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СЛОВО НА НОВА ГОДИНА

Тропaрь кнsзю міхаи1лу, глaсъ д7:
Днeсь бlговёрнагw кнsзz бори1са 

пaмzть прaзднуемъ, и3 въ и4ноцэхъ 
прпdбнагw міхаи1ла преставлeніе торже
ствyемъ, њсэнsеми тогw2 бlгодaтнымъ 
предстaтельствомъ, и3 мlтвы къ немY 
ўми1льнw возн0симъ: по
крhй нaсъ заступлeніz 
твоегw2 покр0вомъ, и3 и3з
бaви лю1ди тво‰ t всs
кагw ѕлA, молS хrтA бGа, 
є3г0же возлюби1лъ є3си2 
всeю душeю, сп7сти2 дyшы 
тебE, џтче, почитaющихъ 

вёрнw.

И$нъ тропaрь, глaсъ G:
Ћкоже с0лнце крaсное 

возсіsлъ є3си 2 земли 2 
б0лгарстэй, бGоwзарeнне 
кнsже бори1се, и3 пр0мысломъ б9іимъ 
къ спасeнію влек0мь, лю1ди тво‰ просвэ
ти1лъ є3си2 крещeніемъ, грэхи2 дрє1вныz 

њчищaющымъ.

Кондaкъ, глaсъ д7:
Њблeкл8сz є3си2 во nдeжду прaвды 

б9іz, и3 кн7зь ѓгGлwвъ возложи1 ти 
вэнeцъ слaвы вёчныz, равноапcльне 
кнsже міхаи1ле; ми1ръ бо прaвды хrт0вы 
и3 слaва бGочeстіz возсіsша во дни6 
тво‰: сегw2 рaди и3 во грaдэ вёчнэмъ 
њ нaсъ, и5же t чaдъ твои1хъ чaдэхъ, къ 

Тропар, глас 4:

Днес празнуваме паметта на благо
верния княз Борис, и чествуваме тър
жествено преселението на праведния 
инок Михаил във вечността, осенява
ни от благодатното му за стъпниче

ство, и умилно възнасяме 
молитви към него: “Закри
ляй ни с покрова на твое то 
за стъпничество и избави 

твоя народ от всяко зло, 
като молиш Христа Бога, 

Когото си възлюбил от все 
душа, да спаси ония, които 
предано те почитат, отче.”

Друг тропар, глас 3:

Като прекрасно слънце 
ти възсия над земята бъл
гарска, Борисе, бого озарени 
княже, и към спасение ув

лечен от промисъла Божий, просвети 
твоя народ чрез кръщението, очист

ващо от праотеческите грехове.

Кондак, глас 4:

В одеждата на Божията правда се 
облече, и Князът на ангелите с венец 
на вечна слава украси челото ти, рав
ноапостолни княже Михаиле — възси
яха, прочее, в твоите дни мирът на 
правдата Христова и славата на бла
гочестието: затуй и във вечния град се 
молиш Богу за нас, децата на твоите 

Из службата на светия равноапостолен 
благоверен княз Борис–Михаил
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бGу м0лишисz, и3 t бёдъ и3 грэхHвъ 
сохранsеши дyшы въ пaмzти твоeй 

веселsщихсz.

Јкосъ:
Совлецhте, лю1діе мои2, ри6зы плачє1в

ныz и3 њѕлоблeніz вaшего є4же t 
kзы6къ, и3 њблецhтесz пaки въ лёпоту 
слaвы дрeвніz, є4юже въ крещeніи њбле
к0шасz прaoтцы вaши во дни6 мо‰: 
сE взывaетъ вопіS къ нaмъ, словесы2 
прbр0 ческими, nтeцъ нaшъ бlгосeрдый 
міхаи1лъ. њблецhсz, р0де хrтY и3збрaнне, 
во nдeжду багрsную прaвды, ћже t 
бGа, и3 возложи1тъ ти2 вэнeцъ слaвы 
ѓгGлwвъ цRь, возстaни и3 стaни, плeмz 
раз вращeнное, спsщее нhнэ въ безyміи 
грэх0внэмъ, и3 ви1ждь ч†да б9іz, 
сHбра наz t прaoтєцъ твои1хъ: ви1ждь 
ли1къ равноапcльныхъ седми2 просвэ
ти1телей твои1хъ и3 ўчи1телей въ вёрэ, 
съ прпdбны ми и3 и3сповBдники вёры, ю4же 
въ вaсъ бGъ насади2, ви1ждь наипaче с0нмъ 
неисчeтный м{ченикъ н0выхъ, и5же вёру 
соблю1дшихъ до проли1тіz кр0ве, ви1ждь 
страдaлєцъ ли1ки, слезaми напои1вшихъ 
зeмлю, тоб0ю попирaемую: ви1ждь и3 
спасaйсz въ сп7си1телэ нaшемъ, да t бёдъ 
и3 грэхHвъ сохрани1тъ дyшы вaшz, въ 
пaмzти моeй веселsщыzсz!

На вели1цэй вечeрни на стіх0внэ 
стіхи6ры, слaва, глaсъ ѕ7:

Кто2 тебE t б0лгаръ не ўбlжи1тъ, 
пречyдне ѓгGле р0да нaшегw міхаи1ле, кто2 
ли тебЁ бlгохв†льнаz въ бlгодaрствіе 
не воспоeтъ: t мрaка бо дeмонскагw 
возвeлъ є3си2 ны2 крещeніемъ, и3 хлёбомъ 

деца, и пазиш от беди и грехове души
те на нас, които се веселим в деня на 

паметта ти.

Икос:

“Съблечи, народе мой, дрехите, ока
ляни в позора на страданието ти от 
народи безбожни, и пак се облечи в ху
бостта на древната си слава, с която 
се облякоха в кръщението праотците 
ти в моите дни!” — тъй ни зове с про
рочески слова нашият милосърден баща 
Михаил. “Облечи се, о народе от Христа 
избран, в багряната одежда на Божията 
правда, и Царят на ангелите челото ти 
ще увенчае с венец на славата; вдигни се 
и стани, о развратено племе, що спиш 
сега в безумството греховно, и взри се 
в чедата на Бога, събрани от твоите 
праотци: виж седмочисления хор на 
твоите равноапостолни светила и 
учители по вяра, с преподобните отци 
и изповедниците, що Бог откърмил е 
сред вас; найвече виж безчисления сонм 
от новомъченици, що вярата опазиха 
дори с проливане на своята кръв — виж 
лицата на страдалците, със сълзи на
поили земята, тъпкана от тебе: виж 
и спасявай се при нашия Спасител, та 
да запази от беди и грехове Той души
те на вас, които се веселите в деня на 
паметта ми!”

Славник от стиховните стихири на 
Великата вечерня, гл. 6:

Кой сред българите не ще те обла
жи, пречудни Михаиле, ангеле на нашия 
народ? Кой ли не ще възпее на теб от 
благодарност песен благохвална? Затуй, 
че ти от демонския мрак изведе ни чрез 
кръщението, потруди се да наситиш с 
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нбcнымъ воспитaти лю1ди сво‰ потруди1лсz 
є3си2, и3 в0ду живyю, t неsже пи1вшіи не 
вжaждутсz никогдaже, потщaлсz є3си2 
и5мъ t цRкве принести2: толи6каz бlг†z 
тоб0ю нaмъ даровaвшаго слaвzще, тебЁ 
ўми1льнw вопіeмъ: не престaй молsсz њ 
вёрою почитaющихъ пречcтнyю пaмzть 
твою2!

На вели1цэй вечeрни на ГDи воззвaхъ, 
слaва, глaсъ є77:

Вострyбимъ труб0ю пёсней, взы грa
имъ прaздн8ствєннаz, и33 ликовствyимъ 
рa дую щесz, въ молeбное торжество2 
просвэ ти1телz нaшегw. цRіе и3 кнsзи 
да стекyтсz, кнsзz равноапcльнаго да 
восхвaлzтъ въ пёснехъ: пaстыріе и3 ўчи1теліе, 
пaсты рємъ правосл†внымъ покрови1телz, 
пра вослaвніи же лю1діе, свэтопріeмника и3 
свёта сhна дост0йнэйша, и4ноцы, монa
шескихъ соб0рwвъ пёстуна: вси2 соб0рнэ 
возвели1чимъ цRкве б0лгарскіz ўчреди1телz 
бlговёрнаго, въ прпdбіи и3 прaвдэ бGу 
послужи1вшаго, и3 попечeніе неусhпное 
њ н0вомъ стaдэ хrт0вэ и3мёвшаго, 
и3 по скончaніи земнhхъ днeй свои1хъ 
њ нaсъ непрестaннw бGа ўмолsющаго: 
тёмже прекл0ньше сердє1цъ колBна 
си1це рцeмъ: q бlгословeнный въ р0дэхъ 
б0лгарскихъ вели1кій кнsже бори1се, и3 въ 
и4ноцэхъ ѕвэздо2 пресвётлаz міхаи1ле, 
предстaтельствуй и3 нhнэ нaмъ ћкоже 
во дни6 тво‰, и3 мaлое стaдо хrт0во въ 
земли2 б0лгарстэй всегдA под8 покр0вомъ 
твои1мъ сохранsй!

