отново в 
писанията на критиците на сергианската 
йерархия в съвременния Съветски Съюз. За 
сравнение – критиката на сергианството в 
Руската диаспора е по-мека и снизходителна 
(стр. 117).

Примерът на този безстрашен изпо-
ведник на Христовата Църква не остана 
без последователи. След самия патриарх 
Тихон, името на митрополит Иосиф служи 
за символ на чистотата и автентичността 
на Православието на Руската Църква. Дори 
след половин столетие на гонения, терор 
и предателство, истинната Православна 
Църква на Русия, макар и тайна, не се е 
предала. До ден днешен справедливо може 
тази Катакомбна Църква да се нарича как-
то Църквата на “тихоновците”, така и 
на “йосифляните”, но най-правилно е да се 
нарече така, както тя е известна дори на 
самите съветски власти, “Истинно-Пра-
вославна Църква”.

Съществуването на тази Катакомбна 
Църква днес е очевидно знамение за светов-
ното Православие: епохата на величието 
на Православието е в миналото; сега е по-
следната епоха – на катакомбите. В Русия 
тази истина е очевидна” (стр. 122).

“...Онзи, който търси днес Църквата 
в Съветския Съюз, намира яма в земята, 
дълбока рана в православния руски народ, 
ни най-малко неприкрита от фалшивата 
рекламна табела на Московската патриар-
шия” (стр. 123).

Из главата “Епископ Иеротей и 
неговият приятел  

йеросхимонах Серафим”

“Членовете на Катакомбната Църква 
станаха единствените носители на чис-
тотата на Православната Църква в Русия” 
(стр. 130).
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Из главата “Глазовският епископ 
Виктор и неговото учение за 

свободата на Църквата”

“Сергианството е дълбоко заблуждение, 
отричащо самата природа на Христовата 
Църква” (стр. 140).

Из главата “Посланията на 
митрополит Кирил”

“Най-забележителният от 
йерарсите на Руската Право-
славна Църква след смъртта 
на патриарх Тихон, беше без 
съмнение Казанският мит-
рополит Кирил. Избран от 
патриарх Тихон като пръв от 
тримата местопазители..., 
той също така беше избран 
през 1926 годи на от мнозин-
ството (седемдесет и двама) 
от намиращите се на свобо да 
по това време архиереи при 
неуспешния опит за избор на 
нов патриарх с тайно събира-
не на гласове.

Затова е обяснимо, че след 
обнародването през 1927 година 
на сергиевската “Декларация” 
всички с нетърпение очакваха мнението 
на митрополит Кирил за този документ и 
за “новия курс” на митрополит Сергий... В 
писмото до своя приятел епископ Дамаскин 
и още повече в последвалата кореспонденция 
с митрополит Сергий и другите архиереи 
до 1934 година включително, митрополит 
Кирил осветли възможно най-ясно в сравне-
ние с останалите архиереи от онова време 
еклесиологичната същност на заблуждени-
ето на митрополит Сергий. Изказаните 
от него мнения за същността на църков-
ното единство и единомислие, за необхо-
димостта да се отхвърли каноническото 
законничество в Църквата, по въпроса за 
скъсването на общението и за наличието 
или отсъствието на благодат в Московска 
патриаршия и у онези, които се отделят 
от нея, остават твърде насъщни и в наши 
дни” (стр. 242).

Заключението към главата 
“Посланията на митрополит Кирил”

“Достигналите до нас послания на мит-
рополит Кирил засягат един и същи въпрос: 
каноничното положение на митрополит 
Сергий в Руската Църква. Но тяхното зна-
чение далеч надхвърля рамките на въпроса 
за каноничната “правота” или “неправота”. 
Защото каноните са били създадени да въд-
воряват ред сред християните, а не за да им 

надянат усмирителната риза 
на законничеството. Затова 
пропитите с това съзнание 
послания на митрополит Ки-
рил ни служат като ръковод-
ство в трудните положения и 
често пъти безпрецедентни-
те условия за Православието 
през ХХ век. Отстъплението 
в наши дни, по своите размери 
небивало в историята на хрис-
тиянството, протича преди 
всичко не толкова по пътя на 
лъжеучения и нарушения на 
църковните канони, колкото 
чрез налагане на неправилно 
разбиране на Православието 
от лица, които по изповядва-
ното от тях догматическо 

учение и по своето канонично положение 
могат да имат вид на напълно православни. 
[Външно] правилно “православие”, лишено 
от духа на истинското християнство — 
това е логиката на сергианството, с което 
е невъзможно да се бориш нито като го на-
речеш ерес, каквато то не е, нито по пътя 
на изясняване на неговите канонически на-
рушения, които са нещо второстепенно в 
сравнение със значително по-важното.

За съжаление, малцина са способни да 
разберат това в нашето време на подвежда-
що опростенчество. Самият митрополит 
Сергий, въпреки [високата] си репутация 
на богослов, не можа да схване смисъла на 
позицията на митрополит Кирил, която 
не беше нищо друго освен уравновесения 

“царски път” на православната умереност 
между крайностите на обновленчеството и 
сергианското законническо отношение към 

Ñвещеноисповедник Âиктор 
Глазовски
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Православието, от една страна, и крайно 
резките обвинения срещу сергианите в ерес 
и безблагодатност, от друга. Тази позиция е 
още по-важна заради това, че положението 
в Еладската Църква през ХХ век е твърде 
сходно с това в Руската: календарната ре-
форма също не съдържаше в себе си нито ерес, 
нито (в началото) канонични нарушения, и 
отричането на благодатта в Тайнствата 
както на новостилците, така и на старос-
тилците служеше единствено за разпалване 
на духа на отцепничество 
и отсичаше всякаква въз-
можност за възстановя-
ване единството между 
онези, които съхраняваха 
верността си към Преда-
нието и онези, които про-
тив волята си последваха 
реформаторите толкова 
далеч. Митрополит Кирил 
се зае със създаването на 
отделна църковна органи-
зация с голямо нежелание 
и направи това не защото 
вярваше, че той и последо-
вателите му ще образуват 
Истинската Църква, а 
единствено с цел да избег-
не зависимостта от онези, 
чието изповядване на Православието беше 
опорочено, при все че те все още оставаха 
част от същата Църква. Днешната по-
зиция на Руската Задгранична Църква по 
отношение на другите руски юрисдикции е 
еднаква с тази на свещеномъченик Кирил по 
отношение на сергианския синод и нейното 
отношение към останалите Православ-
ни Църкви в свободния свят се развива в 
същата посока, макар и общението с тях 
формално все още да не е прекъснато. Така 
че проповядваната умереност от страна 
на митрополит Кирил все още е в немалка 
степен приложима към потребностите на 
днешното време.

Важното различие, направено от митро-
полит Кирил между валидните тайнства на 
сергианското духовенство и “узурпацията 
на свещенодействията”, проявила се в таки-
ва деяния като  запрещенията на митропо-
лит Сергий и отлъчването на несъгласните 

с неговата “нова църковна политика”, също 
има основоположно значение за нашето вре-
ме. Това различие не би могло да се изясни 
чрез “буквалното” прилагане на каноните, 
така строго осъждано от митрополит 
Кирил, и затова ние можем да се окажем в 
положение навярно “законнически правилно”, 
ала в същото време дълбоко нехристиянско, 
като, например, ако християнската ни 
съвест би била принуждавана да изпълнява 
всяко разпореждане на църковните власти, 

стига само тези власти 
да са строго “канонични”. 
Такова сляпо разбиране 
на послушанието заради 
самото послушание е една 
от основните причини 
за успеха на сергианство-
то през нашия век както 
вътре, така и извън Мос-
ковската патриаршия. 
Раз  бира се, християнската 
съ  вест не приема запре-
щенията, направени от 
църковната власт под 
политически или друг не-
църковен натиск (било то 
от турския султан върху 
Константинополската 
патриаршия в миналото 

или от комунистическите власти върху 
Московска патриаршия в наше време), но да 
се прави от това извод, че всички Тайнства 
на такива Църкви поради това са безбла-
годатни, е своеобразно еклесиологическо 
законничество.

Посланията на митрополит Кирил 
по казват с пределна яснота истината, че 
законът и учението на Христовата Църк-
ва не могат да бъдат сведени до някакво 
си бездушно “послушание”. Катакомбната 
Църква в Русия до ден-днешен (доколкото 
ни е известно), заедно със свободната Руска 
Задгранична Църква не отричат Тайнства-
та на Московската патриаршия, но и не 
поддържат с нея общение. По този начин 
те не участвуват в нехристиянските дея-
ния, извършени в името на “православието” 
от московското ръководство под натиска 
на комунистите, но в същото време не са 
лишени от солидарност с изповедниците 

Ñвещеномъченик Êирил Êазански
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вътре в Московска патриаршия..., с които 
пълното канонично общение е невъзможно 
единствено заради тяхното политизирано 
ръководство.

И, накрая, акцентът, който митропо-
лит Кирил поставя върху единомислието на 
вървящите по пътя на истинското Право-
славие, ни показва днес нашия път. Водачите 
на “световното Православие” провеждат 
разрушителна политика на обновленство и 
отстъпление, но би било рисковано и само-
надеяно да се опитваме да определим онази 
точка, отвъд която те и особено техните 
неволни последователи ще напуснат Пра-
вославието без надежда за завръщане. Не е 
наша работа да произнасяме такава присъда. 
Но на нас ни е дадено да стоим твърдо в 
истинското Предание на Православието, 
дошло до нас от нашите отци, като избяг-
ваме общението с онези, които участвуват 
в отстъплението от истинското христи-
янство, и да търсим онези единомислени с 
нас люде, които имат смелостта да бъдат 
верни на Православието до смърт. На това 
основание Катакомбната Църква твърдо 
стои до ден-днешен в Съветска Русия, оч-
аквайки деня, когато ще може свободно и 
открито да свидетелствува за верността 
си към Христа” (стр. 257-259).

Из главата 
“Киевската игумения София”

Неоценимо е духовното значение на 
безстрашното отстояване на Христовата 
истина от руските новомъченици. А най-
вече със своето свидетелство къде да бъде 
търсена тази истина, във време, когато 
мнозина не виждаха това, йосифлянските 
изповедници от 1927 г. и последващите 
години съхраниха истинския дух на Пра-
вославието за идните поколения. Сега, след 
като е изминало почти половин столетие, 
историята показа, че тези “упорити раз-
мирници” — последователите на митропо-
лит Иосиф Петроградски — са били напълно 
прави и тяхното значение днес просиява 
като равно на значението на великите 
изповедници на Православието от древни 
времена” (стр. 348).

Из главата “Пробуждането на 
съвестта в Московската патриаршия”

“Всички ужасни последствия, предсказани 
по-рано от йерарсите на Катакомбната 
Църква като бъдещ плод на сергианската 
“Декларация”, действително се сбъднаха. 
Съветското правителство използва “Де-
кларацията” преди всичко като средство 
за “легално” гонение срещу Катакомбната 
Църква, но и на сергианските архиереи 
“легализацията” не им донесе полза: почти 
всички те също бяха подложени на гонения 
и към края на тридесетте години Руската 
Православна Църква беше почти ликвидира-
на като видима организация, само няколко 
храма оставаха отворени. Отварянето 
на църквите отново по време на Втората 
световна война беше подбудено не от мит-
рополит Сергий, а от агресията на Хитлер, 
за борбата с когото беше необходимо да се 
отправи призив към религиозните и патри-
отичните чувства на руския народ.

След Втората световна война Москов-
ската патриаршия се възкачи на междуна-
родната религиозна сцена точно като та-
кава ор ганизация, каквато бяха предвидили 
катакомбните светители — като пропа-
ганден рупор на съветското правителство 

— без да се гнуси и от най-неприкритите 
лъжи, само и само да оправдае съветската 
тирания. Според представителите на 
Московска патриаршия, безсрамно пов-
тарящи това до ден-днешен, няма и не е 
имало никакво гонение срещу религията от 
страна на съветското правителство: онези 
от духовниците, които са пострадали от 
властите, са чисто и просто “политически 
престъпници”, а църквите се закриват по 
желание на самите хора.

Християнската съвест обаче не може 
дълго да приема такава лъжа с името на 
християнството. Така че в последните 
две десетилетия добросъвестните хора в 
самата Московска патриаршия (защото в 
Русия няма друга видима църковна организа-
ция) започнаха да се изказват, отначало под 
формата на протест срещу новото гонение 
през хрушчовския период (1959-1964 години), 
на което московските архиереи бяха в най-
добрия случай пасивни наблюдатели, а в най-



29Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2011

лошия – доброволни съучастници; по-късно 
този протест прерастна и в задълбочена 
критика на цялостната сергианска полити-
ка, към която патриаршията се придържа 
още от времето на “Декларацията” от 
1927 година.

... Може да се оспорват възгледите на 
тези критици на сергианството за това, че 
те не изразяват чистата позиция на ката-
комбниците в полза на отделяне от църков-
ната сергианска организация. Въпреки това, 
самото оспорване служи като забележител-
но потвърждение на истинността на тази 
позиция и тя ни дава повод да се надяваме, 
че в края на краищата – поне с падането на 
съветския режим – ще бъде възстановено 
общението между най-добрата част от 
Московската патриаршия и Катакомбната 
Църква именно на основата на безкомпро-
мисните принципи на християнството” 
(стр. 451-452).

Из главата “Отец Димитрий Дудко”

“В Московската патриаршия имаше 
архиереи-предатели, а и самият принцип 
на сергианството е предателство спрямо 
Православието... Ето защо свободната Ру-
ска Православна Задгранична Църква няма 
общение с тази юрисдикция. Но в същата 
тази Московска патриаршия има значите-
лен брой свещеници, които не участвуват 
в това предателство и говорят в духа на 
Катакомбната Църква и свободната Руска 
Задгранична Църква...

Това ни най-малко не променя нашето 
коренно отношение към сергианството 
като към предателство спрямо Църквата, 
нито пък ни позволява свободно да влиза-
ме в общение с Московската патриаршия. 
Но то ни убеждава да не гледаме като на 
юрисдикционни “врагове” на всички онези, 
които не “са се присъединили към Ката-
комбната Църква”, а да се опитаме по-добре 
да разберем тяхното извънредно трудно 
положение и да се радваме, когато истинно-
християнски явления се наблюдават дори в 
средите на компрометиралата се Московска 
патриаршия — те доказват, че дори там 
църковният живот не е умъртвен и дават 
надежда, че един ден политическата ситу-

ация в Русия, създала сергианството, ще 
се измени и пълното единство във вярата 
с тези храбри борци ще стане възможно.” 
(стр. 489-490).

Из “Предисловие на преводача” 

към “Два съвременни документа на 

Катакомбната Църква в СССР”

“Когато през последните две години 
статиите на Борис Талантов за “сергиан-
ството” станаха известни на Запад, пред 
света се откри дълбочината на кризата, 
старателно скривана от Московската пат-
риаршия. В тези статии съвестта на задъл-
бочения мислител в самата патриаршия 
плътно се доближи до границата на “разкола” 
— до точката, от която остава само една 
логическа крачка до отхвърлянето на самата 
патриаршия и осъзнаването, че истинската 
Руска Църква изобщо не се намира в нея, а 
в така наречения “йосифлянски разкол” от 
1927 година, в онова, което е прието да се 
назовава “Катакомбна Църква”...

... Сергианството, дори да не е изменило 
догматите, каноните и обредите, е напра-
вило нещо много по-лошо, извращавайки 
самата природа на Църквата, съгрешавайки 
с това по отношение на нейната вътрешна 
свобода и поставяйки само себе си извън 
Христовата Църква.

(Катакомбните документи) са “очевид-
ни свидетелства” за религиозния живот в 
Съветския Съюз. И те говорят за ... упадъка 
на църковното съзнание сред вярващите от 
Московската патриаршия, довеждащ поня-
кога до “магически” възглед за тайнствата, 
за наличието в СССР на новообърнати в 
Православието и за техните трудности, 
за Църквата като организация в противо-
положност на Църквата като организъм, 
като Тяло Христово, за действителната 

“катакомбност” на всеки истински религи-
озен живот в Съветския Съюз, независимо 
вътре или извън патриаршията, за извра-
щението от страна на патриаршията на 
християнски добродетели като например 
смирението, за да бъдат използвани те 
за политически цели и да потискат вяр-
ващите в името на Православието. На 
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фона на множеството печални плодове на 
сергианския конкордат от 1927 година тези 
документи не правят такова силно впечат-
ление, както някои други измежду неотдав-
нашните протести срещу патриаршията; 
те принадлежат към друго измерение и 
в известен смисъл те са “по-обективни”, 
отколкото биха могли да бъдат които и 
да било протести от средите на патриар-
шията: те представляват един свободен и 
независим глас на истинската Руска Църква, 
която може да гледа на положението в Русия 
като цяло и на предателите-йерарси от 
патриаршията спокойно и без горчивина 
по простата причина, че не се отнася към 
тях като към православни. В същото вре-
ме обаче в тези документи, разглеждащи 
патриаршията като паднала, извратена и 
намираща се извън Църквата, но не загубила 
напълно надежда за спасение, няма и следа 
от “фанатизъм” или “сектантско” мислене; 
те очакват от бъдещия Общоруски Събор 
след падането на комунистическото иго 
възстановяване на нормалното положение 
в Руската Църква... Техните автори раз-
глеждат положението в Руската Църква не 
изолирано, а в контекста на ситуацията в 
световното Православие. Те гледат на ко-
мунистическото иго като на предобраз на 
царството на антихриста и на битката на 
Руското Православие с антихристиянство-
то като на своего рода сърцевина на борбата, 
водеща се в целия свят... И действително, 
внимателният наблюдател не може да не 
забележи, че положението на Православие-
то в СССР... се различава от ситуацията 
извън Русия по-скоро по степен, отколкото 
по естество. Много от основните проблеми 
са едни и същи: дълбоко незнание относно 
това какво представлява Православието, 
политически или други влияния, навлизащи 
в църковния живот и стремящи се да го от-
клонят от духовния му път, отслабване на 
духа на изповедничеството; същественото 
различие е единствено в това, че Православ-
ните Църкви в свободния свят доброволно 
вървят по пътя на отстъплението, докато 
в Съветския Съюз това става по принуда. 
Истинно-православните християни в сво-
бодния свят в дълбокия смисъл на думата 
вече са “Катакомбна Църква” в противопо-

ложност на официалните отстъпнически 
общности, повсеместно наричани “право-
славни” (стр. 523-525).

Послесловие на съставителя

И така, виждаме, че макар и да не нами ра 
в “Декларацията” и практическите деяния 
на митрополит Сергий нарушение на догма-
тите, отец Серафим (Роуз) все пак смята 
сергианството за “извращение на самата 
природа на Църквата”. За съжаление, той 
не ни остави анализ, съответствуващ на 
тази практика на “митрополита на бого-
словието”. Причината за това, разбира 
се, е недостъпността на тези трудове на 
Запад, напечатани по съветско време в ми-
зерен тираж. Те обаче свидетелствуват за 
известната още от времето на големите 
догматични спорове неизменна взаимо-
връзка, съществуваща между богословието 
и живота.

Особено показателни тук са два труда: 
“Има ли Христос наместник в Църквата?” 
(“Духовното наследство на патриарх Сер  -
гий”, Москва, 1946) и “Отношението на Църк-
вата към отделилите се от нея общности” 
(ЖМП ¹ 2, 1930). В първата митрополит 
Сергий, макар и да отговаря на поставения 
(преди всичко по отношение на папата) 
въпрос отрицателно, но това отрицание 
при него е по-скоро не принципно, а само ем-
пирично. Папата не е глава на Вселенската 
Църква единствено поради това, че е еретик. 
По начало обаче митрополит Сергий смя-
та за възможно и дори желателно цялата 
Вселенска Църква да бъде възглавявана от 
едно лице, при това в трудните моменти 
от живата на Църквата това лице може да 
си присвоява такива пълномощия и без да 
притежава съответните канонични права. 
И макар митрополитът да заявява, че такъв 
вселенски предстоятел не се явява Христов 
наместник, неговото заявление не изглежда 
искрено в контекста както на другите му 
богословски мнения, така и на съответству-
ващите на тях негови богословски деяния.

И ето че втората от упоменатите от 
нас статии поставя богословските осно-
ви на най-странните от гледна точка на 
църковното здравомислие негови деяния, 
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такива като налагането на запрещения с 
обявяването на тайнствата на попадна-
лите под запрещение за недействителни и 
като следствие – повтаряне на Тайнствата 
миропомазване и венчаване, както и лишава-
не от опело на лицата, принадлежащи към 

“йосифлянския”, ”ярославския” и другите 
“разколи”.

В този труд авторът разглежда два 
установили се богословски подхода към Тайн-
ствата, извършвани в извънцърковни общ-
ности. Привържениците на първия от тях, 
които авторът условно нарича “църковни-
ци”, изхождат от догмата за единството 
(единствеността) на Църквата и напълно 
отричат съществуването на каквито и да 
било тайнства извън нея2. Придържащите 
се към втория възглед изхождат от догмата 
за единството (и, следователно, неповто-
ряемостта) на кръщението и смятат него 
и някои други тайнства за действителни 
и извън Църквата.

И ето, разглеждайки тези два подхода, 
авторът забелязва трудностите, с които се 
сблъскват “църковниците” при обяснението 
на установилата се практика за приемане на 
еретиците в Църквата по втори и трети 
чин — тоест без прекръщаване и дори в съ-
щия сан — сякаш признавайки извършените 
от техните общности ръкоположения. Раз-
глеждайки тяхната аргументация, която 
накратко се свежда до това, че Църквата, 
като не извършва външните форми на не-
обходимите за влизането в нея тайнства 
поради пастирско снизхождение към идва-
щите в нея, дава чрез самото приемане в 
общение потребната благодат и по този 
начин в тайнствата покаяние и причащение 
сякаш невидимо възпълва отсъстващото 
кръщение, миропомазване и ръкоположение 
(ако става дума за клирици), авторът кате-
горично я отхвърля, твърдейки, че Църква-
та не може заради угода към чувството на 
собствено достойнство у еретиците да 
ги лишава от кръщение и миропомазване, 
като лицемерно признава валидностнна на 
безблагодатните им по същество тайнства. 