небесен Хляб народа свой и постара се 
да ни донесеш от Църквата Христова 
вода жива, която пиещите нивга веч’ 
не ожадняват. Затуй и славим Бога, 
Който ни дари толкоз блага чрез тебе, 
като ти пеем с умиление: неспирно се 
моли за нас, почитащите (днес) пре
честната ти памет!

Славник от стихирите на “Господи, 
към Тебе викам” от Великата 

вечерня, гл. 5:

Да затръбим с фанфари от песни, да 
заиграем празнично и с радост да ли
куваме в молитвеното тържество на 
нашия просветител! Да се стекат царе 
и князе, за да възхвалят в песни равно
апостолния княз; пастири и учи  тели – 
на православните пастири покрови
теля, народът православен – своя син, 
на Светлината възприемник и чедо 
найдостойно; монасите – грижовния 
закрилник на монашеството; всички 
събрани заедно да възвеличим благовер
ния устроител на Българската Църква, 
който живя в преподобие и правда, 
като неспирно бдеше над новото Хри
стово стадо, който и подир свършека 
на земните си дни за нас се моли Богу 
непрестанно. Затуй колене да склоним 
и тъй да кажем: “О, благословени от 
всички български родове велики княже 
Борисе, и сред монасите – звездо пре
светла Михаиле! И днес застъпвай се 
за нас, както в твойте дни, и малкото 
Христово стадо в земите български 
завинаги пази под твоята закрила!”
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1. Едни само добрини, пресветли и прео
бични наш сине, принасят малка и времен
на полза на ония, на които се правят. Но 
истински добрини са ония, които имат 
свой ството да направят душата подобра, 
като я очистват от заблуждения и страс
ти и я озаряват със сиянието и блясъка на 
добродетелите и истината; защото те 
принасят големи и безсмъртни придобивки 
на безсмърт ната и богоподобна душа и º 
припечелват неотнимаемо и небесно богат
ство. От тия добрини първа и найценна е 
здравото и спасително упътване към Бога, 
което дарува само и преди всичко изучаване
то и посвещаването ни в истините на на
шата чиста и непорочна християнска вяра.

2. Защото то, като освобождава човека 
от разни заблуждения и разпръсква мъглата 
им от духовните очи, дава възможност на 
чистия разум да се взира ясно в пречистата 
красота на богопоклонението, чрез което 
се издигаме до превъзхождащата всеки ум 
същност   Причина и Творец на всичко, и 
съзерцаваме пребожественото и еднообраз
но Божествено естество на Света Троица, 
доколкото е възможно това за човека. Про
чее, като намираме, че мъдрата ти душа 
заслужава такава добрина и дар (защото сме 
убедени, че ти си търсач на добродетелта 
и на благочестието), поднасяме ти тоя уго
ден и великолепен дар. Към него, след като 
изложихме свещения и богомъдър урок за 
чистата и непорочна наша вяра, прибавихме 
още ясни и къси сведения за светите седем 

Вселенски събора, които са като стобор и 
ограда на този божествен и православен 
урок. Не премълчахме и това, което оправя 
живота и свидетелствува за правотата на 
вярата. Защото, както е простотия да се 
старае човек да изкаже в самото начало всич
ко, така признак на безвкусие е да замълчи 
и да не каже нищо по тия въпроси.

3. Добродетелите трябва да бъдат 
оградени с вярата, и с помощта на двете 
да се образува разумният човек, защото 
правите догмати произвеждат живот 
пристоен, а чистите дела възвестяват 
божествеността на вярата. Всяко от тия 
две неща без другото обикновено твърде 
лесно отпада и се разваля, защото не може 
да се вселява сам¬ в човешките души. Но 
за това ще говорим и посетне, а сега ти 
излагаме свещения и богооткровен урок на 
свещеното ни богопочитание.

4. Вярвам в един Бог Отец, Вседържи
тел, Творец на небето и земята, на всичко 
видимо и невидимо. [Вярвам] и в единия 
Господ Иисус Христос, Сина Божий, Еди
нородния, Който е роден от Отца преди 
всички векове; Светлина от Светлина, Бог 
истинен от Бог истинен, роден, несътво
рен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко 
е станало. Който заради нас, човеците, и 
заради нашето спасение слезе от небесата 
и се въплъти от Светия Дух и Дева Мария 
и стана човек; [Който] заради нас беше раз
пнат при Пилат Понтийски, и страда, и бе 
погребан; и възкръсна в третия ден според 
Писанията, и се възнесе на небесата и седи 
отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава 
да съди живи и мъртви и царството Му не 

Подготвено по изданието: Симеонъ, митрополитъ 
Варненски и Преславски. Посланието на Цариградския 
патриарх Фотия до българския княз Бориса. С., 1917.

ИЗ ПОСЛАНИЕТО НА

СВЕТЕЙШИЯ КОНСТАНТИНОПОЛСКИ ПАТРИАРХ ФОТИЙ 

ДО КНЯЗА НА БЪЛГАРИЯ БОРИС – МИХАИЛ

ÑÂÅÒÎÎÒÅ÷ÅÑÊÎ ÍÀÑËÅÄÈÅ
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ще има край. [Вярвам] и в Светия Дух, Гос
пода, Животворящия, Който изхожда от 
Отца и Комуто се покланяме и Го славим 
наравно с Отца и Сина и Който е говорил 
чрез пророците. [Вярвам] в една света, съ
борна и апостолска Църква. Изповядвам 
едно кръщение за опрощение на греховете. 
Чакам възкресение на мъртвите и живот в 
бъдещия век. Амин.

5.  Прочее, като мислиш и вярваш така, 
съгласно с преданието на светата съборна и 
апостолска Църква, ти, о, хубаво украшение 
на моите трудове, приемай още и почитай 
светите седем Вселенски събора, едните 
като учители, а другите като поборници на 
благочестието. Защото чрез тях всяка ерес 
биде разобличена и прогонена, а предаденото 
от найдълбока древност и чисто учение на 
Православието тъй се утвърждава в души
те на благочестивите, че добива несъмнена 
важност. Захващам разказа си, като излагам 
за полесно изучаване решенията, мястото, 
броят на събраните отци и предводители 
на всеки събор. [...]

19. Това е чистото и непорочно изпо
ведание на християнската ни вяра. Това е 
богомъдрото тайнознание за пречистото и 
искрено наше богослужение и за честните му 
Тайнства. Като мислим, вярваме и живеем 
съгласно с него до залязването на живота си, 
ние се стремим към изгрева на духовното 
Слънце, за да се насладим поясно и попъл
но на незалязващата му зора и блясък. Това 
трябва да приеме и обича с искрено разпо
ложение, с права мисъл и непоколебима вяра 
Вашето богохранимо благоразумие, след 
като се обърнахте вече към нашето благо
честие и не бива да се отклонявате от него 
нито надясно, нито наляво дори за малко 
време. Защото това е проповедта на апос
толите, това е учението на Вселенските 
събори, затова не само ти сам трябва да 
мислиш и вярваш така, но и подчинените 
си да ръководиш към същото истинско уче
ние, да ги упътваш към същата вяра и да 
не смяташ, че има нещо поскъпо от тази 
грижа и усърдие. Защото, наистина, подо
бава на един началник да се грижи не само за 
своето спасение, но и поверения нему народ 

да удостоява със също такава грижа, да го 
ръководи и подтиква към съвършенството 
на богопознанието. Не прави лъжливи надеж
дите, които наклонността към доброто и 
послушанието ти дадоха повод да се родят. 
Не осуетявай усилията и подвизите, които 
с радост предприехме за Вашето спасение. 
Не показвай, че ти си захванал да приемаш 
с усърдие словата на божествената пропо
вед, а ще свършиш усърдието си с леност. 
Като имаш свършек съобра2зен с началото, 
а живот   съгласен с вярата, и като упраж
няваш властта си така, че тя да се вижда 
и именува общо благо за род и Отечество, 
в същото време пази незаличими радостта 
и веселието, които имам заради тебе. [...]