2. Като пример за такъв подход можем да предло-
жим труда на новосвещеномъченика Верейския архи-
епископ Иларион (Троицкий) “Христианства нет без 
Церкви” – бел. съст.

Но какво в такъв случай трябва да мислим 
относно това, че по отношение на някои 
ереси практиката на Църквата се е меняла 
с течение на времето няколко пъти, както 
например това е ставало по отношение на 
римокатолиците, които са били приемани 
в различните периоди и в различните По-
местни Църкви ту чрез кръщение, ту чрез 
миропомазване, ту чрез покаяние и в същия 
сан? Та нали Църквата не може също така 
и да хули Светия Дух, повтаряйки реално 
извършените тайнства!

Ето тук именно митрополит Сергий 
прави своя главен извод, който се заключава 
в това, че действителността или недей-
ствителността на тайнствата в която и 
да било извънцърковна общност не е нещо 
постоянно, основано на обективната реал-
ност на изповядването от тази общност на 
Христовата истина или пък отстъпление-
то от нея. Всичко зависи от отношението 
на Църквата, представлявана от нейните 
архиереи, към дадената общност. Защото 
според него Църквата запазва с ересите и 
разколите “известно правило на общение” и 
им разрешава да имат някои действителни 
тайнства по силата на нейното признаване 
на тези тайнства. На едни Тя оставя само 
кръщението, на другите и миропомазване-
то, и дори свещенството и всички други 
тайнства освен Евхаристията, която не 
съществува извън Църквата. (Нека да от-
бележим обаче, че е непонятно как може да 
има свещенство без Евхаристия и за какво 
в такъв случай е нужно свещенството.) Но 
всичко това, нека подчертаем още веднъж, 
съществува не от само себе си, а благодаре-
ние на нормативните актове на църковна-
та йерархия, повеляващи да се счита това 
за действително и, следователно, може да 
се променя.

Затова преосвещеният автор от сво-
ите теоретични умозаключения извежда 
следното практическо умозаключение: 

“латиняните приемаме в Църквата чрез 
покаяние, а от карловацкия разкол чрез 
миропомазване”, макар и да допуска, че в 
бъдеще Църквата може да измени своята 
практика и по отношение на последните.

Оттук виждаме, че митрополит Сергий 
искрено е вярвал, че налагайки запрещения 
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върху несъгласните с неговата църковна по-
литика и обявявайки техните тайнства за 
недействителни, дори забранявайки такива 
люде да бъдат опявани, по този начин той 
реално ги е лишавал от Христовата благо-
дат и, погледнато по същество, ги е пращал 
в ада. Какво е това, ако не истински папизъм 
и претенции за Христово наместничество?!

(По силата на подобен род мислене) 
за спасението е нужно не вярно да пазим 
истината на светото Православие, а да 
принадлежим към легална църковно-адми-
нистративна организация.

При такъв възглед за Църквата, напълно 
оправдан изглежда стремежът да се опази на 
всяка цена административното единство 
и легалното съществуване, дори ако това 
би накърнило чистотата на православното 
º изповедание.

Тук трябва да се отбележи, че в дадената 
историческа ситуация тези три аспекта — 
организационното единство, легалността и 
неправославността — се оказват дотолкова 
свързани, че първото не би могло да съще-
ствува без второто, а второто без трето-
то. И това по необходимост произтича от 
законите на съществуването на Църквата 
и империята.

По наше дълбоко убеждение админи-
стративното единство на Църквата е 
невъзможно извън империята, то е естест-
вено в християнската империя (разбира се, 
православната) и е вредно в антихристи-
янската империя (тоест еретическата или 
безбожната). Тези три съотношения съот-
ветствуват на трите епохи в историческо-
то битие на Църквата: доконстантинова, 
константинова и следконстантинова.

Империята е неизменно идеократична, 
което винаги води до необходимостта тя 
да има своя имперска идеология. В докон-
стантиновата епоха това е езичеството 
и по-конкретно — култът към императора, 
чието спазване е било по-скоро акт на граж-
данска лоялност, отколкото съзнателна 
лична вяра. И християните, отхвърлящи 
този култ, действително се оказвали 
държавни престъпници. Именно затова 
гонители на християните ставали често 
не най-лошите, а най-добрите от императо-
рите. Църквата по това време се състояла 

от малко на брой самостоятелни епархии 
или неголеми обединения, напълно незави-
сими административно едно от друго. А 
когато езичеството се изродило до такава 
степен, че загубило способността си да бъде 
идеологическа сърцевина на империята, то-
гава Църквата заела освободената от него 

“екологична ниша”. И самото Православие 
се превърнало в имперска идеология. При 
това е естествено за държавата с еднолична 
форма на управление да се стреми и към ор-
ганизация на единна църковно-администра-
тивна структура на своята територия. 
В християнската империя започнали да се 
образуват патриаршии, при това повече със 
силите на империята, отколкото на самата 
Църква, което се отразило и в църковните 
канони, повеляващи в административното 
устройство на Църквата да се следват вече 
установените държавно-териториални 
структури (патриаршия в столицата, мит-
рополии в главните градове в провинцията 
и т. н.). При това се установява един вид 
съподчинение на Църквата и държавата 
една на друга и възлагането върху себе си 
на задължения за взаимна лоялност. Църк-
вата, макар и да губи частично външната 
си свобода на действие, в замяна на това 
получава от държавата гаранция за следва-
не на провъзгласяваните от нея принципи 
и осигуряване на външните º потребно-
сти, такива като поддържане на нейната 
административна цялостност, борба с 
еретиците, строителство на храмове и др. 
п. Но послушанието, оказвано от страна 
на Църквата към империята в лицето на 
императора като “епископ по външните 
работи на Църквата”, следва да се прекра-
ти незабавно, щом последният престане 
да бъде православен, нарушавайки по този 
начин своята лоялност към църковното уче-
ние. И самата империя тогава губи своята 
ценност: “По-добре чалма, отколкото тиа-
ра” — с други думи, гибелта на империята 
е за предпочитане пред съществуването на 
неправославна империя.

И ако в неправославната и още повече 
в заявено антихристиянската империя 
(как вато беше съветската “империя на 
злото”) Църквата продължава да остава в 
положението на държавна, това неминуе-
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мо се отразява на нейната православност, 
чието увреждане е цената за запазването 
на нейната административна цялостност 
чрез силите на богоборческата държава. 

Ние виждаме началото на това уврежда-
не още в самата прословута “Декларация”, 
положила началото на този противоес-
тествен съюз. Защото като провъзгласи 
радостите на богоборческата антихристи-
янска държава за радости на Църквата, 
митрополит Сергий по този начин косвено 
се отрече от нейната святост, провъзгла-
сена в Символа на вярата като неизменяема 
догматична истина.

Бидейки богочовешки организъм, Църк-
вата се радва с радостта на своя Глава — на-
шия Господ Иисус Христос, а не с радостта 
на Неговите врагове. И тази богочовечност 
обхваща всичко в Църквата: “И нейната цел, 
и живота, и средствата”, — по думите на бе-
лежития съвременен богослов отец Иустин 
(Попович). И в този смисъл тя е не само 
богочовешки организъм, но и богочовешка 
организация, в чиито принципи на функцио-
ниране няма място за каквато и да било лъжа.

И, разбира се, разрушителното влияние 
на богоборческите сили не би могло да про-
никне така дълбоко в областта на духовния 
живот на Църквата единствено в резултат 
на външното º поробване (каквото в исто-
рията и преди се е случвало неведнъж), ако 
не беше срещнало солидарност, макар и само 
декларирана, но въпреки това подриваща 
нейните сили за съпротива срещу разруши-
телното начало, изискващо все нови и нови 
жертви, тоест (все по-голямото º) отстъ-
пление от Православието като необходима 
заплата за статута º на държавна Църква.

Защото и икуменизмът, и така нарече-
ното “ириническо богословие” за Руската 
Църква се явиха до голяма степен като 
едно изпълнение на социалната поръчка по 
обезпечаване на външните нужди на Съвет-
ската държава, а по такъв начин — и като 
последствия на сергианството.

И така, като основна причина за тра-
гедията на Руската Църква ние виждаме 
еретическия възглед на митрополит Сергий 
за природата на Църквата, превърнат в 
догматическо основание на неговата цър-
ковна политика. Неразривната връзка на 

догматическото съзнание с християнския 
живот се потвърди и този път.

Ние, разбира се, не дръзваме да твърдим, 
че подчертаният тук от нас догматичен 
компонент на сергианството се е превърнал 
във вяра на целия “сергиански” епископат, 
клира и най-главното — на църковния на-
род, превръщайки се по този начин в ерес 
в точния смисъл на думата: тоест учение 
окончателно отделящо изповядващата го 
общност от Христовата Църква (устано-
вяването на това е в компетенциите на 
Събора), но несъмнено е, че разбирането за 
Църквата от страна на митрополит Сер-
гий е напълно еретично и съдържа в себе си 
всички задатъци, за да стане ерес.

И така, несъмнено е, че сергианството, 
макар все още неосъдено на събори (каквито 
не е имало от времето на неговото въвеж-
дане), но осъдено от много отци (църковно 
прославените св. новомъченици и най-но-
вите духоносни подвижници, сред които 
и блаженият отец Серафим Роуз) служи за 
достатъчно основание за прекратяване на 
църковно общение с Московската патриар-
шия съгласно 15-то правило на Двукратния 
Събор и бъдещият дългоочакван Събор на 
Руската Църква несъмнено ще назове бла-
жени онези, които постъпвайки така “не са 
създали разкол, а са запазили Църквата от 
разкол.” И дори ако до свикването на този 
Събор мнозина не се решат да назоват йерар-
хията на Московската патриаршия напълно 
отстъпила от Православната Църква, те 
несъмнено ще я назоват отстъпваща; а 
3-то правило на Третия Вселенски Събор не 
позволява на православните “да се подчиня-
ват на отстъпилите или отстъпващи от 
Православието епископи.”

В заключение остава само да се добави, 
че Катакомбната Църква, за съжаление, не 
е съхранила до наши дни приемствеността 
в епископата си по отношение на своите 
отци-основатели и затова членовете º се 
обърнаха през последните години с молба 
за възстановяването на своята йерархия 
към Руската Задгранична Църква и Истин-
но-Православната (Старостилна) Гръцка 
Църква.

Ñъставител: йером. Íектарий
Превод от руски език.
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Руската Православна Църква 
в началото на ХХ век

През първите десетилетия на ХХ в. в Ру-
сия настъпили политически промени, които 
имат своята историческа, психологическа 
и духовна обусловеност и които нанесли 
дълбоки рани на църковния организъм. В 
продължение на векове сред руския народ се 
развивал процесът на постепенно отстъп-
ване от вярата. В началото на двадесетото 
столетие сред него вече имало същностно 
разделение и противопоставяне – от едната 
страна били дълбоко вярващите и трезво-
мислещите люде, а от друга – настроените 
революционно, които отричали вярата, 
съществуващите дотогава ценности и ред 
и искали да установят нов начин на жи-
вот. В крайна сметка вторите взели връх 
и болшевиките дошли на власт. В новите 
условия Църквата трябвало да продължи да 
изпълнява своята спасителна мисия, въпре-
ки мощните опити да я унищожат както 
физически, така и духовно.

Причините за революционните на-
строения и антимонархическите акции и 
бунтове в руската империя владика Иосиф 
виждал преди всичко в идейното и нрав-
ствено отчуждаване на руския народ от 
Църквата. “Революционните изстъпления 
– пише той в своя дневник, – и другите 
подобни движения, както и свободомис-
лието, са последица от Божия съд [нака-
зание] над християните заради измяна 
на евангелските завети. Ние всички сме 
обвиняеми на този съд. Всички сме виновни 
за появата на тези ненормални явления”1. 

1. А. І. В объятиях Отчих. Дневник инока. Т. ІХ, с. 125 

На друго място в дневника си владиката 
отбелязва: “Християни ли сме ние? Никой 
така мерзко не празнува своите празници, 
както ние – руските православни христи-
яни! Пиянство, разгул, сбивания, побоища, 
най-скверни ругатни, отвратилен разврат, 
необуздан устрем към удоволствия – това 
представлява за нас празникът! Да, празник 
на дявола, но не на Господа Бога!”2

Владика Иосиф не разсъждавал кой е 
по-отговорен за плачевното състояние на 
руското общество – дали императорите, 
които в продължение на два века насаждали 
чуждата на Православието западна култура 
и които поставили Руската Църква в нека-
ноничното положение на подведомствена 
институция спрямо държавния контрол3, 
или служителите на Църквата, мнозина 
от които безропотно се поддавали на 
този натиск и спомагали за разрушаването 
на църковните устои. Епископ Иосиф не 

– цит. по: Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Священно-
мученик Иосиф, Митрополит Петроградский. Жизне-
описание и труды. СПб., 2006, с. 71.

2. Сахаров, М. С.  и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 253.

3. През 1723 г. Петър І унищожава патриаршеската 
институция в Руската Църква и устройва колегиален 
орган за управлението º – Светейши управляващ Си нод, 
намиращ се под контрола на светската власт.

През последвалия 200-годишен “синодален период” 
(от 1723 до 1917 г.) Църквата се намира в положе нието 
на “ведомство на православното изповедание”, на 
“министерство”, начело на което стои “мини стър” 
– обер-прокурор. Обер-прокурорите, светски лица, 
представители на императора в Синода, нерядко били 
противници на епископата и гледали на Църквата и на 
духовенството като на инструмент на вътрешната 
политика на правителството. В условията на такива 
неправомерни взаимоотношения епископите били въз-
приемани, и на практика третирани, като чиновници 
на синодалното ведомство. 

ЗА ДУХОВНАТА СВОБОДА НА ЦЪРКВАТА
ЖИТИЕПИС НА ПЕТРОГРАДСКИЯ МИТРОПОЛИТ СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ИОСИФ 

(Продължение от бр. 1–4/2010)

ÈÇÏÎÂÅÄÍÈÖÈ ÍÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÒÎ ÏÐÅÇ ÕÕ ÂÅÊ
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предлагал никакви конкретни мерки за ре-
организацията на църковното управление и 
живот, както правели други архипастири, 
които се надявали, че ще бъде преустано-
вено разложението и духовният упадък в 
руското общество, ако на Църквата бъдат 
възвърнати каноничното º положение и 
подобаващото º място в обществото. 

Съсредоточавайки се над духовно-нрав-
ствените въпроси, той смятал, че всички 
правителствени и църковно-обществени 
мерки за възраждането на Църквата ще 
останат безплодни, ако преди това не 
започне духовно-нравствената промяна 
в душите на пастирите и пасомите. В 
дневника си през този период той записал 
следното: “... По-правилно е да се говори за 
необходимостта от обнова преди всичко на 
нас самите, за възстановяване на първона-
чалните отношения към Църквата и към 
вечните закони на живота в Христа, от 
които ние така сме се отдалечили и така 
сме отвикнали, че всеки опит за приспосо-
бяване на Църквата към нас, съвременните 
хора, ще бъде равносилен на нейното при-
низяване и опозоряване.”4

Започнали жестоки гонения срещу Църк-
вата. Разрушителната стихия, наслоена от 
греховете на няколко поколения, нараствала, 
и нищо не можело да я спре. Поместният 
събор на Руската Църква през 1917-1918 г., в 
чиято работа владика Иосиф взел участие 
като епископ Углички, не бил в състояние 
да окаже решително въздействие за все-
общо духовно възраждане на обществото. 
Той бил открит едва през август 1917 г., 
шест месеца след февруарските събития, 
когато лекомислената радост на първите 
революционни дни, обхванала мнозина след 
отричането на царя от престола, се сменила 
с тревога и униние пред все по-нарастващия 
хаос в страната. Дългоочакваното възста-
новяване на патриаршеската институция 
се извършило по време на октомврийския 
преврат под картечния обстрел на Кремъл. 
А за самата интронизация съборът измолил 
разрешение от новите властници.

4. Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская, Пос. съч., с. 255.

Църквата и съветската действителност.

Първите арести на епископ Иосиф

След октомврийските преломни съби-
тия през 1917 г. в страната се разгърнала 
масова антирелигиозна и антицърковна 
кам пания. Целият механизъм на съветското 
законодателство бил задействан за осъще-
ствяване на пълен контрол над Църквата, 
за нейното обезсилване и цялостно унищо-
жаване. Новата власт, със зашеметяващия 
натиск на атеистическата пропаганда, с 
кощунствата и богохулствата, не оставила 
на религията никакви шансове за мирно и ле-
гално съществуване. Оттук нататък връз-
ките между Църквата и държавата трябва-
ло да бъдат градени върху нови, непознати 
в историята на християнството начала. 

С редица декрети, като “Декрет за от-
деляне на Църквата от държавата и на 
училището от Църквата”, “Декрет за секу-
ларизация на църковните имоти”, “Декрет 
за  ликвидация на манастирите” и др., съ-
ветското правителство провеждало на 
практика своята  програма. Църквата била 
лишена от правото да бъде юридическо лице, 
прекратявали се държавните помощи за 
нея, имуществото º се национализирало, 
конфискували се всичките º налични финан-
сови капитали, земи, здания, включително 
и храмовете, заводите за свещи, арендите, 
търговските помещения, складовете и пр., 
забранявало се преподаването на Закон Божи 
в училищата. 

Въз основа на “Декрета за музейното 
имущество” от октомври 1918 г., ростов-
ският Спасо-Яковлевски манастир, като 
паметник на древното изкуство, бил пре-
даден в управлението на музейния отдел на 
Наркомпроса5. След година било подписано 
“съглашение” между Ростовския областен 
Съвет на работниците и настоятеля на 
обителта, епископ Иосиф, за “безсрочно” 
ползване на манастирските храмове от 
монашеското братство. Скоро обаче ста-

5. Наркомпрос – Народен комисариат на просветата 
– държавен орган на СССР, който контролира за периода 
1918-1930 г. цялата културно-хуманитарна сфера: обра-
зование, книгоиздателство, библиотечно дело, музеи, 
театри, кино, опазване паметниците на архитекту-
рата и културата, международни културни връзки и др. 
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нало невъзможно изпълнението на договора 
заради непосилния данък, с който били об-
ложени храмовете.  

 На 7 юли 1919 г. е първият арест на 
владика Иосиф по обвинение, че с камбанен 
звън се е опитал да провали правителстве-
ната операция по отваряне на мощите в 
Ростовска област. На 18 юли владиката е 
преместен в Москва във вътрешния затвор 
на ЧК6, където е задържан около месец. През 
август същата година е освободен по недос-
тиг на улики без произнасяне на присъда. 
Мъжественото поведение на архиерея било 
оценено от църковното ръководство и на 22 
януари 1920 г. той е възведен от патриарх 
Тихон в сан архиепископ Ростовски, викарий 
на Ярославска епархия. 

Новият конфликт с представителите 
на съветските власти не закъснял. На 25 
април 1920 г. по време на вечерната служба в 
храма на св. Димитрий на Спасо-Яковлевския 
манастир властите изискват от архиепис-
коп Иосиф да се яви незабавно в катедрал-
ния храм “Успение Богородично” в града за 
отварянето на мощите на ростовските 
чудотворци, съгласно приетото постано-

6. ЧК (Чрезвычайная комиссия) – “Извънредна комисия 
за борба с контрареволюцията и саботажа” Действала 
през периода 1917-1922 г. След това правомощията º се 
поемат от ГПУ – Държавно политическо управление 
(1922-1923), ОГПУ – Обединено държавно политическо 
управление (1923-1934), НКВД – Народен комисариат 
по вътрешните дела (1934-1946), а по-късно – от КГБ. 
Тези органи остават в историята с масови нарушения 
на законността и репресии над вярващите, интелиген-
цията и всички свободомислещи граждани, както и на 
останалите несъгласни с установения по това време 
в СССР бошевишки режим.

вление на Х областен конгрес на съветите. 
Владика Иосиф приканва вярващите за мир-
на защита на светините, след което орга-
низира литийно шествие до катедралата. 
Пред храма призовава да бъде представена 
молбата на православните християни пред 
конгреса на съветите. След намесата на 
милицията народът се разотива.  

Още същия ден специална комисия от-
варя мощите на ростовските чудотво-
рци – светите Исая, Игнатий, Авраамий, 
Димитрий и на преп. Евфросиния Полоцка. 
Около седмица съблечените мощи стоят в 
храмовете на Ростов. На 8 юли 1920 г. вла-
диката отново е арестуван по обвинение в 
антисъветска агитация – за организиране на 
литийно шествие и протест срещу акцията 
на властите. Той прекарва в Ярославския 
затвор три седмици, като през това време 
в Ростов са събрани подписите на хиляди 
православни християни за неговото осво-
бождаване. С постановление на вътрешния 
отдел на ЧК той е осъден условно на една 
година затвор, с предупреждение да не про-
вежда агитации.

През този период владика Иосиф записва 
в дневника си следните мисли: “Заслужено не 
ни обичат враговете ни. Ние сме виновни, 
че те се опълчват срещу нас, срещу нашите 
светини, подиграват се с Христовата вяра 
и със светите икони. Причината за всичко 
това е нашият нехристиянски, безбожен 
живот. Така сме изродили вярата и живо-
та си, че не само не приличаме на христи-
яни, но наистина сме станали по-лоши от 
езичници...”7

През пролетта на 1922 г. Руската Пра-
вославна Църква е сполетяна от поредните  
изпитания. По указание на Политбюро на 
ЦК на РКП (б.)8 започва кампания по иззем-
ване на църковните ценности под предлог 
– гладът в районите на Поволжието9. В непо-

7. А. І. Пос. съч. Т. VІІІ, с. 138. цит. по: Сахаров, М. С. 
и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 71. 

8. ЦК на РКП (б.) – Централен комитет на Руската 
комунистическа партия (болшевики).

9. Съгласно Декрета, на задължително изземване 
подлежали всички църковни култови предмети от 
благородни метали. Практически ставало дума за 
богослужебните съсъди и чаши, изработени от сребро, 
за сребърната украса на престолите и за обковите на 
иконите. През 1920 г. по време на “неофициалната” въл-

Êатедралният храм “Успение Богородично” 
в Ростов.
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средствена  връзка с тази кампания възниква 
обновленският разкол, също създаден от 
органите на държавната власт, в частност 
от ГПУ. През май 1922 г. патриарх Тихон 
е арестуван, а управлението на Църквата 
за период от една година е завзето от про-
съветски настроените обновленци, които 
незабавно сформират свое Висше Църковно 
Управление (ВЦУ). 