20. Но, виж, о, христолюбиви и духовни 
наш сине, и каквото друго славно и добро, и 
обичано име мога да употребя за тебе! Виж 
колко спънки е изнамерил лукавият против 
благочестивата и едничка истинска хри
стиянска религия, като е измислил разни 
ереси, смутове, раздори и войни... Сетне 
лесно е да се разбере, че дето се оборва по
силно лукавият, там и той с поголямо 
усърдие хвърля стрелите на злобата си и 
противопоставя своите козни. Понеже у 
другите народи никой не води против него 
жесток бой, затова и той не се въоръжава 
против тях. Но понеже христоименитите 
Божии люде, светият народ, царствено
то свещенство, всекидневно укрепявани с 
вярата, мъжествено се борят против лу
кавите му дела и козни, затова и той крои 
безбройни нападки и употребява всякакви 
способи, за да препъне някого от тях и 
да причини болки на Христовата Църква, 
въпреки че всичките му лукавства и ста
рания завършват с негова посрама. Вън от 
това догматическите учения на другите 
народи са неопределени и объркани, и нищо 
не е нито чисто, нито точно установено, 
затова у тях изопаченото не се забелязва. 
Но у пречистата, пресвята и твърде точ
на християнска вяра, понеже са º присъщи 
яснотата, правотата, възвишеността и 
чистотата, затова когато някой посегне да 
вмъкне и малка поквара или новост, веднага 
изопаченото и преправеното става явно и 
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се изобличава. [...]
25. Наймного внимавай да бъдеш не 

само слушател, но и извършител на добри 
и достохвални дела. А те започват от бо
жествените. И тъй, молитвата свързва и 
сближава човека с Бога, защото тя е бого
вдъхновен разговор и умствено съединение 
с това, което е найдобро и найценно от 
всичко... Чрез нея ние получаваме прошка на 
прегрешенията си, чрез нея предизвикваме 
даруването на всички други просби за бла
готворна и целесъобразна дейност; чрез нея 
се удостояваме да изкажем благодарността 
си към нашия Благодетел за неизказаните 
Му дела и дарования към нас... Когато про
чее, толкова много и толкова велики неща 
се съдържат в молитвата, може ли да не 
я обичаме, да не се държим о нея и да не се 
стремим към нея с усърдие? [...]

26. И тъй, винаги се моли Богу със свои 
молитви и насаме, но моли се и заедно с мно
жеството, открито. Защото и по двата 
начина, ако те се извършват с любов към 
Бога, може да се изкаже почит към Него. [...]

27. Съграждай храмове (посветени) 
на името на Бога и на Неговите светии, 
съгласно с църковните закони и приучвай 
народа да се черкува, та като умилостивява 
Бога с общи молитви и Му поднася общо 
славословие, да се стреми още повече към 
общо съгласие и да придобива обща полза и 
спасение. [...]

28. Жертвите на свещеното ни бого
служение са възложени на свещениците, на 
които, ако служиш усърдно и даваш приноше
ния, ще получиш чрез тях голяма благодат 
и добрина. Но ако пожелаеш, ти би могъл и 
сам, със собствените си ръце да принесеш 
Богу прекрасна и благоугодна жертва, като 
Му посветиш живот чист и мисли прави. [...]

34. Дръж ушите си отворени за ония, 
които са онеправдани, а затворени за до
носите и вероятните наглед съобщения на 
ония, които онеправдават. [...]

35. Отвръщай се от уста злоречиви и 
клеветнически. [...]

36. Не бъди бърз да завързваш приятел
ство. Но завържеш ли го, пази по всякакъв 
начин неразкъсани връзките и носи теготи

те на ближния, ако това не крие опасност 
за душата ти... Имай за приятели ония, 
които при всички обстоятелства са имали 
искрено приятелство с другите и нито са 
им завиждали, когато са били щастливи, 
нито пък са ги пренебрегвали във време на 
злочестини. [...]

40.  Колкото повече човек превъзхожда 
по власт, толкова повече е длъжен да бъде 
пръв и по своите добродетели. Който вър
ши противното, прави три много лоши 
неща: себе си погубва, околните подтиква 
към зло и става причина да хулят Бога, 
че на такъв човек е дал толкова голяма 
власт. Затова всеки трябва да отбягва 
злотворството, а наймного тия, които 
имат власт. [...]

44. Казват някои, че достойнството на 
един началник се състои в това да направи 
един град от малък голям. Но аз бих казал, 
че поголямо достойнство е да го превърне 
от покварен в целомъдрен. Защото първо
то често зависи от обстоятелствата, а 
второто може да направи само онзи, кой
то управлява отлично. Подражавайки на 
такъв, ти ще можеш с добрите си дела да 
направиш управляваните от тебе подо
бродетелни. [...]

53. Когато някой владее себе си, тогава 
може наистина да властвува над поданици
те си. Защото, видят ли, че началникът е 
господар на страстите си и стои погоре 
от тях, тогава те ще му се подчиняват с 
обич и доброволно. Ако обаче видят, че той 
е роб на страстите и удоволствията, в 
такъв случай ще считат за непоносимо да 
служат на един долен роб. [...]

59.  Найдобър съдия на другите ще 
бъдеш тогава, когато при разглеждане на 
своите собствени дела си даваш сметка 
за тях, като имаш за съдия съвестта си и 
поправяш грешките си. Защото как няма да 
се червиш, когато осъждаш другите за дела, 
каквито и ти сам вършиш? И как мислиш, 
че другите ще бъдат добре разположени към 
теб, когато виждат, че ти не подлежиш на 
отговорност за дела, за които те справед
ливо се осъждат на наказание? [...]

61. Грижи се за всички – за добрите да 
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станат найдобри и да получат дължимата 
им чест и предимства; за ония, които не 
са такива   да се подобрят душевно и да се 
избавят от безчестието, което им се полага 
по закон. Защото това е задачата на дей
ствително законната власт и надзор. [...]

73. Златото развращава всичко човеш
ко. Затова пази непокварени нравите на 
отечеството си, като считаш ти сам и 
като доказваш на всички, че златото, този 
силен вредител на ония, които го обичат, 
е безполезно.[...]

75. Да не се връща със зло на съплемен
ници врагове, това е закон божествен и 
човеколюбив, а при това е и много полезно. 
Защото, който си отмъщава, придобива 
наново враг позъл от преди, а който бла
готвори, си придобива или приятел от враг, 
или непременно покротък неприятел. [...]

79. Не върши нищо беззаконно в угода 
дори на приятелите си. Защото, ако са 
честни, те поскоро ще те намразят заде
то вършиш беззаконие, отколкото ще те 
обикнат, задето им угаждаш. Ако пък са 
подли, ще претърпиш двойна щета, като 
правиш добро на зли хора и ставаш омразен 
на добрите. [...]

84. Гневът е самоволно изстъпление и 
отчуждаване на човека от собствения му 
разум. Защото обладаните от гняв правят 
по това време такива дела, каквито вършат 
умопобърканите винаги. [...]

85. Както огънят унищожава материя
та, която го храни, така и гневът изяжда 
душата, която обхване, а много често и 
съвършено погубва човека. [...]

93. Както плаващият по море не може 
да не се изложи на бури и вълнения, така не е 
бивало да не падне в опасност и онзи, който 
се взира в телесна красота. Затова човек 
трябва да страни от самото начало и от 
причините на страстите, защото това е 
и лесно, и полезно. А когато злото връхлети 
върху мислите и в тях се запечата образът 
на желания предмет, тогава вече е мъчно да 
се премахне страстта и да се избави човек 
от нея. [...]

96. Не докарвай до отчаяние никога ни

кого, дори и случаен човек. [...]
97. Найдобре е човек да не греши, нито 

да се отбива от здравия разум. Но свой
ствено на благоразумния човек е, когато 
падне, поскоро да стане и падането да му 
послужи за урок, за да не падне пак. [...]