Архиепископ Иосиф отново е арестуван 
през май 1922 г. във връзка с делото “за про-
тиводействие по изземване на църковните 
ценности” и на 19 юли е осъден от ростов-
ския революционен трибунал на четири 
години лишаване от свобода.  В затвора 
той е принуден да даде подписка, с която се 
задължава “да не управлява епархията си и да 
не взема никакво участие в църковните дела, 
и дори да не служи открито”. По заповед 
на Калинин10 от 5 януари 1923 г. владиката 
е предсрочно освободен. След излизането 
си на свобода той се затваря в Угличкия 
Алексеевски монастир и оттам негласно 
управлява епархията си, като решително 
отхвърля всякакъв диалог с обновленците. 
Принципната позиция на владика Иосиф му 
спечелва още по-голямо уважение и любов 
сред православните християни. 

Правителството на болшевиките си 
поставило за цел пълното унищожаване 
на вярата в Бога. То започнало физиче-
ско изтребване на вярващите, начевайки 
от епископите и свещениците, и разру-
шаване на хиляди храмове. Като възглас 
звучат молитвените слова на владика 
Иосиф от страниците на неговия днев-
ник: “Господи! Корабът на Твоята Църква 
силно се е наклонил. И Ти, Добрият наш 
Кормчия, сякаш почиваш, сякаш не обръ-
щаш внимание на бедата ни или нарочно 

на на изземването от Църквата са отнети ценности 
на стойност 7 150 000 000 рубли на територия, която 
не включвала Украйна, Кавказ и Сибир. Във връзка с 
конфискуването на църковните ценности, между вярва-
щите и специалните комисии започнали стълкновения, 
които бързо придобили жесток и кървав характер. Само 
през 1922 г. по този повод били убити 1500 християни. 

10. Михаил Иванович Калинин (1875-1946) – съ-
ветски политик и революционер, председател на 
Всеруския ЦИК от 1919 до 1938 г. и председател 
на Президиума на Върховния съвет на СССР от 
1938 до 1946 г.

ни изпитваш... Помогни ни, загиваме...”11

Революцията, разорала до най-ниските 
пластове народното битие, по неволя раз-
крила дълбоките корени на онази духовност, 
която векове наред насаждала и отглеждала 
в руския народ Православната Църква12. 
Скоро станало ясно, че въпреки жестоките 
изпитания, Църквата придобивала все по-
големи сили и непоколебимост. 

Съвременникът на тези събития про-
тойерей Владимир Воробьов възкресява 
паметта на древните християнски мъче-
ници, като изрича следните знаменателни 
слова към партийните лидери, настанили 
се в Смолни13: “...Вие със сила ще завземете 
нашите храмове – ние ще извършваме служ-
бата на Господа Бога по домовете и даже в 
подземията. Вие безнаказано ще отнемете 
нашите антиминси – ние без тях, с благо-
словението на епископите си, ще служим 
светата Литургия. Вие принудително ще 
заграбите нашите свети съсъди – тогава и в 
домашни съдини ще извършваме страшната 
жертва на Тялото и Кръвта Господни... Не 
се боим от вашите гонения и мъки. Ние ги 
желаем, ние жадуваме за тяхната кървава 
красота...”14

                                                   
“Жива църква”

На 12 юни 1922 г. ВЦИК15 издава специа-
лен “Декрет за регистрацията”, или поста-
новление за така наречената “легализация”, 
който поставял извън закона всички религи-
озни организации, неполучили разрешение за 
своето съществуване от органите на влас-
тта. Принадлежността към Църквата или 
към някоя от нейните енории, се считала 
за углавно престъпление, а регистрацията, 
която снемала това изначално обвинение, 
се давала само при изпълняване изисквани-

11. Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 258. 

12. Регельсон, Л. Пос. съч.

13. Смолни – историческа сграда в Санкт-Петербург, 
която по времето на руската монархия е била резиденция 
на губернатора на Петербург, през 1917 г. става седалище 
на партийното ръководство на града (до 1991 г.) и личен 
щаб на Ленин; понастоящем – музей.

14. Цит. по: Регельсон, Л. Пос. съч. 

15. ВЦИК – Всеруски централен изпълнителен коми-
тет
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ята на властите – изисквания произволни, 
непочиващи на правови норми.  

И тъй като съветското законодател-
ство позволявало на Църквата да съще-
ствува единствено под формата на обе-
динени регистрирани общества, чийто 
ръководен състав се избирал под прекия 
контрол на НКВД, с отказа за легализация 
властите получавали правото да предявя-
ват обвинение срещу конкретни членове на 
църковната община. Лукавата цел на този 
закон проличала с пределно очевидност в 
отношението на болшевишките органи към 
обновленското движение, в което водеща 
роля играела т. нар “Жива църква”.

Спрямо онази част от духовенството и 
вярващите, която признала “Живата църк-
ва” и нейната политическа програма, репре-
сиите били преустановени. Непризнаване-
то на обновленството пък било основание 
за отказ от регистрация на съответните 
църковни общини, за отнемане на храмо-
вете им и съдебно преследване на духовен-
ството им. Преминаването в обновленския 
разкол предоставяло шансове за оцеляване. 
Така властите разделили Църквата на две 
части – “легализирана” и “нелегали зи рана”, 
“привилегирована” и “непривилегирована”.       

С ареста на патриарх Тихон през май 
1922 г. властите целели чрез разкол да 
превземат Църквата отвътре. След като 
патриаршеската канцелария преминала 
в ръцете на обновленците, патриархът 
бил обвинен в опит за държавен преврат 
и в контрареволюционни действия срещу 
правителствената програма за спасяване на 
гладуващите. Ярославският митрополит 
Агатангел, на когото патриархът с писмена 
резолюция предал църковното управление, 
бил задържан от властите в Ростов и не 
могъл да пристигне в Москва, за да поеме 
задълженията си. 

Започнали тежки години, през които 
православните духовници били изправяни 
пред съдилищата, заточвани в най-дивите 
краища на Русия, убивани в концлагерите. В 
същото време обновленците се занимавали с 
“превъзпитаване на църковните маси в духа 
и идеалите на социализма”, безпрепятстве-
но провеждали своите “поместни събори”, 
прокарвали църковни нововъведения и ре-

форми като: женен епископат, второбрачие 
на свещениците, съкращаване на постите, 
въвеждане на новия  календар за богослужеб-
на употреба и др. Те енергично подготвяли 
“Вселенски събор”, на който очаквали да 
станат водещата сила, обслужвайки на прак-
тика тайния замисъл на комунистическата 
идеология за световна революция. 

“Живата църква” получила признание 
от източните патриарси, повечето от 
които по това време вече се ръководели 
от църковно-политически, а не от прин-
ципно църковни съображения. Решаващ 
“аргумент” за тях била регистрацията на 
обновленското ВЦУ от държавната власт. 
Особено в Константинополската патриар-
шия много държели на добрите отношения 
с болшевишкото правителство, което било 
най-верният съюзник на младотурското ке-
малистко правителство, под чиято власт 
патриаршията се намирала.

  В същото време в Русия напрежението 
растяло. Във всички области на огромната 
страна се надигнал силен протест срещу об-
новленското движение. В Ярославска губер-
ния борбата с обновленците възглавил Рос-
товският архиепископ Иосиф  (Петровºх). 
След излизането си от затвора през януари 
1923 г. той обединява православните в Яр-
ославска епархия. По това време техният 
епархийски митрополит Агатангел е на 
заточение (от края на 1922 г.). Владика Ио-
сиф категорично отказва да признае неза-
конното ВЦУ и отхвърля всякакъв диалог 
с живоцърковниците. Той остава твърд и 
непоколебим по отношение на обновленския 
разкол и активно се противопоставя на не-
говото разпространение не само в Ростов, 
но и в цялата Ярославска епархия. 

След освобождаването на патриарх 
Тихон през юни 1923 г. обновленците загуб-
ват повечето от своите привърженици. 
Благодарение на непрестанните трудове на 
архиепископ Иосиф, Ярославска губерния е 
един от най-силните центрове в цяла Русия, 
където успешно се води борбата против 
този разкол. Това предизвиква сериозно 
безпокойство както у обновленците, така 
и у местните власти. В писмо на началника 
на Ярославския губернски отдел на ГПУ до 
ОГПУ в Москва от 8 август 1923 г. се казва: 
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“Обновленската групировка понастоящем 
почти напълно е прекратила дейността си 
под натиска на тихоновската групировка... 
Начело на тихоновската групировка стои 
Ростовският архиепископ Иосиф. Посочено-
то лице е много авторитетно не само сред 
духовенството и вярващите в Ярославска 
губерния, но и сред съветските работници 
от низовия апарат... С всички средства 
Иосиф провежда линия за пълна ликвида-
ция на обновленската група, ... властта не 
винаги може да обуздае реакционната му 
дейност. Трябва да се признае, че неговата 
работа върви доста успешно... За подкрепа 
на обновленската група е необходимо епи-
скоп Иосиф да бъде изселен от пределите 
на Ярославска губерния...”16

Колкото и да е странно, това настой-
чиво ходатайство остава без отговор. Не-
зависимо от противодействието на ГПУ, 
архиепископ Иосиф продължава борбата за 
светото Православие. На 30 август 1923 
г. под председателството на архиепископ 
Иосиф в г. Ярослав се провежда събрание на 
благочинните17 от Ярославска епархия. То е 
открито с реч на владика Иосиф за положе-
нието на Руската Православна Църква във 
връзка с възникналото обновленско движе-
ние. Събралото се духовенство единодушно 
се изказва против обновленския събор в 
Москва18, незаконно провъзгласил себе си за 

16. Одинцов, М. И. Русские Патриархи ХХ века: Судьбы 
Отечества и Церкви на страницах архивных докумен-
тов. Часть І. М., 1999, с. 115-117. Цитат по: Шкаровский 
Михаил. Пос. съч., с. 35.

17. Благочинните в Руската Православна Църква са 
лица със свещенически сан, които изпълняват сходни 
задължения с архиерейските наместници в Българска-
та Православна Църква – те подпомагат епископите 
в надзора над отделни части на епархията, наречени 
благочиния.

18. От 29 април до 9 май 1923 г. в Москва се провежда 
първият обновленски “поместен събор”. Неговата цел 
била да промени политически неизгодното впечатление, 
което произвел пред западната общественост арестът 
на патрирах Тихон и съдебните процеси срещу видни 
църковни дейци. Това не се удало на обновленците, тъй 
като почти никой от инославния свят не се отзовал на 
поканата за участие в “събора”. Нямало представители 
и от източните поместни църкви.

    Замисълът на обновленския “събор” бил да внесе 
радикални промени в църковния живот на Руска-
та Църква. Предложените за обсъждане въпроси, 
като този за женен епископат, за второбрачие 

“Втори Всеруски Поместен Събор”, и отказ-
ва да изпълнява неговите постановления. 

През март 1924 г. владика Иосиф е 
преместен на Одеската катедра, но по-
ради съпротивление на обновленците и 
на местните държавни власти не може 
да отиде там и остава да живее в Ростов 
като викарий до есента, когато е назначен 
за управляващ Новгородска епархия (до сеп-
тември 1926 г.). През 1925 и 1926 г. възглавява 
литийни шествия с Ватопедската икона 
на Божията Майка в Ростов и околности-
те, получавайки разрешение от местните 
органи на властта. През този период му 
се удава да посети родния си град Устюж-
на и да се срещне с роднините си. Владика 
Иосиф периодично служи в новгородския 
катедрален храм “Св. София – Премъдрост 
Божия” и в петербургския катедрален храм 
“Възкресение Христово”. Особено много вяр-

на свещениците, за преустройство на монашес-
твото и манастирите, за отмяна почитането 
на мощите, за промяна на църковния календар 
и др., били разгледани в реформаторски дух. По 
главната тема – “За православната църква, Соци-
алната Революция, Съветската Власт и Патрирах 
Тихон” – била приета резолюция. Според нейните 
основни положения капитализмът се обявявал за 
смъртен грях, а борбата срещу него – за свещен дълг 
на всеки християнин; вярващите се призовавали 
към съвместна работа със съветската власт за 
построяване Царството Божие на земята; па-
триарх Тихон бил “лишен” от сан по обвинение 
в контрареволюционна дейност и в спекулация 
с доверието на широките църковни маси. Били 
“лишени” от сан и “отлъчени” от Църквата учас-
тниците в емигрантския “Карловацки събор”, а 
също и убитият от комунистите година преди 
това Петроградски митрополит Вениамин.

Êатедралният храм “Ñв. Ñофия – Премъдрост 
Божия” в Íовгород.
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ващи се събират на неговите архиерейски 
богослужения в Успенския катедрален храм 
в гр. Ростов.  

На 21 май 1924 г. архиепископ Иосиф е на-
значен за член на Св. Синод лично от патри-
арх Тихон. Ала скоро след това патриархът 
е принуден да обяви прекратяване работата 
на Синода поради отказ за регистрация от 
страна на властите.

                                                               
Движението на “автокефалистите”19

Кои са пътищата, по които обновлен-
ците получават не само признанието на 
голяма част от руския епископат, но и под-
чиняват в течение на една година повече 
от 60 архиереи?

Първоначалния си пробив в църковни-
те среди обновленството дължи на двама 
представители на висшето духовенство. 
Когато протоиерей Александър Веден-
ски – предводителят на обновленското 
движение, е поставен под запрещение от 
своя архиерей, Петроградския митропо-
лит Вениамин, владиката е арестуван, а 
неговите викарии са подложени на натиск 
да отменят запрещението. Тогава един 
от тях, Ямбургският епископ Алексий 
(Симански), противно на каноните сваля 
запрещението. Тази неканонична постъпка 
дава ход на разкола и развързва ръцете на 
властите, което довежда до смъртната 
присъда над митрополит Вениамин и до 
неговия разстрел. 

Още по-значителна роля за укрепване 
позициите на обновленците изиграва архи-
епископ (от 1917 г. митрополит) Сергий 
(Страгородски). По негова инициатива на 
16 юни (3 юни ст. ст.) 1922 г. се появява 
възвание на трима йерарси, известно под 
името “Меморандумът на тримата”. В него 
митрополит Сергий, Нижегородският архи-
епископ Евдоким (Мещерски) и Костром-
ският архиепископ Серафим (Мещеряков) се 
обръщат към духовенството и миряните 
на Руската Църква с призив за подчинение 
на ВЦУ, твърдейки, че то е единствената 
канонична върховна власт в Църквата и 

19. Мислите и изводите в тази глава са взаимствувани 
от Регельсон, Л. Пос. съч. 

неговите разпореждания са напълно законни 
и задължителни.

Разрушителното значение на това пос-
лание е огромно. В отсъствието на повечето 
видни йерарси и на самия патриарх, митро-
полит Сергий, бивш ректор на Петербург-
ската Духовна академия, ползващ се с репу-
тацията на изтъкнат богослов и канонист, 
който поради очевидната си “гъвкавост” 
е “член на всички Синоди”, се превръща в 
образец за поведение на мнозина архиереи и 
свещеници. Така, след като в “Меморандума 
на тримата” ВЦУ бива обявено за висша 
канонична власт, архиереите масово му се 
подчиняват, не виждайки алтернатива: 
друг административен център нямало, а 
църковният живот без централна админи-
страция изглеждал немислим и невъзможен.

Делото на обновленския разкол било 
построено върху лъжовния бюрократичен 
възглед, който представял ВЦУ за админи-
стративен институт, ограден с някакви 
канонични правила. Тези, които повярвали 
в “каноничността” и “законността” на 
“Живата църква”, възприели убеждението за 
задължителното подчинение на ВЦУ, даже 
и при насилие над своята духовна съвест. 
Изглеждало, че за запазване “единството” 
на Църквата, било безусловно необходимо 
“послушанието” на формално-законната 
църковна власт, дори когато това “послу-
шание” влиза в конфликт с основ ните начала 
на църковното съзнание.

В условията на съветското общество 
заплахата от практическото прекратяване 
на първосветителската власт била реал-
ност, както и създаването на изкуствен, 
фиктивен център на църковното управле-
ние, който лесно би могъл да стане оръдие за 
разрушаване на Църквата. Руската Църква, 
основавайки се на постановленията на По-
местния събор 1917-1918 г., излязла с важно 
решение, което да даде канонична основа 
на верния епископат при работата му в 
посочените трудни обстоятелства. На 20 
ноември (7 ноември ст. ст.) 1920 г. светей-
шият патриарх Тихон съвместно със Св. 
Синод и с Висшия Църковен Съвет20 приел 

20. Постоянни органи на висшето църковно управле-
ние през съборния (1917-1918 г.) и следсъборния период на 
Руската Църква са Свещеният Синод и Висшият Църко-
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изключителния по своето значение Указ 
¹ 362 – “За самоуправление на епархиите”, 
влизащ в сила при отсъствие на законна 
канонична власт или при невъзможност за 
установяване на връзка с нея. 

Авторите на указа, изхождайки от това, 
че нелегалното или полулегалното положе-
ние на Църквата може да продължи години 
и десетилетия, решили да прибли жат фор-
мата на църковната организация до древ-
нохристиянската. Тъй като съгласно пра-
вославните канони епископът притежава 
в пълнота учителната, разпоредителната 
и тайноизвършителната власт в рамките 
на своята епархия, указът му давал право да 
разделя епархията си на по-малки местни 
епархии, да предоставя на викариите си 
всички пълномощия на епархийски архиереи, 
да създава самостоятелни епископски кате-
дри и др. Това постановление се основавало 
върху изначалния еклесиологи чески принцип 
– “Където е епископът – там е Църквата”. 
Действията на епископите при отсъствие 
на централна власт били точно определени. 

Това дало възможност на онези пра-
вославни архиереи, които не признали 
обновленското ВЦУ и били на свобода, да 
поемат пътя на самостоятелното епар-
хийско управление. Обновленците, от своя 
страна, обявили дадените от Указ ¹ 362 
правомощия за “невероятни претенции” 
на тези епископите и ги нарекли “автоке-
фалисти”. По същество самоуправляемите 
епархии били временни “автокефалии”– са-
мостоятелни църковни единици. 

Преходът към самоуправление на епар-
хиите придобивал все по-големи размери. 
Нерядко се случвало йерарси, първоначално 
приели обновленството, да осъзнаят негова-
та разрушителна политика и да преминат 
към самоуправление, отказвайки подчинение 
на ВЦУ. Обновленците, заедно с покрови-
телстващата ги държавно-партийна вър-
хушка, били толкова наплашени от движе-
нието на православните “автокефалисти”, 

вен Съвет. На Синода принадлежала висшата съдебна и 
изпълнителна власт. Висшият Църковен Съвет пък бил 
образуван като съвещателен орган при Синода с право 
да изработва и внася свои препоръки към синодалните 
постановления, а така също за общо ръководство и 
координация на църковно-обществения живот.   

че през декември 1922 г. ВЦУ изпраща до 
всички обновленски епископи циркулярна 
инструкция “За автокефалиите и за борба-
та с тях”. В инструкцията движението на 
“автокефалистите” се окачествявало като 
“тихоновщина”, като пряко изпълнение 
“контрареволюционните” указания на па-
триарх Тихон и на митрополит Агатангел. 

Оказало се, че най-неочакваният и мо-
щен удар по стратегията на съветската 
власт за “разчленяване” на Църквата и за 
“ликвидиране” на нейните части нанесло 
именно движението на “автокефалистите”. 
Очевидно в условията на системно гонение 
многочислените, трудно контролируеми и 
подлежащи (според изникващите нужди) на 
допълнително дробене автономни църковни 
единици били най-добрата форма на църков-
на организация. Освен това на масовите 
арести православните епископи отговорили 
с масови,  при това тайни, хиротонии. 

 Ако всички архиереи на Руската Църква 
са били подготвени за високата степен на 
отговорност и самостоятелност, който им 
предоставял Указ ¹ 362, успехът на ВЦУ не-
съмнено би бил нищожен, тъй като редово-
то духовенство и миряните се отнасяли към 
обновленците с недоверие и враждебност. 
Така, при единодушна църковна позиция на 
епископата държавната програма за “лик-
видация” на Църквата би била неуспешна.  
Указът “За самоуправление на епархиите” 
представлявал надеждна основа за проти-
востоене срещу узурпаторите на църковна-
та власт и за предпазване на децентрали-
зираната Църква от унищожителната по-
литика на централизирания тоталитарен 
апарат. Единствената причина за успеха на 
обновленството през първите месеци след 
ареста на патриарха се оказала масовото му 
признание именно от страна на епископа-
та. В сложната историческа ситуация било 
от решаващо значение не лъже-смиреното 
послушание на епископите пред някаква 
уж канонична администрация, а тяхното 
единно и ясно еклесиологическо съзнание.

На фона на масовото отпадане с особена 
сила и висота се откроил подвигът на онези 
архиереи, които устояли на първоначалния 
натиск на обновленството.    

(Следва.)
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Гонението срещу 
епископ Евлогий от страна на 
комунистите и новостилците

Никога не ще бъде възможно да изразим 
в пълнота с думи целия спектър на 
страдания, пре-

живени от вярващите на 
Румънската Старостил-
на Православна Църква. 
Илюстрация на този 
факт е съдбата на йеро-
монах (по-късно епископ) 
Евлогий, служител на 
олтара, който преми-
нава през почти всички 
видове комунистически 
терор. Неговият живот 
е пример за жертва и са-
моотричане в името на 
това да стане по-достоен за призванието, 
дадено му от Светия Дух. Той прегръща 
монашеството в крехка възраст – на три-
надесет години, когато заминава за Света 
Гора, за да стане монах. От неговите бе-
лежки, отправени до различни клонове на 
местните и централни ръководни органи 
на комунистическата държава, става ясно, 
че той е изминал дълъг път на страдания. 
Всички гонения, преживени от него, са част 
от Голготата на Старостилната Църква; 
всички мерки, вземани срещу епископ Евло-
гий, са отражение на цялостното гонение от 
страна на държавните репресивни власти, 
намиращи се в позорен заговор с предста-
вители на официалната Църква. 

Научаваме много неща за този велик 
борец за защитата и запазването на тра-
диционната православна вяра от четири-
надесетте години, които той прекарва в 
румънския комунистически гулаг. Той пре-
живява повече от шест години в трудовия 

Êонстантин Бужор

КРАТКА ИСТОРИЯ НА РУМЪНСКАТА 

СТАРОСТИЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
(продължение от бр. 1-4/2010)

лагер Салчия в делтата на р. Дунав – място, 
където затворниците били изтребвани 
чрез глад, тежък труд, побои, изолация и 
студ. Той оставя след себе си петнадесет 
писмени изложения, адресирани до онези, от 
които се очаквало да въдворяват справед-

ливост, но които вместо 
то ва вършели най-голе-
мите беззакония. Тези 
документи са запазени в 
манастира Куково от ду-
ховните му синове отец 
(сега епископ) Пахомий1 и 
отец (сега викариен епи-
скоп) Теодосий (Скутару). 
В процеса на тяхното 
изследване научаваме за 
неговата дълбока вяра 
и жертвени борби чрез 
слово и перо – единстве-

ните му средства за защита.
В меморандум, отправен до Георге Ге-

оргиу-Деж, първи секретар на Румънската 
работническа партия, откриваме някои 
биографични данни. Епископ Евлогий е ро-
ден на 14 юли (1 юли ст. ст.) 1909 г. в Горен 
Геоагиу, окръг Хунедоара, област Алба. Роди-
телите му имали шест деца, от които той 
бил най-малкото. След Първата световна 
война две от сестрите му емигрирали в 
Съединените Американски Щати, а през 
1922 г., на тринадесетгодишна възраст, 
той заминал за Света Гора заедно с един 
румънски монах, който бил дошъл да събира 
средства за тамошните румънски скитове. 
За осемнадесетте години, които прекарал на 
Атон, той получил монашеско пострижение, 
по-късно бил ръкоположен за дякон, а сетне 
и за свещеник. През 1940 г., подбуждан от 
копнеж по родината и семейството си, той 

1. Починал на 24.05.2006 г.
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решил да се завърне у дома. Като не знаел къде 
се намират свещениците, които не приели 
новия стил и като искал да се отдели, за да 
следва стария календар, без да предизвиква 
вълнения, той подал молба до патриарха да 
го назначи в манастира Ръмец, в бившата 
област Аюд. Манастирът бил исторически 
паметник, датиращ от 1215 г., но лежал в 
развалини от 1762 г. С големи трудове и мъки 
отец Евлогий го възстановил в продължение 
на петнадесет годи ни. Той построил нова 
църква, три десет килии 
и разни домакин-
ски постройки. 
Познавайки ре-
лигиозната, ис-
торическа и ар-
хеологическа зна-
чимост на този 
обект за мест-
ността Ардеал, 
датиращото от 
векове Правосла-
вие в тази област 
... той разкопал ста-
рата църква, която 
била покрита с 
пръст, и я пре-
доставил на раз-
положението на 
вярващи и учени. Той основал също и два 
скита, като построил параклиси в покрай-
нините на Тецу и Теюш. 

Като привърженик на стария стил, отец 
Евлогий искал юлианският календар да бъде 
използван във всяко едно от тези свети 
места, като оповестил своето решение 
публично. За това той бил бързо предаден, 
арестуван, подложен на разпит, даден под 
съд и осъден на една година затвор, а през 
това време манастирът Ръмец бил прео-
бразуван в туристическа забележителност 
и двата скита били закрити. През 1956 г. 
митрополит Галактион назначил отец 
Евло  гий за игумен на манастира Копъчени, 
окръг Гюргю, където впоследствие щял 
да бъде ръкоположен и за епископ. Докато 
пребивавал в този манастир, отец Евлогий 
бил непрестанно преследван от новостилни 
свещеници и угнетяван от служители на 
Секуритате, които съзнавали, че присъ-

ствието в този район на такъв активен 
епископ, безстрашен и с непорочен живот, 
поставяло в опасност техния авторитет 
и собствените им дребни интереси. Както 
казват в Ардеал, на този мъж, избран от 
детска възраст, Бог не е дал... дух на боязливост, 
а дух на сила, любов и целомъдрие (2 Тим. 1:7). За да 
защитят своята собствена позиция, тези 
новостилни свещеници образували обединен 
фронт с комунистическата Секуритате и в 
името на “истинската вяра” правели всичко, 

което било в тяхна власт, за 
да премахнат отец 
Евлогий.

Така били със та-
ве ни – както по вре-

мето на инквизи-
цията – фалшиви 
показания, които 
имали за цел той 
да бъде обвинен 
в заговор срещу 
о б щ е с т в е н и я 
ред и срещу дър-

жавата. В резул-
тат отец Евлогий бил 

арестуван, под-
ложен на разпит 
и осъден на десет 
години затвор. 

Неговото нарушение се описва в член 166, 
§ 2 от Наказателния кодекс, който гласял: 
“Пропаганда или предприемане на каквато и 
да е дейност с цел промяна на социалисти-
ческия ред или която би поставила заплаха 
за националната сигурност, е наказуема със 
затвор в срок от пет до петнадесет години 
и със загубата на определени права.”

Манастирът Копъчени, където той бил 
арестуван, бил напълно унищожен от мест-
ните новостилни свещеници и всички лични 
вещи на епископ Евлогий и на другите монаси 
от братството били разграбени. Коопера-
цията в Копъчени завзела манастирската 
земя и я използувала за земеделски цели. Така 
още един ярък светилник за християнските 
души бил угасен, защото бил считан за “раз-
садник на междуособици”. Това потвърждава 
думите на Спасителя в Евангелието, че 
светлината и тъмнината не могат нито 
да се съединят, нито да съществуват за-

Îбща снимка на братството на манастира Êопъчени. Îт-
ците Àнтоний (×иутинъ), Давид (Бидашку), епископ Åвлогий 
(Îца), епископ Пахомий (Морар), отец Òеофилакт (Мургочи).
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едно (срв. Лука 
11:34-36).

Никога в 
хода на исто-
рията сили-
те на мрака 
не са имали 
по-сигурни 
съюзници от 
комунисти-
те, и въпре-
ки това те 
никога не са 
били преда-
вани така, 
както бяха 
предадени 
от тия лу-
кави съюзни-
ци, когато 
тяхното съ-
трудничест-

во претърпя рязък крах със сриването на 
комунистическата диктатура. Румънската 
Старостилна Православна Църква преживя 
две вълни на гонение от тези тъмни сили 
– от страна на хора, считащи себе си за 
нормални и морални. Ние не говорим това с 
цел да си отмъстим, като наказваме онези, 
които са ни преследвали, а по-скоро обръща-
ме [общественото] внимание върху тези 
събития, за да се уверим, че те никога няма 
да се повторят. Престъпленията, извърше-
ни срещу Истинската Православна Църква 
както преди, така и по време на комунизма 
са основани на идеи, чужди на Православие-
то. Апологетите за сътрудничество между 
Църква и държава непрестанно отправят 
сервилни и лицемерни призиви за единство, 
но дори веднъж те не поискаха прошка за 
ужасите, извършени по време на комунизма, 
ужаси никога непризнати чрез каквато и да 
е форма на публично разкаяние.

Анализирайки осъждането на епископ 
Евлогий, бихме могли да кажем с известна 
ирония, че държавата действително тряб-
ва да е била слаба, ако е чувствала опасност 
да бъде преобърната от един архиерей и не-
колцина монаси. В основата на обвинението 
срещу епископ Евлогий не е имало никаква 
дейност, която би могла да застраши наци-

оналната сигурност, но имало друга, скрита 
причина, а именно – омразата, с която во-
дачите на официалната църква гледали на 
клириците и миряните от Старостилната 
Църква. Държавната църква била източ-
никът на изфабрикуваните “показания”, 
използвани за изпращането на владиката на 
съд. Новостилни йерарси оказвали натиск 
за неговото отстраняване от областта 
Копъчени, защото вярващите, дори три 
десетилетия след календарната реформа, 
все още помнели и тачели вярата на своите 
предци и търсели истината. Но да отстра-
нят временно едного, който бил такъв све-
тилник за вярващите, не било достатъчно 
за противниците на епископ Евлогий; те 
били решени да го унищожат психически и 
да го ликвидират физически. Преди да бъде 
освободен, властите съставили следния 
план. Когато били издадени постановления 
за освобождаването на определени задържа-
ни, започнали тайни приготовления за раз-
пространяване на слуха, че тези задържани 
са били класифицирани сред най-опасните.

След като изля зъл от за твора, епископ 
Ев логий закупил къща в Букурещ и за почнал 
да се бори неустрашимо с всички сили сре щу 
своите противници, които сега били про-
менили тактиката си: те настоявали за 
неговото 
изгонване 
от столи-
цата пора-
ди липса 
на подхо-
дящи доку-
менти за 
преселва-
н е .  Е п и -
скоп Евло-
гий неот-
стъпчиво 
п о д а в а л 
м о л б и  в 
безбройни 
изложения 
за право-
то да оби-
тава къ-
щ а т а , 
коя то сега 

Åпископ Åвлогий (Îца) с отец 
Галактион (Фуртуна). Букурещ, 

1964-1965 г.

Åпископ Åвлогий с йеромонасите 
Âениамин и Геласий (Георге) от 

манастира Фръсиней.
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притежавал. В тези изложения той разкрил 
и истинската причина, поради която не му 
позволявали да живее в Букурещ. Неговата 

“простъпка” не се състояла в липсата на 
разрешение за строеж или обитаване (за 
което негови съседи в същото положение 
били оставени на спокойствие), но по-скоро 
в неговата религиозна дейност и в страха 
на новостилците, че тази дейност ще се 
разпространи. Непрестанните изложения 
на епископ Евлогий причинили голямо гла-
воболие на властите; те не можели да 
удържат толкова лесно победа срещу този 
смел мъж, който така настойчиво държал 
властите да узнаят цялата истина за не-
говото положение.

В едно изложение, датирано от 16 сеп-
тември 1969 г. (ст. ст.) и адресирано до по-
лицейския комендант на Сектор 7 в Букурещ, 
епископ Евлогий заявява: “Узнах, че някои 
свещеници кариеристи от Патриаршията, 
които принадлежат към новостилната 
Православна Църква и се страхуват да не 
загубят своите материални преимущества, 
са се надигнали против мене. Те отдавна 
са преминали границите на човешкото 
приличие и достойнство; ако не се бояха 
от земните закони, щяха да се нахвърлят 
върху мене лично, също както някога еврей-
ските първосвещеници, които искаха Иисус 
Христос да бъде разпнат.

От онова, което разбрах от запозна-
тите със случая, тези свещеници са писали 
злостни изложения и декларации срещу мене, 
организирайки най-верните от техните 
миряни да пишат колкото се може повече 
инкриминиращи показания и последните да 
бъдат подписвани от съдии и други важни 
служители, за да впечатлят властите и 
да осигурят вълнение и гонение срещу мен 
от страна на милицията и от дейци на 
Работническия съвет.”

Тук той също споменава за съдебния 
процес, който бил инсцениран въз основа на 
тази омраза и отмъстителност:

“Аз не мога да се защитавам по друг начин, 
освен чрез моето съгласие с политическите 
закони на държавата и правителството, 
тоест като не крада и не убивам никого. Об-
винен съм за извършването на божествени 
служби през деня и през нощта, но всъщност 

това е мой 
дълг, тъй 
като един 
е п и с к о п 
т р я б в а 
винаги да 
се намира 
в храма и 
да се моли 
за  стра-
ната и за 
нейните 
в о д а ч и , 
н е з а в и -
симо от 
това дали 
т е  в я р -
ват в Бога, 
или не. Аз 
зная ,  че 
епископи-
те от която и да е деноминация не биват 
арестувани; но след като един от тях е 
арестуван, както е в моя случай, аз очаквам 
мирно часа, в който водачите на този народ 
ще ме разберат и ще ми окажат защита 
в тази беда, защото всичкото щастие и 
всички мъчения имат край... Освен това аз 
съм помолил и продължавам да моля всеки 
месец чрез своите бележки държавното ръ-
ководство да вземе благоприятно решение 
относно моето положение. Вярата, която 
следваме аз и моите миряни, се ръководи 
от стария календар; в тази страна ние сме 
хиляди и не сме вредна секта, както някои 
новостилни свещеници твърдят, нито пък 
моден култ, опасен за държавата, но по-скоро 
пребиваваме неизменни, тъй както цялата 
Румънска Православна Църква пребиваваше 
неизменна до 1 октомври 1924 г., когато 
1-ви стана 14-ти. Обединената Румънска 
държава [Обединените румънски княже-
ства] и Велика Румъния бяха създадени по 
времето на стария календар, без някой да 
ни нарича “старокалендарци”. Днес другите 
страни, които спазват юлиянския календар 
за църковна употреба, не могат да бъдат на-
ричани “старостилни” и затова ние, които 
продължаваме да пазим светата и истинна 
румънска право славна вяра по стария кален-
дар, не сме и не можем да бъдем наричани 

Åпископ Åвлогий с епископ Мето-
дий в Ñлатиоара. Âелика събота, 

1967 г.
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“старо стилци”. Нека ни при пис ват други 
епитети. Ние не сме променили календара, 
но сме останали каквито сме били и про-
дължаваме да бъдем това: Румънска Пра-
вославна Църква, която пази съкровището 
на Православието 
неизменно. Наш 
дълг е, като чест-
ни и безукорни слу-
жители, да пазим 
вярата такава, ка-
квато тя ни е пре-
дадена от нашите 
предци, та румън-
ските християни 
да могат да имат 
пълна увереност, 
че всички ние ще 
получим Божията 
награда на Страш-
ния съд.”

Анализирайки 
горните изложения, ние виждаме, че ли-
чността на епископ Евлогий е била особе-
но неприятна както на светските, така 
и на църковните власти, до които той е 
адресирал тези изложения. Това не са били 
просто някакви стари изложения. Тяхното 
съдържание е полемично и показателно по 
своя характер и е основано върху право-
славни принципи, от които човек не може 
да се отрече, ако иска да не попадне под 
анатемите на Вселенските събори и на ве-
ликите йерарси на Източната Православна 
Църква. Откакто в Секуритате видели 
ясно, че дейността на епископа не е заплаха 
за националната сигурност, а по-скоро за 
политическите интереси и че истината, 
която той разпространявал, можела да има 
– от тяхна гледна точка – нежелан ефект 
за тези, които я слушали, там се стремели 
отчаяно да му попречат да достигне до 
евентуалната му публика, като му пречели 
и го поставяли под строг надзор. Във всич-
ките си изложения епископ Евлогий търсел 
одобрение да действа законно, без никакво 
друго задължение от страна на държавата, 
което тогава де юре би ратифицирало съ-
ществуващото и действително положение 
на нещата и би премахнало социалната 
неправда, превърната в дълговременно ре-

лигиозно гонение. Онези, които били привле-
чени в тази зловеща дейност и на които се 
плащало от бюджета на държавата или на 
Църквата, биха могли да бъдат използвани 
по други, по-полезни за обществото начини.

От Граждан-
ска присъда ¹ 2613 
на Народния три-
бунал на район “16 
февруари” в Буку-
рещ, издадена по 
време на общо съ-
брание на 9 юни 
(27 май ст. ст.) 
1965 г., става явен 
фактът, че гло-
бите, налагани на 
епископ Евлогий 
за това, че живе-
ел в Букурещ без 
документи за пре-
селване, са били за 

нарушения, извършени изцяло по вина на 
правителството, което не му издало лич-
ни документи след ареста му в Копъчени. 
Що се отнася до неговия домашен адрес, 
властите упорито отказвали да издадат 
каквито и да е документи, които биха 
утвърдили установяването на ново место-
жителство. Така той бил обвинен в деяние, 
което никога не би могъл да разреши сам; 
разрешаването зависело изцяло от онези, 
които го обвинявали. След като се запознал 
с тази ситуация, съдът разбрал, че ищецът 
е в очевидна безизходица. Фактът, че той 
не е попълнил правните формуляри за по-
стоянно местожителство, не е станал по 
негова вина и било решено, че няма основания 
за трите глоби, наложени от милицията 
през периода 7/20-12/25 май 1965 г., така 
че парите трябвало да му бъдат върнати. 
При този случай оплакването на подсъди-
мия, адресирано до Трибунала, било не само 
обвинителен акт, но и описание на обиди, 
неправомерни постъпки, несправедливости 
и измъчване, причинено от репресивните 
власти, действали съвместно с други под-
стрекатели.

Силата на вярата на този непоколебим 
епископ, убеждението му, че той трябва да 
победи силите на мрака, свързани с предста-

Åпископ Åвлогий с епископ Методий на храмов празник 
в Ñлатиоара.



47Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2011

Åпископ Åвлогий с клирици и една монахиня в 
манастира “Успение Богородично” в Букурещ, 
1978 г. Êомунистите са унищожавали храма 
през 1969, 1973 и 1974 г., а накрая – целия мана-

стир през 1983 г.

вителите на атеистичната държава, го пра-
вели човек, от когото властите се страхували. 
Той превърнал къщата, която купил в Букурещ 
на ул. “Страда Телевизюни” 13, във Военния 
квартал, в параклис за божествени служби, в 
архиерейски дом и по-късно в манастир. Както 
в други случаи, наличието на активно духовно 
ядро станало “опасност”. Отново били пода-
дени тенденциозни и неверни оплаквания с цел 
да доведат до нов съдебен процес, а главните 
заподозрени били епископ Евлогий, следван от 
йеромонах (по-късно епископ) Пахомий, йеро-
монах Галактион (Фуртуна), йеромонах Пимен 
(Гуцу) и йеромонах Флор (Петре).

На 10 октомври (27 септември ст. ст.) 
1965 г. агенти на милицията и Секуритате 
щурмували църквата по време на служба, за да 
заловят старостилците на местопрестъпление-
то – метод, използван от римокатолическата 
инквизиция, нацисткия режим и тоталитар-
ните комунистически държави. Била съставена 
дописка, направени били снимки на цялото 
събитие и вярващите били идентифицирани, 
за да служат като свидетели; властите искали 
да се уверят, че всичко е както трябва, тъй 
че техният случай да бъде законово неуязвим. 
Епископ Евлогий и четиримата свещеници 
били разпитвани формално както преди, дадени 
под съд, осъдени и затворени в изправителния 
дом Въкърешти2. Наказателно решение ¹ 1035, 
прочетено на глас на открито заседание, със-
тояло се на 26 април (13 април ст. ст.) 1966 г. 
в Главния трибунал (Наказателен състав ¹ 2), 
където апелът на обвинените и осъдените бил 
изслушан, гласяло следното за епископ Евлогий:

“Подсъдимият Сабин-Евлогий Оца, низвер-
гнат и изключен от манастира от митропо-
литската монашеска консистория на православ-
ния Архидиоцез на Сибиу като псевдо-йерарх на 
Старостилната Румънска Православна Църква, 
в периода между 4 август 1964 г. (нов стил) и 10 
октомври 1965 г. (нов стил) е носел незаконно 
архиерейски облачения. В същия период подсъ-
димият, след като построил параклис в дома 
си заедно с обвиняемите Думитру [Галактион] 
Фуртуна, Роман [Пимен] Гуцу, Флор Петре и 
Йоан [Пахомий] Морар, извършвал служби по 
стар стил, на които присъствали много хора, 
последователи на този култ. През същия пе-

2. Бившият Въкърешки манастир – бел. прев.

риод обвиняемият, носейки архиерейски 
одежди, извършвал религиозни служби по 
стар стил в общините Уречени, Пънчещи, 
Брустури, Вънатори, Моара Домнеска и 
в манастира Слатиоара.”

Целта на комунистическите власти 
и на тези, които били техни подстре-
катели и помощници в тази румънска 
версия на инквизицията, била да заловят 
епископ Евлогий и неговите свещеници и 
вярващи “на местопрестъплението”, по 
този начин въздействайки на обществе-
ното мнение и компрометирайки Старо-
стилната Църква и нейните служители. 
Резултатът обаче бил само излагане на 
властите и техните сътрудници, които 
подкрепяли и “благославяли” подобни не-
християнски действия.

Никаква подбуда или интерес не да-
вали толкова голям кураж и сила на тези 
борци, колкото тяхната гореща вяра и 
любовта им към Бога, която ги укрепвала 
повече от всяка човешка сила. Доказа-
телство за това са записките, оставени 
от епископ Евлогий, за неговите мъки и 
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страдания в трудовия лагер Салчия, къде-
то той бил принуден да извършва тежки 
работи в изключително трудни условия: в 
студ или в зной, винаги гладен, с огромни 
трудови норми, търпейки обиди и побои, в 
пълна изолация. Той се разболял и оставал за 
дълго време в болница по местата, където 
бил задържан и където здравната грижа 
в най-добрия случай била под нормалните 
изисквания. Всеки път, когато бил освобож-
даван, той продължавал своя жертвен труд 
за потвърждаването и възстановяването 
на гражданските права на Старостилната 
Църква. Епископ Евлогий постоянно и нався-
къде доказвал, че религиозните дейности на 
старостилците никога не са причинявали 
обществено вълнение, а напротив, са се 
извършвали в мир и в служба на народа. Във 
всички случаи, било пред вярващите или 
пред комунистическите власти, неговата 
защита била свидетелство за вяра и за 
решително заставане срещу враговете на 
историческите и божествени истини за 
свобода и живот. Съзнавайки мисията си да 
защитава истинската Православна Църква 
на своите предци, той бил образцов йерарх. 

Епископ Евлогий преминал във вечност-
та на 13 март (28 февруари ст. ст.) 1979 г. с 
тъга в сърцето поради това, че не доживял 
да види Старостилната Църква свободна 
– свобода, за която той се борил цял живот 
с оръжието на вярата в Иисус Христос и в 
Майката Божия. Той бил погребан в църк-
вата на манастира “Успение Богородично”, 

построена от него и учениците 
му и с даренията на вярващите, 
които го познавали и следвали. Бог 
го призовал към вечния живот, след 
като той завършил Голготата на 
временния. Въпреки че сърцето 
му било натежало от голяма болка 
поради страданията, преследвани-
ята и несправедливостите, които 
понесъл, епископ Евлогий водел 
живот на борец за защитата на 
традиционната православна вяра 
и можел да каже пред Бога: С добрия 
подвиг се подвизах, пътя свърших, вя-
рата опазих (2 Тим. 4:7).