100. Обида с думи, нанесена на свободни 
хора, не се различава много от удари с бич. 
Затова трябва човек да се пази от необмис
лени думи. Защото, макар и да мисли човек, 
че не са нещо голямо, те причиняват големи 
пакости. [...]

102. Прави добрини на поданиците си 
и ги пази, защото те са нерви на властта 
и членове на тялото ти. Ако се пръснат, 
има опасност заедно с тях да пропадне и 
твоята власт. [...]

105. Безумно, глупаво и просташко е да се 
гордее човек по време на благополучие, а в дни 
на злополука да пада твърде много духом и в 
унинието си да се държи непристойно. [...]

109. Считай, че благосклонността на 
управляваните (от теб) е нещо посилно и 
поздраво, отколкото оръжията, храброст
та и военната хитрост. [...]

113. Считай за справедливо да приписваш 
Богу причината за благополучието си и в 
частния си живот, и в живота на държавата. 
Защото така и Бог повече ще ти помага, и 
ти сам ще се покажеш боголюбив, а не глу
пав и надменен, и ще пречупиш бодлите на 
завистта. [...]
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ÑÂÅÒÎÎÒÅ×ÅÑÊÈ ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈß 

Светител Игнатий (Брянчанинов)

СЛОВО ЗА 

СЪВЕСТТА

С
ъвестта е чувство на човешкия дух – 
фино, светло, различаващо доброто 
от злото. Това чувство много поясно 

разграничава доброто от злото, отколкото 
умът. Потрудно се заблуждава съвестта, 
нежели умът. Съвестта встъпва в продъл
жителна борба с измамения ум, подкрепян 
от грехолюбивата воля.

Съвестта е естественият закон. Тя 
е ръководела човека до появата на писме
ния [Божий] закон. Падналото човечество 
постепенно е възприемало погрешната 
представа за Бога, за доброто и злото под 
въздействието на лъжовния разум, придал 
своята неправилност на съвестта. Пис
меният закон се е явил като необходимо 
ръководство по пътя на истинското бого
познание и богоугодната деятелност.

Христовото учение, скрепено с печата 
на светото Кръщение, изцелява съвестта 
от лукавството, с което грехът я е заразил. 
Възвърнатото ни правилно действие на 
съвестта се поддържа и усъвършенствува 
чрез следване на Христовото учение. 

Здравото състояние и правилното дей
ствие на съвестта са възможни единствено 
в лоното на Православната Църква, защо
то всяка приета неправилна мисъл оказва 
влияние върху съвестта – отклонява я от 
правилното º действие.

Съзнателните грехове помрачават, при
тъпяват, заглушават, приспиват съвестта. 

Всеки грях, неочистен чрез покаяние, 
оставя вредна следа в нея. Постоянният и 
съзнателен греховен живот сякаш я умърт
вява. 

Но да се умъртви съвестта е невъзмож
но. Тя ще съпровожда човека до Страшния 
Христов съд, където ще го изобличи, задето 
не се е покорявал на нейния глас.

Според тълкуванието на светите отци1, 
противникът на човека, споменат в Еванге
лието (срв. Мат. 5:25), е неговата съвест. И 
наистина, тя е наш противник, защото се 
противопоставя на всяко наше незаконно 
начинание. 

През земния си живот, шествувайки по 
пътя към небето, пазº мир с този против
ник, за да не стане твой обвинител в часа, 
когато ще се решава вечната ти участ.

Писанието говори: Верен свидетел ще из-
бави душата от зло (Прит. 14:25 – по слав. текст). 
Верният свидетел е непорочната съвест 

– тя ще избави душата, вслушваща се в ней
ните съвети, от съгрешенията до смъртта 
и от вечните мъки след смъртта. 

Както острието на ножа се наточва от 
камъка, така и съвестта се изостря чрез 
Христа Господа – тя се просветлява чрез 
изучаване на евангелските заповеди и се из
висява чрез изпълнението им. Просветена
та и усъвършенствувана чрез Евангелието 
съвест подробно и ясно показва на човека 
неговите съгрешения, дори и наймалките. 

Не върши насилие над своя противник – 
съвестта! В противен случай ще се лишиш 
от духовна свобода – грехът ще те плени и 
ще те върже. Пророкът скърби от името 
на Господа за тези, които потъпкват съ
вестта си и са станали врагове на самите 

1 Преп. авва Доротей. Поучение 3. За съвестта.
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себе си: Победи Ефрем противника си, потъпка 
съда, защото започна да върви подир суетното 
(Ос. 5:11 – по слав. текст.)

Острието на съвестта е много нежно; 
то трябва постоянно да се пази. Опазва се, 
когато човек изпълнява всички изисквания 
на съвестта, а всяко тяхно нарушаване, 
било по немощ, било по увлечение, умива със 
сълзите на покаянието. 

Не мисли за никой грях, че е маловажен: 
всеки грях е престъпване на Божия закон, 
противене на Божията воля, потъпкване 
на съвестта. От дреболии, от нищожни 
на вид прегрешения, преминаваме неусетно 
към големите грехопадения. 

Какво означава да питаш: “Голям ли е 
този грях? Що за грях е това? Не, това не е 
грях!” Така разсъждава нехайният за своето 
спасение, когато решава да вкуси забране
ната от Божия закон греховна храна. По
зовавайки се на такива найнеоснователни 
разсъждения, той непрекъснато потъпква 
съвестта си. Острието º се притъпява, 
светлината º помръква; в душата се разлива 
мракът и сковаващият хлад на нерадението 
и безчувствието. Накрая безчувствието се 
превръща в обичайно състояние на душата. 
Често тя дори е удовлетворена от него, ока
чествява го като състояние, угодно на Бога, 
като спокойствие на съвестта. А всъщност 
това състояние е загуба на усещането за 
своята греховност, загуба на усета за бла
годатен, духовен живот; то е приспиване 
и ослепяване на съвестта2.

При такова състояние, при такова 
страшно омрачение и безчувствие различ
ните грехове свободно нахлуват в душата и 
си правят там леговище. Греховете, задър
жайки се в душата, се превръщат в навици, 
толкова силни, колкото и природният 
инстинкт, а понякога и посилни от него. 
Греховните навици се наричат страсти. 
Човек не съзнава това, но по незабележим 
начин бива окован от греха, пленен, поробен. 
Който чрез постоянно пренебрегване напом
нянията на съвестта е допуснал да падне в 
такова робство, само с неимоверен труд и 
със съдействието на изключителна Божия 
помощ ще успее да разкъса оковите на това 

робство, да победи страстите, превърнали 
се сякаш в негови природни свойства.

Възлюбени брате, с найголямо внимание 
и старание пази съвестта си! 

Пази съвестта си по отношение на Бога: 
изпълнявай всички Божии повеления – както 
видимите за всички, така и невидимите за 
никого от човеците – но открити и знайни 
за единия Бог и за твоята съвест.

Пази съвестта си по отношение на ближ
ния: не се задоволявай с външна благовид
ност в поведението си към него. Изисквай 
от себе си самата твоя съвест да се чув
ствува удовлетворена от това поведение. 
А тя ще получава удовлетворение тогава, 
когато не само делата ти, но и сърцето ти 
следват заповяданото в светото Евангелие 
отношение към ближния.

Пази съвестта си по отношение на вещи
те, като бягаш от излишеството, разкоша, 
небрежността, помнейки, че всички вещи, 
които ползуваш, са творения Божии, дарове 
Божии за човека.

Пази съвестта си и по отношение на 
самия себе си. Не забравяй, че ти си образ и 
подобие Божие, че си длъжен да представиш 
този образ в чистота и святост пред Самия 
Бог. Горко, горко ти, ако Господ не познае в 
теб Своя образ, ако не намери в теб никак
во сходство със Себе Си! Той ще произнесе 
страшната присъда: Не ви познавам! (Мат. 
25:12) и оскверненият образ ще бъде хвърлен 
в неугасимия пламък на геената.

Безкрайна радост ще обземе онази душа, 
в която Господ, ще открие сходство със 
Себе Си, ще намери в нея красотата, която 
по неизмеримата Си благост º е дарил при 
сътворението; която е обновил и умножил 
при изкуплението; която е заповядал да бъде 
пазена в ненакърнена цялост чрез отхвър
ляне на всеки грях и пазене на евангелските 
заповеди. Съвестта е незамлъкващият и 
неподкупен страж, който ни напомня да 
отхвърляме греха и да пазим заповедите – 
това е съвестта. Амин!