През 1983 г. манастирът “Успе-
ние Богородично” бил унищожен от 

булдозери, гробът на епископ Евлогий бил 
осквернен и останките му били преместе-
ни от раболепните слуги на сатаната на 
място, неизвестно дори до ден-днешен. По 
време на земния си живот епископ Евлогий 
бил опасност и заплаха за комунистическия 
режим и за другите му противници. Фа-
ктът, че църквите, които той построил 
в Ръмец, Теюш, Тецу, Копъчени и Букурещ, 
били всичките разрушени, а неговото 
бездиханно тяло скрито неизвестно къде, 
доказва, че дори след преминаването му 
във вечността неговите дейности причи-
нявали неудобство на онези, които мразели 
Старостилната Църква. Неговата жертва 
е част от по-голямата жертва, направена 
от неговото поколение служители на пра-
вославната вяра. Епископ Евлогий искал 
да бъде погребан в земята на тази страна, 
която той обичал толкова много и заради 
която напуснал Света Гора. Комунистиче-
ската варварщина не позволила тялото му 
да намери покой в неговия храм в Букурещ, 
построен с толкова енергичност и труд. 
Но независимо от това къде са останките 
му, той почива в Господа, както толкова 
много други непознати мъченици и герои, 
жертви на човешката злоба.  

(Ñледва)
Превод от английски език. 

Bujor, Constantine. Resisting unto Blood. Sixty-
Five Years of Persecution of the True (Old Calendar) 
Orthodox Church of Romania (October 1924—Decem-
ber 1989). CTOS, Etna, CA, 2003.

Отдясно наляво: йером. Âениамин, йером. Åвстратий, йером. 
Захарий, йерод. Герасим, епископ Åвлогий, йерод. Геласий, 

йером. Пимен и йером. Флор в Букурещ.
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Æèòèå è ñòðàäàíèå
íà ñâåòè ñâåщåíомъчåíèк

äàмàñкèí Гàбðоâñкè*

по случай 240-годишнината от праведната му кончина

Свещеномъченик Дамаскин бил родом 
от град Габрово, Търновска епархия. 
Напуснал отечеството си, пристигнал 

в Света Гора и постъпил в манастира Хи-
лендар, където по-късно бил ръкоположен за 
йеродякон и йеромонах, а сетне бил възведен 
в сан игумен на същата обител. 

Веднъж бил изпратен от отците по 
манастирски работи в родината му, в град 
Свищов, (където имало хилендарско подво-
рие – бел. прев.), в което той и пребивавал за 
отреденото време на службата му. Когато 
се готвел да се завърне в своя манастир и 
започнал да събира разпръснатите вещи, 
поискал да си получи обратно парите, които 
бил дал назаем на някакви турци. Последни-
те, хора неправедни и злонравни, не поже-
лали да му ги върнат, като се сговорили не 
само да ги задържат, но и да му отнемат 
всичко, което вече бил събрал в метоха. И 
тъй, какво ги подучил дяволът да сторят? 
Довели една туркиня и като я прехвърлили 
нощем със стълба в метоха, оставили я въ-
тре. След това разбили вратата на метоха 
и нахлули в него. Като намерили вкараната 
от тях по такъв начин туркиня, те ведна-
га заловили светеца и го вързали. Биейки и 
удряйки го с ритници, те заграбили всичко, 
което имал в метоха и го повели към съдия-
та, викайки и свидетелствайки срещу него, 
че се е осмелил да държи жена туркиня и да 
греши с нея. 

Съдията разбрал, че става дума за кле-
вета и поискал да освободи Дамаскин, но 
лъжесвидетелите и всички турци, като чули 
какво става, застанали насреща и започнали 
да викат, че заслужава смърт. Те надделели. 
Като го хванали, повели го към бесилото. 
По пътя три пъти питали мъченика дали 
иска да се потурчи, за да спаси живота си и 
да му върнат всичко, което му били взели, 
както и да му дадат и още повече неща, но 
Христовият мъченик отговорил: “Родил съм 
се в християнската вяра и в нея искам да 
умра. Водете ме, прочее, където желаете.” И 
така те го довели до мястото на присъдата 
и му вързали ръцете отзад. Светецът по-
искал разрешение от тях да се помоли като 
християнин. Развързали го и го оставили да 
се помоли. И така, светецът застанал на 
изток, помолил се и се прекръстил. След това 
дал знак на убийците, те отново го вързали 
и така го обесили – приснопаметният Да-
маскин получил венеца на мъченичеството. 
Божият съд обаче наказал онези неправедни 
убийци след смъртта на светеца: веднъж, 
когато преминавали през реката Дунав, те се 
удавили във водите и получили за наказание 
вечната геена, от която да се избавим и ние 
и да се удостоим с небесното Царство по 
молитвите на свещеномъченик Дамаскин. 
Амин.

Той загинал на 16 януари 1771 година. 

Превод от гръцки език.
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Νέον Μαρτυ

ρολόγιον Ήτοι μαρτυρία των νεοφανών μαρτύρων, 
Aθήνα, 1856, σελ. 190.

* Гробът му се намира в гр. Свищов, поради което 
понякога е наричан “Свищовски”.
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С
ветите отци 
на Църквата 
постоянно се 

позовават на жи-
тията на светци-
те и редовно под-
буждат христия-
ните да ги четат, 
като източник на 
мъжество и при-
мер за правилен 
християнски жи-
вот. Четенето на 
житията на све-

тците (на синаксарите1) играе важна роля в 
християнския дом. В богослуженията, в ма-
настирите и в енориите слушаме за подвизи-
те на Божиите приятели, светците. Никой 
сериозен християнин не може да твърди, че 
познава Църквата и нейния духовен живот, 
ако никога не е почувствувал значимостта 
на животописите на светците.

1. Синаксари (от гр. σýναîις – събиране) – сборници с 
жития на светци. Наричат се така, защото от тях 
четели по време на богослужебните събирания на вяр-
ващите. В руската и в българската църковна лексика 
под синаксари се разбират най-често кратки четива, 
поместени в Постния и Цветния Триод – бел. прев.

Макар и ние, православните, да четем 
житията на светците, при все това живеем 
в свят, в който светците са подлагани на 
нападки и понякога –  на подигравки. Тоест 
ние сме изправени не само срещу случайни-
те съмнения и изкушенията, които сее в 
ума ни лукавият демон, мразещ светците 
на Църквата, но все по-често и срещу уни-
верситетските учени – за жалост дори и 
богослови, оспорващи автентичността на 
всичко, което се разказва в Синаксарите, и 
наричащи ги “благочестиви басни” – исто-
рията на неуките и суеверните!

Тук нямаме за цел да се занимаваме с 
“естественото” съмнение, което навярно 
обзема дори и най-искрения християнин, 
когато чете за чудните подвизи на мъче-
ниците и на останалите светци. Както 
казахме, това е резултат от завистта на 
ненавиждащия доброто дявол; изгледът той 
да победи е пропорционален на усърдието 
в нашия духовен живот: колкото по-малко 
духовни сме, толкова по-фантастични ни 
изглеждат тези жития. Колкото сме по-
напреднали духовно, толкова повече тези 
жития ни откриват един духовен свят, 
на който се възхищаваме, който желаем и 
на който се стремим да се насладим чрез 
следване на житейския пример на светците. 
Ала целта ни е да изследваме съмненията, 
които учените и историците сеят в сър-
цата ни по отношение на историческата 
достоверност на сборниците с жития.

Ïðàâîñëàâåí ñâåтîãëåä

Етнийски архиепископ Хризостом

ЖИТИЯТА НА СВЕТЦИТЕ И ИСТОРИЧЕСКАТА ТОЧНОСТ*

* Този текст беше публикуван в три части в списа-
нието “Св. Киприян”, март-април 1988 г., стр. 273, 280, 
май-юни 1988 г., стр. 287-288 и септември-октомври 
1988 г., стр. 317-318.
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1. Изглежда, че много жития на светци 
разказват еднакви събития.

Тази първа забележка е довела мнозина 
съмняващи се до твърдението, че жития-
та на светците са просто благочестиви 
разкази, които ни говорят за определени 
религиозни ценности, но не описват дейст-
вителния живот на реални хора; само преда-
ват нравствени поуки по различни начини, 
използвайки различни митични личности.

На пръв поглед изглежда, че това твър-
дение притежава известна достоверност. 
Но нека да помислим просто: нима, ако се 
съпостави животът на всички човеци, [не 
ще се окаже, че] е твърде сходен? Нима няма 
у всички ни подобни [една на друга] исто-
рии, които да разкажем? Случва се да стане 
следното: петдесет души да имат чичо на 
име “Димитър” и дванадесет от тези Ди-
митровци да произхождат от една и съща 
област на Гърция, а може би някои от тях 
да са се родили в един и същи ден. Въпреки 
всички тези съвпадения ние не се съмняваме, 
че различните Димитровци действително 
съществуват. Странно обаче, ако за двама 
или трима светци се разказват еднакви 
чудеса, тогава определени наши учени каз-
ват, че трябва да се съмняваме в тяхното 
съществуване. Това явление в психологията 
се нарича “генерализация”. Това се случва не 
защото университетските [учени] имат ре-
ални причини да оспорват историчността 
на тези светци, а по-скоро защото тяхното 
неверие в разказваните чудеса се обобщава и 
стига до степента да отхвърля и [същест-
вуването на] самите светци.

Освен това житията на светците са 
като икони. Представят ни духовната 
действителност със символи и способи, 
които не са присъщи за обикновената, 
светската история. Светците през земния 
си живот са преживявали една трансцеден-
тална реалност, отъждествили са своята 
воля с Божията воля; поверили са се на Бога 
всецяло; обожили са се по благодат, т. е. въз-
становили са у себе си чрез благодатта на 
Светия Дух възможностите на човешката 
природа преди грехопадението и са приба-

вили [към нея] непостижими благословения, 
произтичащи от общението с Богочовека, 
нашия Спасител. И така, когато говорят за 
този живот на светците в Христа, синак-
сарите използуват “иконично” слово. Може 
например да описват някой велик постник, 
когато разказват, че той е отказвал да бъде 
кърмен с майчино мляко в сряда и петък или 
през светата Четиридесетница. Това, раз-
бира се, някой светец вероятно го е правел 
само в течение на няколко месеца, докато 
друг може би е проявявал това дарование по 
време на цялата си младенческа възраст. Не 
можем да знаем, нито пък тази подробност 
би имала за нас някакво особено значение. 
Това чудесно явление обаче ни представя 
нещо от характера на светеца, дава ни ня-
каква “икона” на живота му в благодатта, 
на неговото не-светско състояние. От 
факта, че се пропускат някои незначител-
ни подробности, не следва задължително 
изводът, че споменатите събития не са 
се случили или че описваните лица в едно 
житие не са действителни. Най-малкото 
е смешно човек да мисли така.

2. Ако житията на светците са 
автентични и ако, както Църквата 

учи, съществуват светци през всички 
времена, защо не виждаме същите 

чудеса в наши дни?

Основавайки се на това възражение, 
мнозина са стигали дотам, да вярват, че 
житията на светците са странни романи 
от миналото, на които са могли да вярват 
само люде от една по-малко развита епоха. 
Помня, че когато бях млад, имах привиле-
гията да уча заедно с прочут биолог. Един 
следобед аз го попитах насаме дали вярва 
в Бога. Отговори ми следното: “Никога не 
съм виждал черен лебед. Това обаче не ми 
дава правото да вярвам, че не съществуват 
черни лебеди.” Този отговор има много по-
голяма тежест, отколкото изглежда на пръв 
поглед. Това, че нямаме доказателство за 
неща, които не се виждат, не е достатъчна 
причина да отричаме тяхното съществу-
ване. Едно отричане, което се основава на 
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такава хипотеза, е най-малкото наивно. 
Трябва да се отбележи също и това: въ-

преки че съществуват днес вярващи люде, 
но главните интереси на съвременния човек 
са технологични и материалистични. Много 
малко значение се отдава на духовното. Ние 
не търсим и не признаваме хората, които се 
отличават с това. Наистина, има светци 
от голяма величина в съвременния свят, 
макар и да са по-малко. Бихме могли, ако 
действително го пожелаехме, и в наши дни 
да открием личности, които се намират в 
чудното състояние на светците от мина-
лото. Но истината е, че ние не го искаме. 
Бихме предпочели по-скоро да отбелязва-
ме случаите на духовна заблуда и измама, 
да ги обобщаваме в [лицето на] цялото 
множество духовни люде и да си останем с 
хипотезата, че светците от миналото не 
са нищо друго, освен митични отживелици. 

3. В различните издания на синаксарите 
има разлики в подробностите – нещо, 
което доказва, че те не са достоверни.

Наскоро, когато преподавах в Универси-
тета в Упсала (Швеция), имах възможност-
та да разговарям с известния библейски учен 
д-р Харалд Ризенфелд (Harald Riesenfeld), 
който се отличава с голямото си благоче-
стие. Той ми каза, че много учени намират 
разликите в подробностите на четирите 
Евангелия за причина мнозина да се съмня-
ват в тяхната автентичност. Ала тези 
учени, според него, дълбоко грешат; напро-
тив, светите евангелски текстове, макар и 
да достигат до нас в четири различни вида, 
макар и да са написани от различни лица, не 
се различават по своята същина, а в дребните 
си детайли. Цел на светите текстове е да 
ни предадат вдъхновеното Божие слово, а 
не безполезни детайли. Фактът, че те са в 
съгласие в Божието послание, е нещо пре-
красно и доказва тяхната достоверност.

Същото се отнася и за житията на 
светците. Това, че са се запазили във вида, 
който имат, въпреки съществените раз-
лики в съдържанието, свидетелства за 
духовното им превъзходство и вдъхнове-

ното им съдържание. Различните синаксари 
имат за цел да ни предадат посланието за 
духовния живот на светците, а не, разбира 
се, ненужни подробности – и те постигат 
това превъзходно. Ако различни издания на 
синаксарите пропускат, прибавят или даже 
смесват някои второстепенни елементи, 
този факт не означава, че те подправят 
главното послание, което съдържат: подбу-
дата да живеем с живота на Христос и да 
подражаваме на великаните на духа, които 
са живели преди нас. Достоверността на 
синаксарите се изразява и доказва точно 
с това послание. Историческите подроб-
ности нямат значение и историческите 
празноти не ни казват нищо за автентич-
ността на житията на светците, които 
отците са ни предали. 

4. Много неща в житията на светците ни 
изглеждат преувеличени, някои подвизи 
на светци ни изглеждат невъзможни – и 

така нарастват подозренията относно 
точността на синаксарите.

Говори се, че динозаврите, днес непо-
знати за нас, някога са скитали по земята. 
Различни други животни в наше време из-
чезват поради екологичната катастрофа. 
Както би било безумно да твърди човек, че 
динозаврите не са съществували никога, 
понеже не съществуват днес, така също 
безумно би било, ако след петдесет години 
някой не приема съществуването на едно 
животно, което днес е вид, застрашен от 
изчезване. И така, не можем да твърдим 
сериозно, че драконите и други животни, 
които днес не познаваме, не са съществували 
по времето, когато са живели светците. 
Това е очевидно. Освен това, доколкото 
драконите като цяло изобразяват злото 
в символиката на агиографията, същото 
непременно важи и за литературния об-
раз на дракона. Съществува литературен 
смисъл отвъд въпроса за действителното 
съществуване на драконите.

Що се отнася до подвизите на светците, 
които понякога ни изглеждат преувеличе-
ни, ще трябва да разгледаме демоничната 
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природа на съмненията. Добре известно е, 
че в определени състояния на биохимична 
индукция (например т. нар. общ адапта-
ционен синдром), човешкото тяло може 
да извърши неща, които обикновено са 
невъзможни. Например едно внезапно уве-
личаване на адреналина предизвиква почти 
свръхчовешка сила. И така, ако химически ве-
щества могат да обяснят по логичен начин 
свръхестествени свойства на човешкото 
тяло (като например това, че е възможно 
човек, който се намира в състояние на уп-
лах, да тича с фантастична скорост, дори 
и да не е трениран), защо да не повярваме, 
че действието на Светия Дух е възможно 
да дари на човешкия разум и на тялото 
на човека свойства, които са обикновено 
непознати? Само едно “рационализиране” 
и “демитологизиране” на светата ни вяра 
би могло да ни доведе до съмнението и 
до пълно отхвърляне на мъченическите, 
подвижнически и чудотворни подвизи на 
светците. Светците са извършили много 
повече, отколкото е описано в техните 
жития, което безблагодатният ум не по-
нася да слуша. Светците не са действали 
автономно и с чувство на самодоволство, 
а са извършвали всичко с благодатта и с 
помощта на всесилния Бог. 

5. Житията на светците имат склонност 
да преувеличават броя, особено когато 

споменават броя на мъчениците.

Единственият начин да оправдаем едно 
такова обвинение би бил да приемем безу-
словната достоверност на историците. 
Но историците са направили няколко стра-
хотни грешки. Например, в продължение 
на много години разказите на Тукидид за 
различни събития са се смятали погрешни 
и преувеличени. Скорошно изследване обаче 
доказва, че той е имал право. Също така 
сега историците приемат, че в областта 
на демографията са подценили количество-
то жители на древните градове, докато 
някои приемат, че древните източници са 
били точни. И така, не е правилно, когато 
намираме “преувеличения” в житията на 

светците, да ги оценяваме с предразсъдък 
и съмнение. Също един риторичен похват, 
много известен в литературата – а живо-
тописите на светците са превъзходна ли-
тература – е да се използва преувеличение, 
за да се наблегне на някой момент. Трябва 
да имаме предвид този похват, без обаче 
да предполагаме, че всяка статистика и 
сведение са погрешни. Иначе излиза, че 
всяко нещо, което е извън границите на 
логиката и навлиза в рамките на вярата, 
е със сигурност едно “преувеличение”, и то 
недопустимо и [непременно] с “митично” 
съдържание. 

6. Много от нещата, които се разказват 
в житията на светците, са могли да 

бъдат известни единствено на тях. Как 
можем да вярваме на тези неща и как 

сме разбрали за тях?

С този въпрос, който – било съзнателно, 
било по неведение – произлиза от нашата 
надменност и високомерие, смятаме своите 
предшественици за безумни и наивни. Ако 
обаче смирим ума си, ще трябва да приемем, 
че съставителите на синаксарите не само 
не са били безумни, но са били в действител-
ност доста често велики отци на Църквата, 
образовани и даровити писатели, редки 
мислители, велики духове. Следователно 
невъзможно е просто да са предположили 
някои неща, свързани със светците, и след 
това да са ги записали, вярвайки, че никой не 
би имал [надменността на] нашия “велик” 
ум, за да си помисли, че “само светците са 
могли да знаят тези неща”! Ние предполага-
ме, че авторите на житията на светците 
са били безумни, но те, като благочестиви, 
добродетелни и даровити, не са предполага-
ли същото за идещите подир тях, за нас. Те 
са отправяли своите агиоложки текстове 
до други благочестиви членове на Църк-
вата и са се надявали, че ще ги откроява 
духовност в Христа, та да разберат, че от 
смирение [авторите на житията] нямат 
възможността, нито им е било позволено 
да покажат, че са знаели някои неща по от-
кровение. Щеше да е недопустимо да заявят 
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това направо, макар подобни “заявявания” 
да не са били напълно непознати при наличие 
на подобаваща духовност за наше съзижда-
не в Христа. Също така трябва да имаме 
предвид, че много светци, подбуждани от 
смирение, не позволявали техният [духо-
вен] опит да става обществено достояние, 
докато са били още в този живот, но са го 
споделяли на свои ученици, които пък след 
светата им кончина са го съобщавали на вяр-
ващите. Избягвали са да бъдат прославяни, 
докато са били живи и са се стремели винаги 
към Божията слава. Някои от учениците 
на светците са съставяли също житията 
на своите духовни отци и ръководители и 
така не е необясним фактът, че познаваме 
личния [духовен] опит на Божиите светци.

Епилог – изводи

Може би не е нужно да споменаваме, че 
една склонна към подозрителност позиция 
спрямо Синаксарите има западен произход; 
тя бе предизвикана след като ІІ Ватикански 
Събор отстрани много светци, и преди всич-
ко православни, от папския календар. Трябва 
да имаме предвид, че западните жития на 
светци са наистина много често с митичен 
характер. Трудно е да се определи причината 
за това. Това ни напомня стария въпрос: 
“Кое е произлязло по-напред – кокошката 
или яйцето?”. Може би отчуждаването на 
Запада от Православната Църква и следова-
телно от истинската духовност е довело до 
едно изопачаване на личния [духовен] опит 
за освещаване, тъй че предполагаемите [за-
падни] светци са били в действителност 
просто резултат от живи фантазии или от 
придаването на недействителни събития 
към техния живот? Или може би това от-
чуждаване и изчезването на достоверната 
святост са довели до изобразяването на 
фантастични светци, на чийто живот 
по-късно са подражавали духовни люде, въз-
приели в духовния си живот характерния 
белег на измамата, който е произлязъл от 
изкуствената и подправена духовност? Ни-
кога не ще разберем. Единственото, което 
знаем, е, че разделянето на западния христи-

янски свят от автентичната православна 
духовност е довело до съставянето на “си-
наксари”, които могат да станат предмет 
на подозрения и да изобразяват лъжливи и 
неисторически събития. Следователно ние 
сме длъжни да бъдем много внимателни, тъй 
че да не позволяваме на западните люде да 
смесват източното светоотеческо преда-
ние за съставяне на агиоложки текстове с 
[похватите на] съответната западна фи-
лология, смесвайки по този начин истинско-
то с фалшивото и подхвърляйки на строга 
критика и неверие неподправеното – нещо, 
което подобава само за подправеното. Наис-
тина, трябва всички да бъдем предпазливи 
спрямо онези, които с предполагаемите 
критични очи на университетските учени 
пристъпват към духовните въпроси и бла-
годатните събития, каквито са животът 
на един светец. Много често на такива лица 
им липсва смирението, което подобава на 
истинската наука, и те са просто роби и 
жертви на лукавия и пророци на един без-
божен светоглед, който има за цел духов-
ната смърт. Предпазливостта ни спрямо 
такива “богослови” е напълно необходима, 
особено доколкото те не само са роби на 
дявола, но и самите те са станали лукави. 
Ако се съмнявате, прибегнете към житията 
на светците, където ще се уверите как се 
описва животът на такива хора и как те 
биват охарактеризирани.   

Превод от гръцки език. 
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Öúðêîâåí àìâîí

Към Кои се числим ние – Към падащите 

или Към тия, що стават?*

Триадицкий епископ Фотий

Д
нес, възлюбени, Този, Който бе 
говорил с Мойсей на Синайската 
планина, като Младенец смирено 

се подчинява на закона. Този Младенец Сам е 
дар, Той Сам е и храм, Той е архиерей, Той е и 
жертвеник. Този Младенец е Бог Слово, Кой-
то е сътворил всичко видимо и невидимо. 
На този Младенец се покланят Ангелите, 
Този Младенец възпяват Архангелите, пред 
Него в трепет предстоят Властите, Него 
славословят Силите, на Него се покланят и 
служат Херувимите, Неговата слава съзер-
цават Серафимите. Същият Този Младе-
нец, Когото поема в обятията си Симеон, 
седи неотлъчно като Бог Син в неизразима 
слава на престола заедно с Небесния Отец. 
Този Младенец, по думите на св. Амфилохий 
Иконийски, чието слово чухте, бърбори като 
всеки младенец и в същото време дарява 
премъдрост, надвишаваща всеки тварен 
ум – ангелски и човешки.

За този Младенец праведният Симеон 
казва: Ето, Той лежи за падане и ставане на 
мнозина в Израиля (Лука 2:34). За падане на кои, 
за ставане на кои? Пояснява св. Софроний 
Йерусалимски: “За падане на тия, що ро-
буват на буквата на закона; за ставане на 
синовете на благодатта. За падане на тия, 
които почитат стария закон; за ставане на 
тия, що любят новия евангелски закон. За 
падане на тия, които мислят за земното 
и тленното; за ставане на тия, които се 
стремят към възвишеното и небесното.”

Ала тия думи, отнасящи се пряко за 
старозаветния Израил, се отнасят с пълна 
сила и за нас, новозаветния Израил. Падаме 

ли ние или ставаме? Към кои се числим ние 
с вас – към падащите или към тия, що ста-
ват? Отговорът на този въпрос не е лесен. 
А той не е лесен, защото, уви, за нас, съвре-
менните християни, никак не е лесно да се 
изправим честно пред Бога и пред съвестта 
си. А защо не е лесно? Ред са причините за 
това, но очевидно е, че ние не се изправяме 
често, искрено, съвсем открито пред Бога и 
пред съвестта си, защото, ако го правехме, 
нашият живот и нашето свидетелство за 
Христа биха били дейни, биха се увенчавали 
с плод. 

За жалост, подобно на старозаветния 
Израил, ние се привързваме към буквата, 
ние дирим старото не в добрия смисъл на 
това понятие. Подобно на старозаветния 
Израил ние мислим много повече, ако не 
почти изцяло, за земното и тленното, а 
не за възвишеното и небесното. И за това 
свидетелстваме с поведението си, с живота 
си. О, ако е така, то ние несъмнено се числим 
към тия, които падат. 

И тъй, робуваме ли ние с вас на буквата, 
или се стремим да бъдем синове на благо-
датта? Хайде, нека всеки от нас честно да си 
отговори на кое отдава по-голямо значение, 
кое за него е същина и смисъл, кое за него е 
средоточие на християнското му съзнание 
– външната, дисциплинарно-богослужебна 
страна на църковния живот или църковният 
живот в неговата пълнота, в дух и истина? 
Кога нашата съвест се тревожи повече: 
когато нарушим обредно предписание или 
когато нарушим Христова заповед? 

Когато центърът на тежестта в на-
шето съзнание се измести към външната, 
обредната, богослужебно-дисциплинарна 
страна на църковния живот, ние започваме 

* Слово, произнесено на 15 февруари (2 февруари ст. 
ст.) 2011 г., Сретение Господне, в катедралния храм 
“Успение Богородично”.
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да робуваме на буквата и да приличаме на 
старозаветните фарисеи и книжници. Така 
е по-лесно. По-лесно е, когато изпълняваме 
външни предписания – на тях не само че от-
даваме голямо значение, но на тях отдаваме 
понякога свръх-значение, заради което ние 
сме готови да спорим с нашите ближни до 
степен, че да коментираме, да порицаваме, 
да се разгневим. 

“Ето, тук са поставени три икони една 
до друга. И сега как трябва да се поклоним – 
два пъти пред всяка, целуваме я и един път 
отново да се поклоним, или можем и пред 
трите икони да се поклоним два пъти, да 
целунем всяка една от тях и после отново 
да се поклоним?” О, колко е заострено вни-
манието към подобен род въпроси! Има даже 
някои блюстители на един такъв ред, който 
те са си възприели или за който са научили 
отнякъде, втурват се да правят забележки, 
да “просвещават”, да обясняват: това се 
пра ви така, а не така... Вижте, тези неща 
имат своето място в църковния живот без-
условно, но те нямат първостепенно място 
– те имат своето място и един християнин 
със здраво църковно съзнание и правилни аз-
бучни духовни понятия би трябвало да знае 
това. “За да изпълня това предписание, аз 
проявявам криворазбрана ревност, аз мога 
да прегазя другия човек, да го смутя, дори да 
го отблъсна от Църквата, но аз чувствам 
задоволство, удовлетворение от това, че 
съм му обяснил как трябва да се покланя, 
как е правилно...” Ето такива хри стияни 
падат, а не стават. Такива хри стияни 
противоестествено откъсват буквата от 
духа, загърбват духа, робуват на буквата и 
падат, а Христос дойде, за да изпълни бук-
вата, за да я изпълни с дух и да ни научи да 
се покланяме на живия Бог с дух и истина. 

И тъй, кое е водещото в нашето църков-
но съзнание, доколкото го имаме, в нашето 
християнско съзнание – старият закон или 
новият закон? За какво мислим повече – за 
тленното и земното, или за възвишеното 
и небесното? О, ние тук всички с вас, боя 
се, че не ще изрека неправда, като кажа, че 
тук ние всички с вас падаме: ние мислим 
много повече за земното и тленното, и 
дори осъзнато – да, напълно осъзнато, а 
понякога може би недотам – сякаш искаме 

да поставим и небесното, възвишеното 
в служба на земното и тленното. Затова 
се молим все за неща, свързани със земния 
ни живот – преди всичко за това се молим 
или предимно за това се молим. Не падаме 
ли в такива случаи, вместо да ставаме? 
И когато падаме, ние се отдалечаваме от 
основни черти на същинската християнска 
общност. Би следвало – тя, разбира се, тук 
пояснявам, не е идеална – но би следвало 
водещо да звучи тонът на искреността, 
честността, прямотата, дружелюбната 
откритост, стремежът към взаимност – 
и всичко това в името на Христа Иисуса 
и на заповяданата ни от Него любов към 
ближния. Така ли е тук, в нашата общност? 

Повсеместно, възлюбени, повсемест-
но сме падащи, защото мислим повече за 
тленното и земното, а не за възвишеното 
и небесното, защото робуваме на буквата 
и, уви, сме далеч от това да бъдем синове 
и дъщери на благодатта. Иначе нямаше да 
бъркаме послушанието с безотговорност. 
Ако бяхме Христови в дух и истина, няма-
ше да смятаме начумереното, грубовато, 
дръпнато поведение за признак на духов-
ност. Нямаше да смятаме човекоугодието, 
лицеприятието за смирение. Нямаше да си 
изграждаме една – неволно, разбира се – сво-
еобразна общностна етика (както се нарича 
в науката корпоративна етика), присъща 
за определена общност от хора, която си 
изгражда свои норми и този, който желае 
да се впише в общността, преди всичко 
вписвайки се в нея, усеща тия норми и за-
почва подражателно да ги спазва. Нашата 
общностна етика трябва да бъде светото 
Евангелие и нищо друго. А не някой човек, 
като дойде и като го видят, че не се покланя 
три пъти пред всяка икона, да се почувства 
неудобно, задето не спазва нормите на общ-
ностната етика, на това, което е прието, 
да речем, тук, в този кръг, сред тия хора 
и да очаква остра забележка от това не-
приемане, защото не се подчинява на една 
или на друга норма. Човек наистина може 
да не знае, човек наистина може да напра-
ви нещо, което не подобава да се върши в 
храма – има обаче начин да се подходи към 
него. Кой е този начин, какви са нормите, 
на които той почива? Светото Евангелие, 
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учението на Спасителя, Неговият пример. 
И тъй, към кои се числим ние с вас: към 

падащите или към ставащите? Никакви 
етикети няма да ни спасят и да повишат 
нашия авторитет тук, никакви фасади. 
Този, който се грижи да боядисва фасадата 
и да я прави все по-привлекателна, все по-
красива, попада под думите на Спасителя 
за тия, които варосват гробниците. Стре-
межът да се представим – аз или ние – вече 
ни води встрани от Евангелието. Самите 
отношения – йерархични – те трябва да 
бъдат също, ако ние сме здрава общност, 
мотивирани от искреност, любов, съвест, 
смирение. А според нормите на общност-
ната етика – навсякъде тези норми се забе-
лязват и те са отвратителни – не заради 
съвест, а поради някакви други подбуди 
ние все пак се съобразяваме с йерархията, 
някои раболепничат пред високостоящия, 
а са сурови и жестоки с този, който е под 
тях. И това се наблюдава и тук, в Църква-
та. А това е направо нехристиянско. Това 
е отвратително. Каем ли се за това? Каем 
ли се за това така, както се притесняваме 
и охкаме, ако сме изяли филия с олио в ден, 
в който не се яде олио или сме направили 
някакво, каквото и да е, нарушение в дис-
циплинарно-богослужебната област от 

църковния живот? Каем ли се така, когато 
тъпчем Христовия закон с подобни прояви? 
Да или не? Или тия неща са някак затормо-
зяващи, тежки за съзнанието, отбутваме ги 
встрани и се изживяваме като християни 
просто защото изпълняваме някакъв набор 
от усвоени религиозни навици? 

И тъй, Христос Господ, Младенецът 
Богочовек, по думите на св. Симеон Бого-
приемец, лежи за падане и ставане на мнози-
на в Израиля – ще добавя: и в новозаветния 
Израил, Църквата. Да дойдем на себе си, 
възлюбени, за да можем наистина да срещнем 
Господа, за да можем постепенно, или пък 
още по-хубаво – бързо и рязко да се изправим, 
да станем синове и дъщери на благодатта, 
защото иначе ще се окаже, че не сме Хри-
стови. Да възлюбим новия евангелски закон 
и чистосърдечно, с простота и искреност 
да се стремим да мислим за единствено 
стойностното, за най-същественото, за 
възвишеното, за небесното – по молитвите 
на Всепречистата наша Владичица и Богоро-
дица Приснодева Мария и с благодатта на 
нашия Господ, Бог и Спасител Иисус Хрис-
тос, Който, заедно с Неговия Безначален 
Отец и Пресветия, Благ и Животворящ Дух, 
да бъде благословен и преблагословен сега и 
всякога, и във вечни векове! Амин.  

тайната на Кръста – мерило за 

правилен духовен живот*

Триадицкий епископ Фотий

* Слово, произнесено на 27 март (14 март ст. ст.) 
2011 г., Неделя Кръстопоклонна, в катедралния храм 
“Успение Богородично”.

Който иска да върви след Мене, нека се от-
рече от себе си, да вземе кръста си и ме последва 
(Мат. 16:24). 

С тия слова, възлюбени, започва 
днешното литургийно евангелско 
четиво – слова, които трудно 

достигат до умовете и сърцата на съвре-
менните православни християни.

Какво всъщност означава кръстът, 
който сме призовани да вземем, ако жела-
ем да последваме Спасителя? Отговаря ни 
светител Теофан Затворник: “Означава 
несгодите, трудностите, скърбите, които 
напират и отвън, и отвътре по пътя на 
добросъвестното изпълняване на Господ-
ните заповеди в живота според духа на Не-
говите наредби и повели. Този кръст така 
се е сраснал с християнина – продължава 
светителят, – че дето е християнинът, 



58 Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2011

там е и този кръст, а дето този кръст го 
няма, там няма и християнин.” 

Ала не от вчера човешкото грехолюбие се 
противи на словото за кръста, противи се 
на кръста, който Господ ни зове да вземем и 
да вървим подире Му с него. Чуйте следните 
скръбни думи на св. ап. Павел, отправени 
към християните, живели в античния град 
Филипи, недалеч от брега на Бяло море: 
Мнозина, за които съм ви често говорил, и сега 
със сълзи говоря, се проявяват, постъпват като 
противници на кръста Христов. Техният край 
е погибел, техният бог – коремът, а славата – в 
срама им, те мислят за земното (Филип. 3:18, 
19). Всички ние с вас виждаме, че днес гре-
хът и срамът все по-масово стават белег 
за широта, за свобода, белег на престижно 
мислене и поведение. Това е така – всички 
го виждаме. Какъв, обаче, извод можем да 
направим –  всеки за себе си и всички заедно 
като християни? Във времето, в което 
живеем, възлюбени, ние не можем да бъдем 
топлохладни християни, полухристияни. 
Или сме християни само по име, или сме 
християни на дело – християни, които взе-
мат кръста си и крачат подир Спасителя 
срещу течението на този свят. 

Ала днес християнското съзнание е 
размътено, объркано, повърхностно, често 
пъти изопачено до неузнаваемост. Не е лес-
но, наистина, с трезв, верен поглед да можем 
да мерим и преценяваме ставащото в нас 
и около нас, не е лесно да прилагаме здраво 
светоевангелско мерило в тази преценка. 

Какво означава да вървим с кръст подир 
Спасителя срещу течението на света? Оз-
начава да имаме преди всичко правилна вяра, 
правилни духовни понятия, верен поглед, 
точна преценка, а това е толкова трудно 
днес. Трудно е, защото все по-малцина ста-
ват тия, които откликват с цялото си 
сърце, с целия си ум, с всичките си сили на 
Христовия зов да вземем кръста си и да вър-
вим подир Него. Правилно, вярно разбрано, 
словото за кръста, тайната на Христовия 
кръст ще ни дадат най-надеждната опора 
за тази мярка, за тази правилна преценка 
на всичко онова, що става в нас и около нас. 
Споменах, потребно е да вървим срещу те-
чението на света, ако желаем да вървим по 
верния път, ако желаем да следваме Христа, 

като сме взели кръста си. Оттук колко не-
правилни виждания, преценки, действия... 

Има немалко люде фанатични, които 
смятат, че да вървиш срещу течението на 
света означава едва ли не да мразиш всичко, 
което е в света, или пък да се страхуваш от 
него със страх плътски, панически. Такива 
хора често стават крайни фанатици и тех-
ните кресливи гласове само обезобразяват 
истината, подхвърлят я на поругание в но-
зете на нейните врагове. Не са прави и тези 
християни, които мислят, че бягството 
от света – това е външното изпълняване 
на набор от усвоени външни благочестиви 
навици. Такъв законнически поглед, закон-
ническо разбиране на християнството е 
също твърде разпространен: “Имам такава 
и такава потребност, ще направя това и 
това, за да ми помогне Бог, да ми помага в 
достигането на земни и – боя се – само на 
земни цели: здраве, благополучие и т. н.” Не 
ще ли попаднем, ако разсъждаваме и постъп-
ваме така, под съда на св. ап. Павловите 
думи за тия, които мислят за земното и 
по този начин постъпват като врагове на 
кръста Христов?

Много са кривите пътища – очертавам 
с няколко думи само общата посока. Най-
често фанатичните ревнители не по разум 
говорят за Божията правда, за Божие наказа-
ние, за Божий съд и т. н. Ала и друга огромна 
част от съвременни православни христия-
ни също мислят за земното и постъпват 
като врагове на словото за кръста, защото 
тяхното мислене е заразено от съвременни 
престижни нагласи. Такива християни не 
ще говорят за Божия правда, за Божия съд, 
за справедливост. Не, те ще сипят огън и 
жупел върху фанатичните християни от 
първата група и ще говорят единствено и 
само за любов и всеопрощение, като всъщ-
ност тайно се надяват, че с тези понятия 
ще потиснат гласа на съвестта си, която 
ги изобличава, че не ходят право по Господ-
ните пътища. Това са обикновено люде, 
които се стремят да постигнат тия цели, 
които и голямото, огромното, подавящото 
мнозинство от човеци днес – лек, приятен, 
доколкото е възможно, живот тук, на зе-
мята. И те също мислят за земното, само 
че по коренно различен начин в сравнение 
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с тези от първата група, с фанатичните 
християни, да кажем най-общо. И те също 
мислят за земното и постъпват, уви, като 
врагове на кръста Христов. 

Отбелязах, че словото за кръста, тай-
ната на кръста е за нас мерило за правилна 
оценка, за правилен духовен живот. Да, тък-
мо така е. Ние, обаче, можем да вместим 
словото за кръста и тайната на кръста спо-
ред мярата, в която разтваряме сърцето си 
за словото на живия Бог изобщо. Ето това 
е, мисля, много съществено: да разтвориш 
сърцето си, да се откажеш от напластени 
свои навици на мислене, от оценки, емоци-
онални състояния, да можеш наистина да 
имаш решимостта да се откажеш от стария 
според предишното живеене човек (Еф. 4:22), да си 
послужа с този израз на св. ап. Павел, и да 
застанеш с вяра и детско доверие пред живия 
Бог, очаквайки със сърце да чуеш Неговото 
слово. Тогава ти ще можеш да поемеш – 
всеки в своята мярка – смисъла на словото 
за кръста, тайната на Христовия кръст. 
Тогава ти ще започнеш да живееш в Хрис-
та, тогава, когато разтвориш сърцето си, 
или както казва св. пр. и цар Давид (според 
превода на 70-те) по пътя на заповедите Ти 
тичах, когато Ти разшири сърцето ми (Пс. 118:32). 
Когато човек застане с доверие, с изпълнено 
и преизпълнено с доверие сърце пред Господа, 
тогава Господ тайнствено разширява чо-
вешкото сърце и то става годно да вмести 
словото на живия Бог и човек става годен да 
заживее според заповедите Господни, според 
Неговите наредби и повели, според целител-
ните за нас Христови заповеди. И тогава 
тяхното изпълнение не е трудно. За нас то 
е трудно, защото сърцето ни е свито и ние 
възприемаме Христовите заповеди като 
тежко бреме, като кръст, който носим – 
или към който не смеем и да се докоснем – с 
горчивина. Много по-лесен и по-приятен е 
грехът, а много по-тежки за изпълнение ни 
се струват заповедите Господни, защото 
сърцето ни е свито, сухо, вкаменено, твърдо. 
Обратно, когато разтворим сърцето си за 
Божиите заповеди, тяхното изпълняване, 
без да престава да бъде на мигове трудно, 
започва да става леко, започваме да живеем 
като християни с желание, със сладостно 
духовно усещане дори. Защо? Защото с 

прост ум и очистващо се сърце, със сърце, 
изпълнено с вяра и доверие към Господа, ние 
тръгваме подир Него, взимайки кръста си. И 
тогава ние ще започнем да проумяваме и да 
чувстваме, че кръстът е тежък и в същото 
време е лек, че кръстът е позор, водещ към 
слава, че кръстът е изпитание, водещо към 
Божията помощ, че кръстът е тежест и в 
същото време светла надежда, че кръстът 
е път кръстовъзкресен; ще разберем, че 
тежестта и скръбта идват не от изпита-
нията, а от нашата вътрешна неустойчи-
вост, от склонността ни да изневеряваме 
на Господа. Ето оттам идва горчивината 
в нашия живот, оттам всъщност идват 
истинските, същинските скръб и тежест, 
а не от външните изпитания. Този, който, 
макар и превит под тежестта на кръста, 
с доверие и надежда крачи подир Господа, е 
усетил в някаква мяра – убеден съм – това, 
за което сега говоря. 

Блажен е този, който е вместил в себе 
си живителни капки от смисъла на словото 
за кръста, за тайната на Христовия кръст. 
За него нищо не е страшно, защото той 
върви подир Господа, и когато се препъва, и 
когато пада, когато усеща пълна изнемога, 
той пак не губи надежда, защото тогава 
Господ, Който крачи пред него, се обръща и 
с неизразимо милосърдие и любов подкрепя 
изнемогналия и вдига падналия. 

И тъй, да отворим умовете си, да 
раз творим сърцата си за словото на кръ-
ста, за тайната на светия драгоценен и 
животворящ кръст, та с уста, ум, дух и 
сърце да възпяваме: “На Твоя кръст се покла-
няме, Владико, и светото Твое възкресение 
славим.” Амин.
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Т
рудно, много трудно е днес, въз-
любени, да говорим с живо слово за 
живите истини на Христовата 

вяра. Защо? Просто защото животът ни 
е твърде далеч от тези истини. 

Как да говорим за вяра в Бога, 
когато животът ни говори за 
нашето маловерие дори неверие?

Как да говорим за любов към 
Бога и ближния, когато животът 
ни неумолимо доказва, че от всич-
ко ние най-много обичаме себе си?

Как да говорим за Божията 
правда, когато правим от греха 
си мерило за справедливост?

Как да говорим за покаяние, 
когато се опълчваме срещу всеки, 
който дръзне да наруши покоя на 
нашата себичност?

Колко тъжно е, че сме бурени, 
плъпнали из нива, отредена за 
пшеница!

Уви, колко сухо, вяло и безсилно говорим 
днес за огненото покаяние на преп. Мария 
Египетска! Наричаме я “пример за подра-
жание”, подбираме оттук-оттам думи, за 
да стъкмим слово за подвига º, ала то не 
става живо, защото в нас не живее дух на 
същинско покаяние. Каква полза да говорим 
за великото покаяние на Мария, ако не ви-
дим в него своя път, макар и в неизмеримо 
по-малък мащаб? Своя път в живота, своя 
път към Христа, своя път към ближните. 
Как можем да познаем от опит що е покая-
ние, когато трудно понасяме и най-лекото 

Öúðêîâåí àìâîí

раздвижване в блатните води на нашето 
себелюбие, на нашето себеугаждане ведно с 
чувството за тяхната неприкосновеност?