Ïðåâîä îò ðуñêè åçèê.
Ñâяòèòåль Èãíàòèй (Áðяí÷àíèíîâ).
Êðåñòîíîøåíèå, Ì., 2000, ñ. 172–179.

2 Лествица. Слово 18.
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КНИГА ПЪРВА

Глава първа

Най-главното служение на епископа е това да 
учи другите; свети Амвросий обаче смята, че 
eпископът трябва първо сам да се учи, за да 
може да учи другите; във всички случаи уче--

нето и преподаването според него трябва да 
вървят ръка за ръка.

1. Струва ми се, не ще изглежда, че се 
залавям за нещо твърде голямо, ако сред 
моите чеда се поддам на желанието да 
поучавам, виждайки, че самият учител по 
смирение е казал: Дойдете, деца, послушайте 
ме: на страх Господен ще ви науча1. Тук човек 
може да забележи както неговото смирение, 
тъй и благодатта на благоговението му 
пред Бога. Защото казвайки на страх Госпо-
ден, което изглежда е всеобщ обичай, той 
е описал главния белег на благоговеенето 
пред Бога. Но тъй като самият страх е 
начало на премъдростта и извор на блажен
ството — понеже блажен е оня човек, който 
се бои от Господа2 —  той просто е показал 
себе си като преподавател на учението на 
премъдростта и водач към придобиването 
на блаженство.

2. Ето защо ние, бидейки нетърпеливи 
да подражаваме на неговото благоговение 
пред Бога, и не без право да преподаваме 
благодатта, като на чеда ви преподаваме 
ония неща, които Духът на премъдростта 
е дарувал на него, които чрез него са ни изя
снени, и които сме научили чрез видяното 
и чрез примера. [Правим това] понеже не 

можем повече да бягаме от задължението 
да преподаваме, което нуждите на свеще
нослужението ни наложиха, макар да се оп
итвахме да го избегнем3: Той постави едни за 
апостоли, други за пророци, други за евангелисти, 
други за пастири и учители4.

3. Ето защо не приписвам на себе си сла
вата на апостолите (защото кой може да 
стори това, освен ония, които Самият Син 
Божий е избрал?), нито благодатта на про
роците, нито добродетелите на евангели
стите, нито грижовността на пастирите. 
Единственото ми желание е да достигна до 
тази грижовност и старание в [изучаването 
на] свещените писания, които Апостолът 
е посочил сред задълженията на светиите;5 
и това именно желая: в старанието си да 
преподавам, сам да имам възможност да се 
уча. Защото Един е истинският Учител, 
Който не се е учил на онова, което на всинца 
е преподавал; ала човеците първом се учат, 
пък сетне учат другите и от Него получа
ват онова, което после могат и на други да 
преподадат.

4. Но случаят с мене дори и тук е пораз
личен, понеже мене ме взеха от съдийското 
място, отнемайки ми повезките (infulis)6 на 

Светител Амвросий Медиолански

КНИГА ЗА ХРИСТИЯНСКИТЕ 

ДОБРОДЕТЕЛИ

или

ТРИ КНИГИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ

1 Пс. 33:12.
2 Пс. 111:1.

3 В своето съчинение “Животът на свети Амвросий” 
[Vita Ambrosii] Павлин Милански разказва за различни
те средства, употребени от светителя, за да избегне 
ръкополагането, към което бил призван; например, как 
наложил затворниците да бъдат измъчвани, противно 
на обичайната му практика, с надеждата, че това може 
да има за следствие отхвърлянето му от кандидатите 
за свещенство. Неведнъж св. Амвросий се опитвал да 
отклони тази чест чрез бягство.

4 Еф. 4:11.
5 1 Кор. 12:10.
6 Infula в превод от латински език означава ‘превръзка 

на главата от бял или червен вълнен плат, която носе



12 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ ÑËÎÂÎ ¹ 2 / 2007

тази длъжност, за да приема свещенството; 
и наченах да ви уча на това, което сам все 
още не бях научил. И стана тъй, че се залових 
да преподавам, преди да съм наченал да се 
уча. Ето защо трябва да уча и преподавам 
едновременно, тъй като не съм имал време 
да уча преди.

Глава втора

Чрез говоренето човек се излага на немалко 
опасности; като средство за изцеление 

Писанието предлага мълчанието.

5. На какво трябва да се научим преди 
всичко останало, ако не на това да мълчим, 
за да станем способни да говорим? — та да 
не би моят глас да ме осъди, преди гласът 
на другиго да ме освободи от вина; понеже 
е писано: по думите си ще бъдеш оправдан, и 
по думите си ще бъдеш осъден7. Защо е нужно 
тогава да бързаш да се подложиш на опас
ността от осъждане чрез говорене, когато 
можеш да бъдеш в поголяма безопасност, 
като мълчиш? Мнозина съм видял да падат 
в грях чрез говорене, ала едва ли и единедин
ствен човек — чрез пазене на мълчание; и 
тъй, потрудно е да знаем как да мълчим, 
нежели как да говорим. Знам, че повечето 
хора говорят [тъкмо] защото не знаят как 
да мълчат. Рядко се случва някой да мълчи 
дори когато говоренето не му принася ни
каква полза. Мъдър е прочее този, който 
умее да мълчи. Накрая, Божията Премъд
рост е казала: Господ ми дава език на знаещ, та 
да разбирам, кога подобава да говоря с думи8. И 
справедливо се нарича мъдър онзи, който е 
получил от Господа знание кога да говори. 
Затова добре казва Писанието: Мъдър човек 
ще мълчи до време9.

6. Затова и светите Божии люде са оби
чали мълчанието, знаейки, че човешкият 
глас е често глас на греха, а речта човешка 
е начало на заблуждението на човека. Най
сетне, светият Господен пророк е казал: 
Рекох си: ще пазя пътищата си, за да не сгреша 
с езика си10. Понеже той е знаел и е чел, че 
знак на божествена закрила е, кога човек се 
опази от бича на собствения си език11 и от 
свидетелството на своята съвест. На
казват ни безмълвните укори на нашите 
мисли и присъдите на съвестта. Наказва 
ни и бичът на нашия глас, когато говорим 
неща, чрез които душата ни се наранява 
смъртно и умът ни получава дълбоки рани. 
Ала кой сред човеците е със сърце чисто от 
греховна сквернота и не е оскърбил никого с 
езика си? И тъй, понеже той [Давид] е видял, 
че няма ни един човек, който да може да 
опази устата си от зли думи, то си е турил 
за закон невинността чрез правилото на 
мълченето, та да сполучи чрез мълчание да 
избегне грешката, която трудно би избягнал 
говорейки.

7. Да внимаваме, прочее, какво ни казва 
учителят по предпазливост: Рекох си: ще пазя 
пътищата си, сиреч: “казах си, и в безмълв
ните наръки на мислите си наложих да бдя 
над пътищата си [постъпките си].” Има 
пътища, които трябва да следваме; други, 
в които трябва да внимаваме. Пътищата 
Господни сме длъжни да следваме, а соб
ствените си да изпитваме внимателно, за 
да не ни докарат до греха. А човек може да 
внимава тогава, когато не бърза да говори. 
Законът казва: Слушай, Израилю, Господа твоя 
Бог…12; не е казано “говори”, а “слушай”. Ева 
паднала в грях, понеже казала на мъжа оно
ва, което не е чула от Господа Бога своего. 
Първата дума, що Бог ти отправя, е “слу
шай!” — “ако чуваш, пази пътищата си; ако 
си паднал, скоро изправи пътя си”, понеже 
как момък ще запази в чистота пътя си? — Като 
пази себе си според Твоето слово13. Затуй бъди 

ли жреците, весталките, пратениците и търсещите 
покровителство’; основните значения на тази реалия 
са: “посветеност в религиозно служение”, “неприкосно
веност”. В случая св. Амвросий използува преносното 
значение на думата infula – ‘посветеност в служебна 
длъжност’, от която се отказва, за да приеме христи
янско свещеническо служение, с което асоциативно е 
свързано първото пряко значение на съществителното 
infula – бел. ред.

7 Мат. 12:37.
8 Ис. 50:4, (LXX).
9 Сирах. 20:7.