Пътят е един – да се доверим на Спа-
сителя, а не единствено на себе 
си. Да обикнем истината повече 
от себе си. Да не се боим от про-
мяната на мислите, чувствата, 
желанията, която попарва на-
шата скрита или явна жажда за 
себичен еснафски уют, за всег-
дашно удобство и благополучие 
на земята. Да, пътят е този: да 
стане Христовата вяра за нас 
жизнено начало, да стане душа 
на душата ни, мерило за всичко 
в нас и вън от нас. Тръгнем ли 
по този път, у нас ще затупти 
и сърцето на покаянието. Тогава 
и без думи, и без речи ние без-
мълвно ще поемем в това сърце 
искра от огневидното покаяние 

на преп. Мария. И от бурени ще започнем да 
се преобразяваме в пшеница, ще започнем да 
оживяваме и да проглеждаме. Тогава за нас 
покаянието ще бъде не само скръб и болка, 
но и радост, и празник. Празник, защото 
ще съзрем, че единствено през покаянието 
минава пътят, който води към пресветлия 
празник на Възкресението, на неумиращия 
живот в Царството на Христос, нашия 
Бог, на Когото заедно с Безначалния Негов 
Отец и с Пресветия, Благ и Животворящ 
Дух подобава слава, чест и поклонение сега 
и всякога, и във вечни векове! Амин.

* Слово, произнесено на 10 април (28 март ст. ст.) 
2011 г., Неделя 5. на Великия пост, в катедралния храм 
“Успение Богородично”.

поКаянието на преп. мария египетсКа и 

нашият път*

Триадицкий епископ Фотий
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вярата – пребъдване в словото божие*

Триадицкий епископ Фотий

Христос Воскресе!

Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, 
които не са видели, и са повярвали 

(Иоан. 20:29).

К
олко пъти ние сме чели и чували 
тия светли, обнадеждаващи сло-
ва на Спасителя, възлюбени! Но 

какво означава да повярваш, че Христос е 
възкръснал? Какво означава 
да вярваш във възкръсна-
лия Христос? По думите 
на св. Юстин Сръбски то-
ва означава целият да си 
в Неговото Евангелие, в 
Неговото слово, целият да 
си обзидан, да си обграден с 
това слово, да пребъдваш 
вечно в Него, да живе-
еш всякога с Него. Да си 
припомним Христовите 
думи: Ако пребъдете в слово-
то Ми, наистина сте Мои 
ученици (Иоан. 8:31). Тъкмо 
тази вяра – вяра от цяла-
та душа, от цялото сърце, 
с всички мисли, с всички 
сили преобразява, спасява 
човека. Вяра на парче, вяра до време, вяра 
условна, с уговорки, вяра по свой си начин не 
спасява човека. 

Но каква е тази вяра – живот, вяра – 
пребъдване в словото Божие? – Тя е и вяра 
– дар, и вяра – усилие. Тя е отклик на Божия 
зов. Тази вяра е и дар на Божията благодат, 
която ни прави способни да чуваме, да раз-
бираме словото Божие в неговата светлина, 
а не според мерките и понятията на на-
шия разум, на нашите чувства, на нашите 
разбирания, на нашето светоусещане, на 
нашите нагласи. Тази вяра извира дълбоко 

от душата, която, повтарям, откликва на 
Божия зов към спасение. Тази вяра прониква 
в съществото на човека, изпълва го според 
мярата, с която човешкото същество се раз-
тваря, за да приеме тая вяра. Телесните очи 
вярват единствено на това, което виждат 
и тази своя вяра наричат с гордото наиме-
нование знание. Днес огромното множество 
люде вярват единствено в това, което 
осезават сетивата им. Такива лю де въз-

приемат и вярват един-
ствено в сътвореното, 
възприемат сътвореното 
и вярват единствено в 
него. И сетне издигат 
жал кия дървен меч на гор-
достта си срещу Твореца, 
срещу Сътворилия всичко 
видимо и невидимо. 

“Да, но аз имам вяра 
в Христа – ще каже все-
ки един от нас, – аз съм 
вярващ, вярвам.” Но ако 
тази моя вяра е неразлъчно 
споена с надеждата за не-
пременно добруване тук 
и сега, то тази моя вяра 
не е вяра във възкръсналия 

Христос. Ако моята вяра не е болка, когато 
усетя, че съм се отдалечил от Христа, тази 
моя вяра не е вяра във възкръсналия Христос. 
Ако вярата ми не буди глад и жажда за Бога 
и Неговото слово, то тази моя вяра не е 
вяра във възкръсналия Христос. Ако вярата 
ми не е съчетана с любов към всичко, което 
Христовата невеста, Църквата, съхранява 
и щедро дарява за спасението ми, то моята 
вяра не е същинска вяра във възкръсналия 
Христос.

Забележете по колко начини ние можем 
да четем и възприемаме словото Божие. 
Можем да го четем или слушаме вяло, ме-
ханично, като познат текст: добре, всичко 
това съм го чувал или чел многократно, то 
преминава през слуха, прелита през съзна-

* Слово, произнесено на 1 май (18 април ст. ст.) 2011 г., 
Томина неделя, в катедралния храм “Успение Богоро-
дично”.
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нието и толкова. Ако ние така четем или 
слушаме словото на живия Бог, то го четем 
или слушаме като духовни мъртъвци. 

Някои четат словото Божие с професи-
онална вещина на богослови, филолози, изсле-
двачи, вдълбочават се в текста, анализират, 
правят справки, съпоставят, четат и... и 
не стигат до сърцевината на словото Бо-
жие. Не стигат, защото възприемат това 
слово единствено и само чрез своя разум, с 
интелектуално самочувствие на знаещи; 
четат, за да знаят и да изявят това свое 
знание пред другите. Ето и такива иначе 
вещи, според човешката мярка, познавачи 
на словото Божие могат да го четат цял 
живот, без да съумеят да го възприемат в 
светлината на Божията благодат, която 
ни прави способни да възприемаме словото 
Божие и Неговите истини духовно, с духовна 
полза за душите.

Можем да слушаме или да четем словото 
Божие и с нездрава духовна или емоционална 
нагласа, повредени от някакъв вид духовна 
прелест, да виждаме в дадени слова, изре-
чения някакъв много особен смисъл, който 
сякаш само на нас ни се открива. Това е също 
духовно болезнено, нездраво възприемане на 
словото Божие, което не може да роди у нас 
истинска, същинска, здрава, благодатна вяра 
та да можем да пребъдем в словото на Бога. 

Е, добре, тогава как, как да го възприе-
маме? Вече споменах – същинското възпри-
емане на словото Божие е всъщност дар 
на Божията благодат. Да си припомним 
думите на св. ап. Павел: Никой не може да 
нарече Иисуса Господ, освен чрез Духа Светаго (1 
Кор. 12:3). Когато човек застане пред словото 
Божие и смирено свали от себе си всички 
свои горделиви понятия, всички нагласи, 
целия си придобит в този свят опит, 
когато смирено свлече от себе си всички 
тия дрипи, които светът именува царски 
одежди и се гордее с тях, когато смирено и с 
простота, с доверие чете или слуша словото 
Божие, тогава по непостижим, неизразим 
начин благодатта на Светия Божий Дух 
докосва човешкия ум и човешкото сърце, 
и човек разбира, човек усеща може би само 
искра, трохичка от пълнотата на словото 
Божие, но и тя му е достатъчна, за да се 
освести, да прогледне, да възприеме една, 

две или повече истини – колкото Господ 
открие – за да може човек да заживее с тия 
истини, тези истини да станат негово 
достояние, да станат като семе, което 
започва да кълни и дава плод в ума, сърцето, 
волята, в цялото му същество. Ето оттук 
започва онази вяра, за която говори преп. 
Юстин Сръбски – вярата, която е живот, 
пребъдване в словото на живия Бог; вяра, 
която обзижда, обгражда сетивата, разума, 
възприятията ни, всичко; вяра, която ни 
прави годни да живеем всякога със словото 
на живия Бог. А това слово ние можем да 
прочетем или чуем не само в Свещеното 
Писание, но и в учението на светите отци 
на Църквата, в богослужебните текстове, 
защото и светоотеческото слово, и църков-
нопесенното слово туптят с благодатния 
пулс на словото Божие, то е тяхна тъкан, 
то е техен живец. 

И тъй, ето за каква вяра, възлюбени, 
иде реч – за вяра-живот, за вяра-пребъдва-
не в словото Божие не като впечатляващ 
изказ на мисли, а именно като дух и живот. 
Христос Бог да просвети тъмнината ни, 
да порази мъртвостта на душата ни, да ни 
оживотвори със словото Си, да изпепели не-
верието и маловерието ни и да ни помилува 
и спаси като Благ и Човеколюбец. На Него, 
заедно с Отца и Светия Дух, слава и благо-
дарение сега и всякога, и в безкрайността 
на бъдещия век! Амин.
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живее ли божият дух в нас?*

Триадицкий епископ Фотий

В днешния свят празничен ден, въз-
любени, нека си припомним думи-
те на св. ап. Павел към всеки един 

от нас: Вие живеете не по плът, а по дух, само 
ако Духът Божий живее във вас. Ако пък някой 
няма Духа на Христа, той не е Христов (Рим. 8:9). 
Насъщни думи за нас, съвременните хрис-
тияни. Ето, днес ние възпоменаваме велико 
събитие – слизането на Пресветия Божий 
Дух във вид на огнени езици 
над Божията Майка и Хрис-
товите апостоли, събрани 
в Сионската горница, а чрез 
тях и над цялата Христова 
Църква, над всички Христо-
ви следовници и чеда, които 
са живели някога, които 
живеят  днес и които ще 
живеят на тази земя до 
свършека на вековете. 

Днес ние славим Триеди-
ния Бог. И нека в този ден 
се запитаме: по плът ли 
живеем ние, или по дух? 
Живее ли Божият Дух в нас? 
Ще кажете: как можем да 
определим това, как можем да усетим това, 
как можем да знаем това? Наистина, не е 
така лесно да се отговори на този въпрос, 
ала все пак някои основни белези ще се опи-
таме да посочим. 

Ето, ние с вас живеем на земята, жи-
веем... Какъв е смисълът на нашия живот 
– даваме ли си сметка за това? Какви са 
основните цели в живота ни – даваме ли 
си сметка за това? Кое за нас има по-голя-
ма стойност не на думи, а на дело в този 
живот – замисляме ли се ние с вас над това? 
Как можем ние да живеем по дух, ако нямаме 
чувство за небесното, ако нямаме жажда за 
вечното, ако нямаме стремеж към святото 
и освещаващото? И ако това чувство, тази 

жажда, този стремеж не са определящи в на-
шия живот, то поне да са на път да станат 
най-същественото, най-важното, заради 
което да бъдем готови, ако се наложи, да се 
разделим с други неща, които смятаме за 
ценни, към които сме привързани или може 
би дори пристрастени. 

Основен отличителен белег на хрис-
тиянина, у когото живее Божият Дух, е 

стремежът към общение 
с Господа. Този стремеж 
включва в себе си това, 
което току-що споменах – 
усет, чувство за небесното, 
жажда за вечното, стремеж 
към святото, освещаващо-
то. Ако ние говорим за тия 
неща, а самият ни живот, 
думите ни, делата ни, пове-
дението ни свидетелстват 
за противното, това озна-
чава, че ние с вас, макар да 
се именуваме християни, 
живеем по плът, и следо-
вателно, според словата на 
Апостола, Духът Божий не 

живее в нас. Макар ние с вас да имаме залога 
на безценния дар на Духа – Божията благо-
дат, макар ние с вас да пристъпваме към 
тайнствата на светата Църква, чрез които 
се излива върху нас благодат, то, ако живеем 
по плът, Духът Божий не пребъдва в нас и 
тази благодат, чийто залог притежаваме, 
остава като таланта, закопан в земята. А 
за това, всички знаем, ще бъдем отговорни 
пред нашия Творец, Спасител, Изкупител.

Всъщност аз не казвам нищо ново. Как-
то класически ясно, достъпно и дълбоко се 
изразява св. Тихон Задонски, “ти се наричаш 
християнин – казва той, – но ако си само с 
християнско име, а без християнски живот, 
това е лицемерие, а лицемерието – про-
дължава светителят – е белег на неверие”. 
Защото лицемерът показва благочестие 
външно – вътрешно той не го притежава. 

* Слово, произнесено на 12 юни (30 май ст. ст.) 2011 г., 
Петдесетница, в катедралния храм “Успение Богоро-
дично”.
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Кой от нас с ръка на сърцето може да каже, 
че стремежът към общение с Господа, че чув-
ството за небесното, жаждата за вечното, 
стремежът към святото и освещаващото 
са ръководни начала в цялостния му живот 
– в мислите, в чувствата, в постъпките и 
делата? Но дори и да не е така, дори и да 
не са ръководно начало, то ценни ли са те 
за нас, имаме ли вътрешен стремеж към 
всичко това, за което споменах – за тези 
три неща, имаме ли стремеж към тях, каем 
ли се истински, когато виждаме, че се свли-
чаме отново надолу и надолу, към живота 
по плът? По какво се отличаваме ние от 
тези, които нямат вяра и нямат надежда, 
от тези, които живеят по плът и това 
живеене по плът е тяхна житейска фило-
софия, техен начин на живот, над който, 
може би, и изобщо не се замислят? Кажете, 
отличаваме ли се ние във всекидневния си 
живот от тях? Ако не, то тогава попадаме 
под знаменателя на словата, изречени от 
св. Тихон. И ако ние не дойдем в себе си, не 
се осъзнаем, ако ние не погледнем към сло-
вото Божие, към Божиите заповеди – тези 
лекарства на грехопадналата ни природа 
–  открито, честно и в същото време сми-
рено, с доверие, със съзнание за своята духов-
на нищета, то ние – ще се окаже – не сме 
положили дори начало на християнския си 
живот, на този живот по дух, към който 
сме призовани всички ние. 

Опитаме ли се да тръгнем по почти 
невидимата пътека на живота по дух сред 
необятното тресавище на живота по плът 
– о, тогава ние ще видим колко и трудно, 
и същевременно утешително и отрадно е 
да се върви по тази пътека. Отрадно е и 
е утешително, защото нашата природа е 
създадена, за да чувства небесното, да жадува 
и да се насища с вечното и да блаженства и 
се радва на святото и освещаващото. Труд-
ността е понятна – коренът º се намира 
в нашето сластолюбие, грехолюбие, откъ-
дето пък извира тази печална раздвоеност 
у нас. Ние сме като раздвоени личности. 
Ето, говорим за небесното, понякога то ни 
радва и утешава, а после отново и отново 
сластолюбиво се връщаме към плътското, 
греховното, сластното, временното, пре-
ходното. А Господ ни зове, възлюбени, Господ 

иска да изцели всекиго едного от нас, и затова 
ни зове към живот в духа, зове ни към този 
живот, за да ни издигне над преходното и 
тленното, да ни изцери напълно от греха 
и неговите последици, да ни възвиси над 
бездната на собственото ни нищожество. 

И тъй, тръгнем ли по този път, ние 
постепенно ще разберем и ще усетим ми-
лостта Божия към нас, великото дело на 
спасението, което Господ е извършил за нас, 
и тези понятия, които аз сега назовавам с 
имена, ще бъдат за нас не нещо отвлечено, 
а живо, за което ние ще благодарим с ум и 
сърце на нашия Творец. Тръгнем ли по този 
път, ние ще започнем да ненавиждаме гре-
ха, защото опитно ще узнаем как коварно, 
скверно той ни откъсва от Господа. Ние 
опитно ще разберем, че една грозна мисъл 
в ума прокужда Светия Божий Дух от ума; 
ще усетим, че едно прието нечисто чувство 
в сърцето прогонва Светия Божий Дух от 
сърцето и ще започнем да се стремим да 
живеем така, че да не прогонваме Божия 
Дух, а обратно, да разтваряме най-често 
чрез покаяние дверите на нашата природа 
– на ума, на сърцето ни – за Него, за Осве-
тителя, без Когото светът, по думите на 
светител Николай Сръбски, е само празна 
обвивка на живот, свлак, който змията 
оставя в тръните. 

И тъй, да празнуваме не само външно, 
да се учим да празнуваме и вътрешно, като 
попиваме поне капки, живителни капки от 
тези вечни благодатни целебни за нас исти-
ни, които светата Църква ни благовести 
днес. И по-често да отправяме мислен взор 
към небето и да умоляваме Господа: “Светия 
Твой Дух не отнемай от мене, Човеколюбе-
цо.” Амин. 
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”живейте духом!“*

Триадицкий епископ Фотий

Д
нес, възлюбени, славим два крепки 
стълба на Христовата Църква, 
двама неуморни сеячи на словото 

Божие – светите първовърховни апостоли 
Петър и Павел. Да поемем с ум и сърце някол-
ко зърна от пшеницата на тяхното слово, 
на апостолското слово, което всъщност е 
слово Божие. В едно от новозаветните че-
тива на великата вечерня вчера прозвучаха 
думите на св. ап. Петър: Възлюбени, моля ви, 
като пришълци и странници, да отбягвате от 
похотите на плътта, от плътските похоти, що 
воюват срещу душата (1 Петр. 2:11). С тези думи 
се успоредява съветът на св. ап. Павел към 
галатяни и чрез тях към всички християни: 
Живейте духом, не изпълнявайте прищевките на 
плътта, защото плътта желае противното на 
духа, а духът – противното на плътта (5:16-17). 

Нека поясня, че в нашето съвремие 
проповедниците на едно удобно, топлох-
ладно християнство, независимо дали са 
православни, римокатолици, протестанти, 
избягват тия места от Свещ. Писание, 
в които се говори за похот на плътта, 
плътска похот, изобщо местата, в които 
се противопоставят дух и плът. Това е 
разбираемо, защото съвременният човек 
изобщо не е склонен да води християнски 
живот по същество. На него му е удобно, 
доколкото изобщо има интерес към това, за 
него е приемливо и на него му е удобно едно 
християнство, което не изисква духовно-
нравствени усилия. Ще срещнем немалко 
православни богослови и проповедници, 
които дори винят аскетическото учение 
на Църквата, твърдят, че то било под вли-
янието на манихейство, гностицизъм, на 
други древни ереси, че не бивало да се говори 
за противопоставяне между дух и плът. Но 
как да не говорим за такова противопос-
тавяне, когато, ето, самото Божие слово 
недвусмислено свидетелства за него. Съ-

ветва ни св. ап. Петър да не живеем според 
плътските похоти, увещава ни св. ап. Павел 
да не изпълняваме похотите на плътта. 
Но за да ни е ясно какво означават словосъ-
четанията “плътска похот” или “похот на 
плътта”, нека се обърнем към богоозарени 
тълкуватели на словото Божие, към отците 
на Църквата, които под “плът”, “плътски 
похоти”, по-точно, разбират обобщено и 
съвсем накратко казано, следното: живее-
щия в нас грях. Тоест под плътска похот в 
случаите, които разглеждаме от посланията 
на св. ап. Петър и св. ап. Павел, не се раз-
бира конкретно похотливостта на човека, 
телесната му похот, сексуалното щение, 
а се разбира живеещият в нас грях, който 
обитава предимно в плътта. Как живее в нас 
грехът? Живее чрез грехолюбието ни, т. е. 
чрез нашата склонност към греха, влечение 
към греха, услада от греха. 

И тъй, цялата човешка природа, и пре-
димно плътта, стават обиталище, огнище, 
разсадник на греха. Ала как се е стигнало до 
това състояние – духът да иска против-
ното на плътта, както казва св. ап. Павел 
(Гал. 5:17), а плътта да иска, да желае, силно 
да желае противното на духа? След грехо-
падението на прародителите, възлюбени, 
човекът остава сам по себе си, сам на себе си, 
прекъсва се живителното за него общение 
с Бога. Човекът, повтарям, остава сам със 
себе си. Човекът вижда целта и смисъла на 
своето съществуване в самия себе си. Човек 
става достатъчен на самия себе си. Човек 
може да вярва, може и да не вярва в Бога; 
може да вярва с някаква своя вяра, като 
изключим една-единствена – богооткрове-
ната вяра, вярата на богоизбрания народ. 
Човекът може да разсъждава за Бога. Чове-
кът мисли първо за себе си и после за Бога. 
Човекът мисли първо за себе си и после за 
другите. Човек остава сам със себе си и човек 
се превръща във върховна, основна ценност 
в собствените си очи. Ето това е, което 
отците на Църквата наричат самост: чо-

* Слово, произнесено в деня на светите първовърховни 
апостоли Петър и Павел, 12 юли (29 юни ст. ст.) 2011 г., 
в катедралния храм “Успение Богородично”.
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векът сам по себе си, сам в себе си, човекът 
достатъчен на самия себе си. Бог е някъде... 
Да, аз мога да чета, мога да проучвам, мога да 
избирам една вяра, втора вяра, но тръгвам 
от себе си. А самостта неизбежно ражда 
гордостта – стремежът на човек да бъде 
върховно същество, независимо същество, 
абсолютно независимо. А подир гордостта 
се повлича, ражда се и се повлича цялата сган 
от страсти, които са ни добре познати. 
И ето, гордостта с тия страсти става 
двигател на човешкия живот. 

А духът – какво става с духа? Откъснат 
от живо богообщение, духът крее в човека, 
духът линее у нас, духът жадува за Бога, ала 
похотите на плътта са го оковали. Духът не 
се удовлетворява от нищо преходно, сътво-
рено, духът жадува за вечността, ала тази 
жажда ние усещаме, може би, броени мигове 
през целия си живот, ако живеем според 
похотите на плътта. Как може да оживее 
духът? Не може да оживее, възлюбени, ако 
не го оживотвори Сам Бог. Та нали затова 
Господ извърши, както се казва на църковен 
език, цялото домостроителство на нашето 
спасение, затова – да ни дари Божия Дух, 
да ни дари благодатта на Светия Дух, та 
Светият Дух да оживотвори нашия дух и 
по този начин човек да бъде излекуван от 
греха, да бъде възстановен в предишното си 
достойнство. Как става това? Нататък, 
мисля, всичко ни е известно; известно, за 
жалост, повече на теория, отколкото на 
дело. На кръстения в името на Триединия 
Бог се дарява Божията благодат и Божията 
благодат е тази, която възкресява нашия 
дух. Но при едно условие: при условие, че 
ние като съзнателни, надарени от Бога със 
свобода личности, избираме да живеем ду-
хом, както казва Апостолът: живейте духом; 
избираме да живеем в духа, според духа, а не 
според похотите на плътта, т. е. не според 
законите на греха, не според внушенията на 
самостта, гордостта и всички останали 
страсти. И тази борба между дух и плът е 
неизбежна, защото ние или избираме да жи-
веем според духа и в духа, т. е. или избираме 
да живеем според новозаветния закон в дух, 
благодат и истина, или предпочитаме да 
живеем според похотите на плътта, според 
плътта, т. е. според живеещия в нас грях, 

който, по думите на св. ап. Павел (срв. Гал. 
5:17), се противи на духа. 