10 Пс. 38:1.
11 Иов. 5:21 — “От бича на езика ще се укриеш, и не ще 

се уплашиш от опустошение, кога дойде.”
12 Срв. Втор. 6:4.
13 Пс. 118:9.
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преди всичко мълчалив и вслушвай се, за да 
не те повали собственият ти език.

8. Велико зло е за човека да го осъди соб
ствената му уста. Наистина, ако всеки 
от нас ще трябва да даде отговор за всяка 
празна дума14, то колко повече — за нечисти
те и срамотни думи? Защото прибързано 
изречените думи са далеч полоши от праз
ните слова. И тъй, ако ще се иска отговор 
за всяка празна дума, колко поголямо ще е 
наказание то за неблагочестивите слова?

Глава трета

Мълчанието не трябва да остава ненарушимо, 
нито да произхожда от леност. Как трябва да 
се пазят сърцето и устата от прекалените 

привързаности.

9. Какво да правим тогава? Мигар тряб
ва да онемеем? Не, разбира се. Понеже има 
време да мълчиш, и време да говориш15. В такъв 
случай, ако трябва да дадем отговор за всяка 
празна дума, нека внимаваме да не се наложи 
да отговаряме и за всяко празно мълчание. 
Понеже съществува и действено мълчание, 
каквото бе мълчанието на Сусана, която 
постигна повече мълчейки, отколкото ако 
би говорила. Мълчейки пред човеците, тя 
говореше с Бога и не намери повелико дока
зателство за целомъдрието си от мълчани
ето. Съвестта º говореше, без да произнася 
думите на глас, и тя не потърси оправдание 
за себе си от човеци, понеже имаше Госпо
да за Свидетел. Тя прочее желаеше да бъде 
оправдана от Този, за Когото знаеше, че не 
може да бъде измамен по никакъв начин16. 
Да, Сам Господ в Евангелието извършваше 
повечето пъти в мълчание спасението на 
човеците17. Следователно Давид справедли
во си наложи за закон не неизменно мълчание, 
но [неизменна] бдителност.

10. Да пазим, прочее, сърцата си, да пазим 
и устата си. И за двете е писано вече. Тук 
ни се повелява да пазим устата си; на друго 
място се казва: От всичко, що е за пазене, най-

много пази сърцето си18. Ако Давид е бдял над 
него, мигар ти няма да бдиш? Ако Исаия е 
имал нечисти устни — той казва: Горко ми! 
загинах! защото съм човек с нечисти уста19 — ако 
един Господен пророк е имал нечисти уста, 
как нашите ще бъдат чисти?

11. Ала за кого е написано това, ако не за 
всеки едного от нас: Огради имота си с тръни, 
свържи среброто си и златото, и за думите си 
направи теглилка и мярка, а за устата си — 
врата и ключалка?20 Имотът ти — това е 
твоят ум, златото ти е твоето сърце, 
среброто ти — твоята реч: Думите на 
Господа са думи чисти, сребро, … седем пъти 
претопено21. Добрият ум е и добър имот. 
След него, един чист вътрешен живот е 
също драгоценен имот. Ето защо огради 
този свой имот, загради го с мисъл, защити 
го с трънен плет, сиреч — с благочестива 
грижливост, та да не би неукротимите 
плътски страсти да го връхлетят и да го 
отведат в плен, да не би силни чувства да 
го нападнат и, преливайки извън пределите 
си, да отнесат добрите му плодове. Пази 
добре вътрешния си човек. Не го забравяй 
от нехайство, нито го пренебрегвай като 
лишен от ценност, понеже той е ценен 
имот — той е наистина съкровище, понеже 
плодовете му не погиват и не са временни, 
но траят вечно и са полезни за вечното ти 
спасение. Обработвай, прочее, твоя имот 
и направи от него своя орна земя.

12. Дръж думите си вързани, та да не бя
гат, нито да вилнеят и скитат безпътно, за 
да не събират грехове чрез многото говорене. 
Нека поскоро бъдат оградени и удържани в 
собствените си русла. Река, която се разлива 
извън коритото си, бързо сбира тиня. Вържи 
също словото на ума си — не го оставяй да 
се разпусне и стане неудържимо, та да не 
рекат за теб: няма пластир, да ги превържеш, 
ни елей да ги омегчиш22. Трезвостта на ума 
държи юздите му и чрез нея той се насочва 
и се води.

14 Вж. Мат. 12:36.
15 Екл. 3:7.
16 Дан. 13:35.
17 Вж. Мат. 26:63.

18 Притч. 4:23.
19 Ис. 6:5.
20 Сирах. 28:2729.
21 Пс. 11:7.
22 Ис. 1:6 (LXX).
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13. Тури на устата си врата, която да мо
жеш да затваряш при нужда, и внимателно 
я запирай с мандало, та никой да не може да 
накара гласа ти да се повиши от гняв, така 
че със зло да отвърнеш на злото. Чу какво се 
чете днес: Като се гневите, не съгрешавайте23. 
Ето защо макар да се гневим (но с гняв, из
виращ от движенията на естеството ни, 
а не от волята ни), нека от устата ни да 
не излиза лоша дума, та да 
не паднем в грях; но върху 
думите ти да има иго и те
глилка, сиреч — смирение и 
кротост, та и езикът ти да 
бъде покорен на ума. Дръж го 
в покорност чрез къса юзда; 
нека той сам в себе си да 
има средства за удържане, 
чрез които да може да бъде 
възвръщан в кротостта; 
нека произнася думи, пре
теглени върху теглилката 
на справедливостта, та в 
мислите ни да има дълбок 
смисъл, в речта ни тежест, 
а в словата ни подобаваща 
умереност.

Глава четвърта

Същата грижа трябва да имаме речта ни да 
не се поражда от зли страсти, но от добри 

подбуди, понеже тъкмо в това дяволът особено 
се старае да ни улови.

14. Ако човек внимава над това, той ще 
бъде кротък, благовъзпитан и скромен. За
щото като пази устата си, обуздава езика 
си и като се въздържа от говорене преди да 
изследва, премисли и прецени словата си — 
дали това трябва да се каже, на онова да се 
отвърне, или дали времето е уместно да 
изрази това мнение — той естествено се 
упражнява в скромност, благовъзпитаност 
и търпение. И тъй, той не ще изригне поток 
от думи поради неудоволствие или гняв, 
нито ще прояви каквато и да е страст в 
думите си, нито ще издаде, че в словата 

му горят пламъците на сладострастието 
или че в речта му са стаени подбудите на 
яростта. Нека постъпва така, от страх 
да не би думите му, които следва да укра
сяват вътрешния му живот, да покажат 
и докажат накрая ясно, че в нравите му е 
скрит порок.

15. Понеже врагът пуска в ход своите 
замисли найвече тогава, когато съзре в 

нас да се зараждат страсти 
— тогава той добавя сухи 
съчки, тогава туря прим
ки. Затова не без причина 
твърди Пророкът, както 
чухме днес да се чете: Той 
бездруго ме избави от примката 
на ловеца и от тежка дума24. 
Симах25 казва, че това оз
начава: “предизвикателна 
дума”; други пък, “дума, 
която отнема душевния 
мир”. Примката на врага е 
нашата реч — но и тя сама
та е също наш враг. Твърде 
често казваме нещо, което 
нашият враг овладява и 
чрез което ни ранява сякаш 
с нашия собствен меч. Колко 

подобре би било да погинеш от меча на чужд 
човек, нежели от своя собствен!

16. Врагът изпитва оръжията ни и 
дрънка едно о друго своите. Ако види, че 
съм смутен, той ме пронизва с върховете 
на стрелите си, за да предизвика куп пре
пирни. Ако изпусна неприлично слово, той 
туря примката си. Сетне поставя пред 
мен възможността за мъст като стръв, 
та в желанието да си отмъстя да стъпя в 
клопката му и той да стегне около мен смър
тоносния клуп. Ако някой е почувствувал, 
че този враг е наблизо, той трябва да бъде 
още повнимателен към думите си, та да 
не би да стори път на врага — ала малцина 
забелязват това. 

24 Пс. 90:3 (LXX), по превода на св. Амвросий.
25 Симах, за когото се твърди, че е евионит, е живял в 

193–211 г. Превел е на гръцки език Стария Завет. Прево
дът му е бил използван от Ориген за неговата хекзапла 
(тексткритически и тълкувателен труд) на Библията.

23 Пс. 4:5.
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Глава пета

Трябва също да сме бдителни срещу видимите 
си врагове, когато те ни подстрекават чрез 
мълчание; само с помощта на мълчанието 

можем да избегнем по-силните от нас и да се 
удържаме в онова смирение, което сме длъжни 

да проявяваме спрямо всички.

17. Но ние трябва да сме нащрек и срещу 
оногова, който може да се види и който ни 
предизвиква, дразни и изкарва от търпение, 
и ни представя предмети, които биха запа
лили в нас похотливост или сладострастие. 
И тъй, ако някой ни ругае, дразни и подтик
ва към буйност, опитва се да ни въвлече в 
спор — да мълчим, да не се срамуваме да 
онемеем. Понеже този, който ни дразни 
и ни онеправдава, извършва грях и иска да 
станем подобни на него.

18. Но ако мълчиш и сдържаш чувствата 
си, то се знае, че противникът ти ще каже: 

“Защо мълчиш? Говори, ако смееш! Но не 
смееш – онемя! Аз те накарах да онемееш!” 
Колкото повече мълчиш, толкова повече 
той ще се раздразва. Ще смята себе си за 
сразен, осмян, пренебрегнат и подигран. 
Ако отговориш, той ще си мисли, че е по
бедил, понеже е намерил човек, приличащ 
на него самия. Понеже ако мълчиш, хората 
ще казват: “Онзи се държа грубо, ала този 
го презря.” Ако пък отвърнеш на грубост
та, ще говорят: “И двамата са грубияни”. 
Тогава и двамата ще бъдете осъдени, никой 
не ще получи прошка. И тъй, целта на про
тивника е да ме раздразни, за да отвърна 
и постъпя по начина, по който ми говори 
той. Ала праведният човек е длъжен да крие 
чувствата си и да не казва нищо, да опази 
плода на чистата съвест, да се доверява 
повече на съжденията на добрите люде, от
колкото на наглостта на клеветника, и да 
се удовлетворява от неподатливостта на 
своя собствен нрав. Това именно означава: 
мълчах дори за доброто26, понеже човек с чиста 
съвест не трябва да се вълнува от лъжовни 
думи, нито да придава на чуждите злословия 
повече значение, отколкото свидетелству
ва собственото му сърце.

 19. И тъй, нека човек пази и смиреност
та си. Ако не му се иска да го смятат за 
твърде скромен обаче, той мисли и говори 
в себе си по следния начин: “Трябва ли да 
позволя на тоя да ме презира и да говори в 
лицето ми такива неща против мене, сякаш 
не мога и аз да отворя уста срещу него? Защо 
и аз да не река нещо, с което да го оскърбя? 
Трябва ли да го оставям да ми прави зло, все 
едно, че не съм мъж и все едно, че не мога 
да си отмъстя? Трябва ли да хвърля срещу 
мен обвинения, сякаш не мога самият аз да 
ги хвърлям срещу него?”

20. Говорещият подобни неща не е тих 
и скромен човек и не остава без изкуше
ние. Гневът го разпалва и сам той влага в 
сърцето си подобни мисли. Често, твърде 
често лукавият дух си служи и с друго лице 
и го съблазнява да каже подобни неща на 
противника си; ала стъпете с нозете си 
върху твърда скала. Нека праведният мъж 
мълчи, дори да го оскърбява роб; дори слаб 
човек да те обижда, за теб е подобре да не 
отвръщаш; дори бедняк да те обвинява — и 
тогава не отговаряй. Това са оръжията на 
праведния човек, чрез тях той побежда
ва, отстъпвайки [пред гнева], тъй както 
изкусните в хвърляне на копие умеят да 
побеждават чрез отдръпване и чрез от
бягване да нанасят още потежки рани на 
преследвачите си.

 
Ïðåâîä îò àíãлèйñêè åçèê — A Select Library 

of the Christian Church, Nicene and Post-Nicene Fa-
thers, Volume 10. Ambrose: Select Works and Letters, 
Second Series, Edited by Philip Schaff, D.D., LL.D. and 
Henry Wace, D.D., Reprint of the American Edition 
of the volumes, U.S. Christian Literature Publishing 
Company, 1896, pp. 1—4.

(Ñлåäâà)

26 Пс. 38:3.
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Значението на светото Причастие за малките деца

В светото Кръщение и в тайнството 
Миропомазване малкото дете получава 
Божията благодат. Все едно в душата са 
посети прекрасни семена. В душата на 
детето има и много плевели, само че още 
не са изникнали. Когато то порасне, ще ги 
видите и тях. Но за да поникнат семенцата, 
е нужно те да бъдат подхранвани, да бъдат 
поливани. Ето това е светото Причастие, 
Кръвта Христова по отношение на тях. 
Това е благодатната роса, която незримо 
за нас подхранва семенцата, получени от 
детето в тайнството свето Кръщение 
като семенца на доброто. Обаче за да ник
нат те, освен живителната влага — тоест 
благодатта на светото Причастие, — е 
нужно и окопаване, нужно е някое надигнало 
се плевелче да се отскубне, нужно е камъче
тата да се почистват — това са грижите 
на родителите за детето в духовно и нрав
ствено отношение. Това е процесът на въз

питанието, за което ние говорим. Колкото 
повече растат децата, преди да са стигнали 
до възраст да се изповядват, толкова по
вече расте отговорността на родителите 
за запазване светинята на Причастието. 
Самият родител е отговорен за полезното 
приобщаване на малките деца със светите 
Тайни; отговорен е с отношението си към 
децата още преди да тръгнат за църква, 
после по време на богослужението, след 
като завърши богослужението, когато са 
на улицата или на разходка, когато играят 
на площадката, когато са у дома. Тук много 
зависи от духовната усетливост на самия 
родител, от чувството на благоговение към 
светинята у самия родител, от подхода на 
самия родител към детето. Родителите 
понякога нямат найелементарен педаго
гически усет — да следят за детето си, да 
бъдат отговорни за неговото поведение, 
да не смущава то другите. Недопустимо е 
родителят да оставя детето без контрол, 
да му позволява да се държи съвсем невъзпи
тано, то да крещи и да търчи около храма 
след причастие, а той да остава да се моли 
до края на службата или да си говори с някой 
познат след отпуста на Литургията, дока
то детето върши безобразия. Тези неща са 
несъвместими. На детето трябва да му се 
обясни: “Тук идваме, за да се молим; като 

Ïðàâîñëàâåí светîãëåä
Триадицкий епископ Фотий

ЗА ВЪЗПИТАВАНЕТО НА ДЕЦАТА1

( О т г о в о р и  н а  е п и с к о п  Ф о т и й  н а  в ъ п р о с и ,  п о с т а в я н и  м у 
от християните при неговите архи пастирски посещения в енор -
ите на Българската Старостилна Православна Църква в страната)

1 Из беседи на Триадицкия епископ Фотий: а) с ено
риашите от гр. Гоце Делчев, храм “Света Троица”, 
проведена на 27 ноември (14 ноември, ст. ст.) 2006 г., 
б) с енориашите от гр. Сандански, храм “Живоносен 
източник”, проведена на 28 ноември (15 ноември, ст. 
ст.) 2006 г. и в) с енориашите от гр. Велинград, храм 
“Радост на всички скърбящи”, проведена на 17 ноември 
(4 ноември, ст. ст.) 2006 г.
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отидем на площадката, там ще поиграем; 
като отидем на разходка, там ще тичаме, 
ще караме колело, но тук, когато сме в хра
ма, не бива да правим това; тук сме дошли 
за друго” и да му се обяснява постепенно, с 
усилия — вътрешни, духовни, нравствени 
усилия от страна на самия родител. Ако 
ние нямаме съзнанието за елементарна 
отговорност при възпитаването на дете
то, то кажете ми тогава, кой наистина 
е отговорен за това, че на практика се 
злоупотребява със светостта на светото 
Причастие? Естествено, родителят. Ето 
това е то окопаването, грижата за тези 
семенца, за да могат те да растат. 