Живейте духом, съветва Апостолът. От 
самото място в Новия Завет не става съв-
сем ясно дали св. ап. Павел под дух, в случая, 
духом, с духа, чрез духа има предвид човешкия 
дух или Божия дух. Но очевидно е, че човешки-
ят дух сам по себе си не може да роди духовен 
живот и да живеем духом означава нашият 
дух да живее в съчетание с Божия Дух. А на-
шият дух се съчетава с Божия Дух тогава, 
когато приема в себе си Божията благодат. 
Как? Като живее според светоевангелски-
те повели на Спасителя, когато направи 
Евангелието свое вътрешно достояние, 
свой вътрешен живот, когато човешката 
личност зажелае да живее според Еванге-
лието, т. е. да живее с евангелското слово, 
което ни прави годни да вместим Божията 
благодат, силата на Светия Божий Дух. 

И тъй, не е възможен християнски жи-
вот според омайващите сладкозвучни при-
казки на модернистите: “Сега времената 
са други, какво е това говорене за плътски 
страсти, за плът, плът и дух? Трябва да 
говорим по-скоро за цялостната личност 
на човека.” Модерните богослови си служат 
с езика на светите отци, обаче те говорят 
за висши състояния на човека теоретично и 
откъснато от живата практика на духов-
ния живот. А без духовен живот ние никога 
не ще можем да стигнем до тази цялост, 
до това изцелено състояние на човешката 
природа. Ако живеем по дух, ние ще бъдем 
изцеляващи се дотолкова, доколкото же-
лаем пълноценно да живеем по дух, а не се 
поддаваме на внушенията на самостта и 
грехолюбието, които ни връщат назад – да 
живеем според закона на греха. Божието 
слово е целебно за нас, Божието слово ни 
отрезвява, чрез Божието слово ние идваме 
в себе си и отваряйки ума и сърцето си за 
него, ние приемаме първите семена на из-
целяващата ни Божия благодат. 

Забележете, св. ап. Петър не просто 
ни съветва, той дори ни моли: “Възлюбени, 
моля ви – казва той, – да не изпълняваме, да не 
живеем според похотите на плътта.” Защо? 
И поради това, че сме пришълци и стран-
ници на този свят – кратко е времето на 
земния живот, а плътските похоти внуша-
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ват тъкмо обратното: “Не мисли за това... 
Всеки ще умре; наистина, защо да се мъчиш? 
Стреми се да живееш колкото е възможно 
по-леко, по-удобно, по-приятно тук и сега.” 
Ако ние нямаме това живо съзнание – че сме 
пришълци и странници на този свят – ако 
ние сме глухи за думите на св. ап. Павел, че 
тук нямаме постоянен град, а бъдещия търсим 
(Евр. 13:14), то тогава ние не ще имаме една 
много мощна подбуда за правилен духовен 
живот – съзнанието за скоропреходността 
на всичко тук, на земята, и вярата в живота 
в бъдещия век, която вяра ние изповядваме 
всеки Божий ден – дай Бог това да не бъде 
формално, механично! – когато изговаряме 
Символа на нашата света православна вяра.

И тъй, опитах се според силите си да 
ви предложа няколко зърна от пшеницата 

на апостолското слово, на оживотворява-
щото Божие слово, на словото, отправено 
към всички ни и към всеки един от нас. По 
молитвите на светите славни, всехвални 
и първовърховни апостоли Петър и Павел 
да отворим духовния си слух за думите на 
вечния живот, да отворим за тях ума и 
сърцето си, та живителни семена от тях 
да дадат и у нас плод – плод на освестява-
не, плод на отрезвяване, плод на покаяние, 
плод на жива вяра, плод на посилен живот 
в Христа Иисуса, нашия Господ, чрез бла-
годатта на Светия Дух, по благоволение-
то на Небесния Отец, на Единосъщната, 
Неразделима Троица, на Която и ние с вас 
смирено и усърдно да въздаваме слава, чест 
и поклонение сега и всякога, и във вечни 
векове! Амин. 

...Нима Бог ще живее на земята? Небето и 
небето на небесата не Те побират, толкова по-
малко тоя храм, който съм построил!

(3 Царства 8:27)

Ваши Преосвещенства, досточтими 
отци, възлюбени в Господа братя и сестри! 

А
ко в стародавни дни Соломон е 
изрекъл тия слова със свещено 
удивление, то ние, новият Изра-

ил, би следвало с още по-трепетно благо-
говение да благодарим на нашия Творец и 
Спасител. Защото заради нас човеците и 
заради нашето спасение Той е благоволил 
да пребъдва в издиганите от нас храмове с 
цялата пълнота на Своето Божество, а не 
както в старозаветната древност – напъл-
но неосезаемо или в редки случаи – с видими 
образи на славата Си. Що е по-непостижимо 
за нас? Божието величие, което неизмеримо 

слово по случай освещаването на 
катедралния храм“успение богородично” в софия*

Триадицкий епископ Фотий

превишава познавателната способност на 
всеки сътворен ум или Божията любов и 
безмерното Божие снизхождение към нас, 
изпълващи с благоговейно удивление ангел-
ските ликове? Тук, в храма на Живия Бог, Сам 
Той, Всеприсъстващият, от любов към нас, 
присъства чрез благодатта Си като в Свой 
дом. Според благовестието на светител 
Филарет, митрополит Московски, “както 
всичко в тялото е изпълнено със силата на 
душата, така в храма всичко е изпълнено 
със силата на Бога. Бог, Който се яви в 
плът, тук не само явява, но и предлага за 
храна божествената си плът. Тук Светият 
Дух диша в Тайнствата. Пълнотата на 
Божеството е била толкова преизобилна в 
Христовото тяло, че целият народ гледаше 
да се допре до Него, защото от Него излизаше 
сила и изцеряваше всички (Лука 6:19) – дори само 
докосването до края на одеждата Му из-
целило кръвоточивата. Подобно на това 
и в храма, при едно докосване на вярата * Произнесено на 28 май (15 май ст. ст.) 2011 г..
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до светинята, от нея може да излезе сила, 
която изцерява и духовно, и телесно. Всичко 
видимо, което се извършва тук – свещените 
действия, изображения, обреди – са сякаш 
изтъкана от Църквата свещена Христова 
одежда, проникната с Неговата невидима 
сила и оказваща благотворно и спасително 
въздействие на всички, които я доближават 
и я докосват с вяра”. 

Ала как откликваме ние на Божията 
любов, на безграничното Божие снизхож-
дение към нас, на неизчерпаемата Божия 
щедрост, която прави всеки православен 
храм съкровищница на небесни блага, пра-
ви го преддверие на блажената вечност, 
в което се срещат времето с вечността, 
ограниченото с безграничното, земното 
с небесното, човекът с Бога? О, дано по 
нищо не приличаме на ония, които казват: 
“построили сме Богу храм, посещаваме го 
на празници и така изплащаме дълга си. 
Дали сме и даваме Божието Богу, защо да не 
отдадем на себе си своето”? (по светител 
Николай Сръбски). Безумни думи! Нима на 
Бога е потребен храмът, нима Той се нуждае 
от нашето присъствие в храма и нима като 
влизаме в храма, отиваме да платим дълга 
си на Бога, че сетне спокойно да отдадем на 
себе си своето, да си поживеем и ние като 
всички останали човеци? Да не бъде! Нам е 
потребен храмът, не на Бога. На нас ни е 
нужен драгоценният дар, а не на Дарителя. 
Ние се нуждаем от дух и живот, извиращи 
от съкровищницата на благодатта, каква-
то е храмът, ние, а не Бог! За какво Му е 
нашият ръкотворен храм на Онзи, “Който, 
по думите на свети Николай Сръбски, не се 
чувствува тясно и в най-малката песъчин-
ка, нито пък – достатъчно просторно в 
цялата звездна вселена”? “Зидайки храмове 
за Него – продължава светителят – вие зи-
дате чрез Него за себе си... Зидайки хубаво 
за Него, вие показвате на собствената си 
душа какво трябва да зида в самата себе 
си. Зидайки за Него по-хубаво, отколкото 
за тялото си, вие подсещате душата си да 
зида и тя по-възвишено и светло обиталище 
от това, което е потребно на тялото, а и 
от самото тяло ... Господ е преизпълнен с 
милост и слиза в каменните ви храмове, за 
да се срещне с вашите души”. 

Да побързаме и ние, възлюбени, да по-
срещнем Господа, да Му благодарим, че 
ни удостои да осветим този свиден наш 
храм, да се помолим и на всепречистата 
Божия Майка, на Която той е посветен – 
в памет на Нейното живоносно Успение. 
Да се помолим да обдари Тя с вечни блага 
всички, които служат, молят се, трудят 
се, благотворят в този Неин дом, да дари 
вечни блага на всички ни. Да, именно вечни 
блага, защото – според напоените с неземно 
богословско съзерцание думи на св. Григорий 
Палама – Светата Дева е “начало, извор и 
корен на неизразими блага.” “Както един-
ствено чрез нея дойде на земята, яви се и 
общуваше с човеците Този, Който за всички 
бе преди това невидим, така и в бъдещия 
несвършващ век нито едно светловидно 
божествено напредване, нито едно откро-
вение на божествените тайни, нито едно 
духовно дарование не са достъпни за никого 
освен чрез нея.” И нека Тя да принесе на 
Своя Син и наш Бог изречените в древност 
от Соломон слова, които да станат и да 
пребъдат наша искрена и топла молитва: 

Господи, Боже мой! Чуй зова и молитвата, 
с която Твоят раб Те умолява днес. Да бъдат 
очите Ти отворени към тоя храм денем и 
нощем, към това място, за което си казал: 
името Ми ще бъде там; чуй молитвата, с 
която ще се моли Твоят раб на това място.
Чуй молбата на Твоя раб и на Твоя народ 
Израиля, когато те ще се молят на това мяс-
то; чуй от мястото на Твоето обиталище, 
от небесата, чуй и помилвай. (3 Цар. 8:28-30). 

Амин.   
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Рождественско СЛОВО
“Който е изтрил сквернотата, нека я 

от хвърли и така чист да се докосне до 
чистия Младенец Христос, Лежащ в ясли 

и Очистващ глъбините на сърцата.”1

(Миней, 22 декември по църковния календар, канон 
на повечерието, песен шеста, втори тропар). 

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

Д
а благодарим на Триединия Бог, че 
ни удостои да пристъпим в духов-
ния чертог на днешния празник. 

Измина попрището на предпразничния пост. 
Измина време, през което Църквата ни зове-

ше да изтрием полепналата по нас греховна сквернота, да я отхвърлим, та 
очистени да се докоснем до чистия Младенец Христос. О, тия думи не са 
красива метафора, не са просто религиозен зов за нравствена обнова, об-
вит в словесната тъкан на църковната поезия! Богослужебните текстове са 
наистина поетично, но не мечтателно, не душевно, а живително духоносно 
слово, молитвено богословие на Църквата; те разкриват духовни истини, ос-
ветяват глъбините на човешкото битие, насочват нашия вътрешен взор към 
сърцевината на живота ни. 

Разбираме ли ние, че Рождеството на нашия Спасител не е празник в 
предметен, обредно-битов, или пък смътен религиозно-психологически смисъл, 
а е дълбинен призив на Църквата да се приобщим съкровено към тайната 
на благочестието, към тайната на нашето спасение – Бог се яви в плът 
(1 Тим. 3:16)? Разбираме ли, че за да се приобщим дори в най-малка мяра с тази 
тайна, потребно е да изтрием и отхвърлим сквернотата си? Съзнаваме ли, че 
тази сквернота са не само сторените грехове, но най-вече самото влечение 
към греха, склонността ни да се влюбваме в греха, който е противоприроден, 
чужд на нашето създадено от Бога естество, макар и паразитно сраснал се с 
него? Ето, молитвеното богословие на Христовата Църква благовести: “Към 
себе си се въздигни, човеко, бъди нов вместо стар, празнувай обновяването 
на душата си, докато е път времето на живота ти… И такъв плод принеси за 

1. Сквeрну кто2 tтeръ, да tвeржетъ, и3 тaкw хrтY чи1стъ чcтому да прик0снетсz мLнцу, въ 
ћслехъ лежaщу, и3 глубинY сердeцъ њчищaющу.
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празника, като се променяш с добра промяна”2.
 
Да се въздигнем към себе 

си, да се променим с добра промяна – но как? Като чисти се докоснем до 
чистия Младенец Христос. Чисти – като отхвърлим сквернотата на греха, като 
се възпротивим срещу скритата или явна любов към греха, като зажаднеем 
за чистота; чисти, като се изпълним с вяра, че чистият, безпомощен наглед 
Младенец, Лежащ в яслите, е предвечен и всемогъщ Бог, Който Единствен 
може да очисти глъбината на сърцето ни. А нашето сърце според израза на 
свети Макарий Велики е необятна бездна. В него по думите на същия свети 
отец “са всички скрити обиталища на порока…, там [в сърцето] има неравни 
и криви пътища, пропасти, но там е също и Бог, там са Ангелите, там е 
животът и царството, там са светлината и апостолите, там са съкровените 
обители на благодатта…” Това мощно слово на египетския светилник разсича 
плитките ни понятия за живот и смърт, за грях и добродетел, за порок и 
чистота, пръсва мъглата, която обгръща пъплещите по земята наши мисли, 
чувства и желания и ни въздига към нас самите, към боголикия смисъл на 
собствената ни личност. Но това слово, както и всяко богоозарено слово ще 
даде плод при едно условие – ако – отново по думите на свети Макарий – “с 
правдолюбива мисъл” го изпълняваме на дело, а не се вглъбяваме в него до 
тънкости, като бягаме от духовната бран. Встъпим ли в нея без малодушие 
и боязън, ще вкусим плода от словото, ще усетим колко обилна светлина, 
надежда за нас и любов към нас, людете струят от днешния празник. Хрис-
тос се ражда, за да ни възроди, просвети, очисти, спаси не символично, не 
преносно, а същински, до последните глъбини на сърцето ни, на ума, душата 
и тялото ни. Да, тъкмо с тази цел – заради нас, заради всеки един от нас 
и заради всички ни заедно – “днес се ражда от Дева Този, Който с ръката 
Си държи цялото творение, с пелени се повива Този, Който по Съществото 
Си е непристъпен Бог

3
…, в бедни ясли лежи Единородният Син видим като 

човек… И ние пеем: Троице Свята, спаси душите ни”4.
 
На Него Единия в 

Троица Бог – Отец, Син и Дух Свети подобава чест, поклонение, слава и 
благодарение сега и всякога, и в безкрайността на бъдещия век. Амин!

Честито Рождество Христово!

† Триадицкий епископ Фотий

2. Миней, 13 септември, “Слава” на хвалитните стихири.
3. Миней, 25 декември, стихира глас 6 на шестия час.
4. Миней, 25 декември, тропари глас 6 на третия час



След св. Литургия на престолния празник на па-
раклиса “Св. св. Константин и Елена” във Враца.

3 юни (21 май ст. ст.) 2011 г. 

Из живота на Българската Православна Старостилна Църква
(продължение от стр. 6)
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След св. Литургия на празника на св. великомъ-
ченик Георги Победоносец в едноименния храм в 
гр. Стамболийски. 6 май (23 април ст. ст.) 2011 г.

Петдесетница, 12 юни (30 май ст. ст.) 2011 г.,  
катедрален храм “Успение Богородично”, София.

Свети Дух, 13 юни (31 май ст. ст.) 2011 г., Гоце Дел-
чев. Изнасяне на св. Дарове по време на св. Литургия.

В края на св. Литургия за празника Възнесение 
Господне. 2 юни (20 май ст. ст.) 2011 г., катедрален 

храм “Успение Богородично”, София.

Панихида за игумения Серафима (Ливен) в храма 
“Св. ап. и ев. Лука” в Княжевския манастир “По-
кров Богородичен”, 5 юни (23 май ст. ст.) 2011 г.
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Малкият вход на светата Литургия за празника 
на светите първовърховни апостоли Петър и 

Павел. 12 юли (29 юни ст. ст.) 2011 г.  

След светата Литургия за престолния празник 
на храма “Св. св. Седмочисленици” в Благоевград. 

9 август (27 юли ст. ст.) 2011 г.  

Освещаване на грозде в края на св. Литургия на Пре-
ображение Господне. Катедрален храм “Успение 
Богородично”. 19 август (6 август ст. ст.) 2011 г.  

Молебен към светите дванадесет апостоли. 
13 юли (30 юни ст. ст.) 2011 г.  

В навечерието на празника в чест на Всички български светци, който тази година се падна на 
26 юни (13 юни ст. ст.), в приземния параклис на катедралния храм “Успение Богородично”, София, 
бе отслужено бдение. На сутринта там бяха извършени водосвет и ранна св. Литургия. По-къс-
но в големия храм започна св. Литургия архиерейски чин, която завърши с литийно шествие.



Празникът на катедралния храм “Успение Богородично” в София

Тържествените богослужения за престолния празник на катедралния храм в столицата бяха оглавени 
от Триадицкия епископ Фотий и Орейския епископ Киприан – изпълняващ длъжността председател 
на Свещения Синод на противостоящите – Гръцката Истинно-православна Църква. На следва-
щата вечер Триадицкият епископ Фотий отслужи Чина на погребението на Пресвета Богородица.
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Евангелски чин на бдението за празника Рождество 
Богородично. Катедрален храм “Успение Богоро-
дично”.  20 септември (7 септември ст. ст.) 2011 г.  

Архипастир, свещеници и миряни след св. Литур-
гия за празника преп. Йоан Рилски в едноименния 
храм в Дупница. 31 август (18 август ст. ст.) 2011 г.  
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В празничните богослужения във Фили взеха участие предстоятелят на Българската Православна 
Старостилна Църква – Триадицкият епископ Фотий и двама архиереи от Румънската Православна 

Старостилна Църква – Яшкият епископ Гликерий и Галацкият епископ Дионисий. 

На бдението за празника Кръстовден Триадиц
кият епископ Фотий извърши чина на Въздига
нето на Честния Кръст Господен в катедралния 

храм “Успение Богородично”, София.

Празникът на манастира “Св. св. Киприан и Иустина” 
15 октомври (2 октомври ст. ст.) 2011 г., Фили, Гърция

Литийното шествие след св. Литургия на праз
ника в чест на преп. Йоан Рилски в катедралния 
храм “Успение Богородично”, София. 1 ноември 

(19 октомври ст. ст.) 2011 г.  
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Àðхèåðåйñêî блàãîñлîâåíèå íà ñâ. Ëèòуðãèя çà 
ïðàçíèêà íà ñâ. âåлèêîìú÷åíèê Дèìèòúð Ñîлуíñêè. 

 ÑÚÄÚÐÆÀÍÈЕ

 Триадицкий епископ Фотий
 Пасхално слово 7

 Преп. Йосиф Оптински
 “Смятайте себе си за по-лоши от всички на света 
 и ще бъдете спасени” 9

 Ñветител Василий Кинешемски
 Неправедният съд над Спасителя. Свидетелства за
 Неговото Божествено естество 12

 Ñвещеник Владимир Ñоколов
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 Константин Бужор
 Кратка история на Румънската Старостилна
 Православна Църква (продължение) 42

 Житие и страдание на свети свещеномъченик 
 Дамаскин Габровски 49

Ìàлêèяò âхîä íà ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàçíèê Àðхàí-
ãåлîâäåí. 21 íîåìâðè (8 íîåìâðè ñò. ñò.) 2011 ã.  

Ìèãîâå îò ñâ. Ëèòуðãèя íà Âúâåäåíèå Áîãîðîäè÷íî. 4 äåêåìâðè (21 íîåìâðè ñò. ñò.) 2011 ã.  
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Ïî âðåìå íà ñâ. Ëèòуðãèя â ïúðâàòà íåäåля íà Ðîжäåñòâåíñêèя ïîñò Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй 
èçâúðøè ðúêîïîлîжåíèåòî íà äяêîí Õðèñòî Òàбуòîâ â йåðåйñêè ñàí, à íà èíîê Ïàíòåлåйìîí (Îðìà-
íîâ) – â äяêîíñêè. 27 íîåìâðè (14 íîåìâðè ñò. ñò.) 2011 ã. Êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”.

Чåñòâàíå íà 130-ãîäèøíèíàòà îò ðîжäåíèåòî íà ñâåòèòåл Ñåðàфèì Ñîфèйñêè. Вляво: ìîлèòâà êúì ñâåòè-
òåля â êðàя íà ìîлåбåíà. Вдясно: Чåòåц Êîíñòàíòèí Òîäîðîâ èçíàñя äîêлàäà “Ñâåòèòåл Ñåðàфèì è Ìîñ-
êîâñêàòà ïàòðèàðøèя”. 14 äåêåìâðè (1 äåêåìâðè ñò. ñò.) 2011 ã. Êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”.

Àðхèâ íà ñï. “Ïðàâîñлàâíî ñлîâî” â Èíòåðíåò: http://bulgarian-orthodox-church.org/ps/

Рождество Христово в катедралния храм, София

Вляво: Âåлèêèяò âхîä íà ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà. Вдясно: òðàäèцèîííàòà ðîжäåñòâåíñêà ñðåщà 
íà äåцàòà åíîðèàøè íà êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî” â ñòîлèцàòà ñ Íåãîâî Ïðåîñâå-

щåíñòâî Òðèàäèцêèя åïèñêîï Фîòèй. 
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