За отговорността на родителите християни 
при възпитаването на децата

Ясно е, че душата на детето рано или 
късно ще бъде силно раздвоена, колкото и 
добросъвестно родителите да се стараят 
да го запазят от влиянието на света. Това е 
неизбежно. Детето не може да се консервира, 
да се капсулира, да се изолира. Обаче нека да 
поставим въпроса така: каква е тук нашата 
отговорност като православни христи
яни и родители? Какво наистина трябва 
да направим ние? Очевидно е, че можем 
да възпитаваме или обучаваме детето не 
цялостно, а – уви! – само отчасти, защото 
ние можем да се стремим у дома да възпи
таваме детето в православнохристиянски 
дух — в това отношение помагат храмът и 
богослужението — но нямаме никакви други 
средства. А днес е особено важно да имаме 
такива. За съжаление обаче, ние не разполага
ме нито с православни детски градини, нито 
с училища, в които общообразователните 
предмети се преподават от православно 
гледище. Оттук насетне очевидно е, че на
шата родителска отговорност се повишава, 
извънредно много се засилва в рамките на 
семейството и на семейния живот, тоест 
налага се в тия рамки да се постараем да 
дадем на детето колкото се може повече. 
Какво означава това?

Първо, да осъзнаем ясно, да осъзнаем 
дълбоко следната истина: наймощният 
възпитаващ фактор е самият ни духовен 

живот, личен и семеен, тоест отношенията 
съпруг—съпруга. Ето кое може наймного да 
повлияе на детето в благотворна насока. 
А именно: самата наша вяра, доколко тя е 
станала наистина живот на душата, докол
ко тя е основа за един православен христи
янски живот на дело, в дух и истина, а не 
само изпълняване на едно, второ, трето… и 
десето. Целият ти живот би следвало да е 
проникнат от този дух, за да можеш да да
деш нещо стойностно, живо и истинско на 
своето дете, защото то общува с теб. Тоест 
в самото общуване с твоето дете по един 
непосредствен начин ти вливаш в неговата 
душа това, което носиш у себе си. За жалост 
в ежедневието при това общуване се вливат 
повече страсти, било като твое лично раз
положение — нещо ти е криво, раздразнен си 
и това се отразява веднага в мимика, в тон, 
в думи, — било като семейни отношения, 
когато са напрегнати. Всичко това влияе 
върху детската душа. И обратно, самото 
твое усърдие в православния християнски 
духовен живот — молитвено старание, на
вик за покаяние при осъзнат грях, самокри
тичност при допусната грешка, стремеж за 
борба със страстите — цялото това твое 
разположение, ако то е стойностно, живо и 
истинско поне в някаква начална степен, се 
предава по незрим път и на детето и оказва 
благотворно влияние върху душата му. Това 
е основата. С други думи, ако в теб има вяра, 
ти ще можеш да запалиш с тази вяра сър
цето на детето. Ако у теб има порив към 
молитва и ти имаш практически опит от 
молитвата, колкото и скромен да е, ти ще 
можеш убедително да говориш на детето 
и на подрастващите за молитвата. Ако у 
теб има жив стремеж за благочестив живот, 
ако у теб има благоговение пред светинята, 
за тия неща ти ще можеш да говориш на 
детето живо, защото в твоите мисли, в 
твоя език ще присъствува твоят живот, 
твоят жив опит от всичко това. Ако пък 
ти не притежаваш в себе си, в сърцето си, 
тия неща, то колкото и умело да поднасяш 
своя урок, всичко ще бъде само сухи и безсил
ни думи, които няма да могат да запалят 
пламъчето на вярата и на желанието за 
християнски живот в душите, в сърцата 
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на учениците, на децата. Оттам насетне 
вече идват богослужението, причастява
нето със светите Тайни. Но нека това не 
бъде законнически навик: “В неделя аз водя 
детето на църква, то се причастява, какво 
повече мога да направя?! Толкоз, изпълнил 
съм си дълга!”

Всичко това, за което говорим, би 
следвало да е едно цяло. По този начин у 
детето се формират защитни сили сре
щу влиянията от света, влияния, които 
то, рано или късно, ще изпита върху себе 
си. Няма никаква гаранция за опазване от 
тях — раздвоение ще има, не може да няма. 
Раздвоение винаги е имало, защото светът 
е бил винаги това, което е. И в първите 
християнски времена е било трудно, било е 
трудно дори когато християнският морал 
или ценности формално са били общоприети. 
Често пъти обществените норми са имен
но формални норми, а на дело — лицемерие, 
приплъзване, двоен стандарт. Това също 
отравя духовния живот и нравствеността 
в човека. Сега условията са поразлични, но 
тъй или иначе, когато ние добросъвестно 
полагаме усилия за това, за което сега е 
реч, тогава ние изпълняваме своя дълг на 
родители. Но дори да сме постъпили най
добросъвестно, няма никаква гаранция, че 
посятото в детската душа ще даде плод, 
който ще бъде достатъчно зрял, за да не се 
повлияе детето от външните въздействия. 
В крайна сметка, минава време, детето, 
юношата, девойката стават личности. 
Тогава въпросът накъде да поемат се решава 
в тайниците на техните сърца. Пред нас 
вече е личност с нейното право за свободен 
избор. Няма гаранция накъде ще се развият 
нещата, обаче ако човек все пак е сял добро 
семе, има надежда покъсно то да даде своя 
плод. Поне човек ще чувствува утехата — и 
то немалката утеха, — че пред Господа, по 
съвест, каквото е могъл, е изпълнил. Може 
би е могъл и повече, но все пак се е стремял 
да го изпълни и съвестта не го изобличава, 
че е пропилял времето и че е давал воля на 
своите страсти, на своите греховни склон
ности или навици и че всъщност е общувал 
със своето дете през изминалите десет, 
петнадесет години, по един, по същество 

погледнато, нехристиянски начин. Това е 
същественото в отговора, който се по
старах да дам, доколкото мога, на въпроса: 

“Каква е моята родителска отговорност 
спрямо детето ми в условията на нашето 
съвремие?”

Когато децата са достигнали юноше
ската възраст родителят би следвало вече 
да е натрупал опит, за да може активно да 
възпитава, без да налага насила системата 

“забранено – позволено”, а да се опитва да 
обяснява защо това вършим, а онова не 
вършим, например, защо не гледаме безраз
борно телевизия, защо не играем на всякакви 
компютърни игри, защо не гледаме такива 
и такива предавания и филми, защо това 
е добро, а онова е лошо. Повтарям обаче, 
пълна гаранция за избягване на външните 
отрицателни въздействия няма.

И тук възниква отново въпросът за 
доверието към Господа, защото един добро
съвестен родител може да си каже: “Добре, 
аз сторих потребното, съвестта не ме 
изобличава в кой знае какви отклонения или 
грешки, а ето, че с детето ми става така 
или така.” Нашите мисли не са Божиите 
мисли и Божиите пътища не са нашите 
пътища. Бог не може да бъде „подведомс
твен”, така да се каже, на нашите мисли, 
на нашите преценки, на нашите понятия. 
Още повече, всяка личност от един момент 
нататък става отговорна за себе си, а на
къде ще поеме тя, това никой не може да 
каже, никой от нас не може да предвиди с 
пълна увереност, защото, в крайна сметка, 
детето, юношата, девойката — бъдещата 
личност — не са просто един закономерен 
(по човешки сметки) и безостатъчен про
дукт на нашето родителско формиращо 
въздействие. Човешката личност е нещо 
изключително дълбоко и сложно. Личността 
никога не се дели без остатък на формира
щите я фактори. И все пак ние много често, 
без да го съзнаваме докрай, отпечатваме 
върху нашите деца (освен че те получават 
предразположения и към добро, и към зло 
по наследствен път), своята греховност и 
задвижваме у тях лошите качества, които 
те са получили от нас по наследство. Наис
тина е ужасно, обаче за жалост е така.
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За родителската болка от неуспеха във 
възпитаването

С това ваше страдание, ако го понасяте 
духовно, сиреч ако то дава плод на покаяние 
у вас, даже без да го искате, вие давате един 
добър пример на децата си, дори единствено 
със самото това страдание, стига да го ос
мислите духовно, тоест то да не разяжда 
надеждата ви в Господа. Молитвата, напое
на, така да се каже, с вашата кръв: “Господи, 
по какъвто начин Ти е угодно, Ти ги обърни, 
спаси, помилуй!”; покайното настроение 
за това, което не сте направили и за това, 
което сте направили лошо, самото то вече 
има мощна положителна духовна стойност. 
Това никак не е малко. Там е пределът, до 
който ние можем да стигнем. Само че човек 
трябва да бъде в достатъчна мярка безпо
щаден към себе си в духовнонравствен план, 
за да стигне наистина до този предел, а да 
не прояви престъпно лекомислие, като каже: 

“Е, каквото можах, направих, сега Гос под да 
се грижи за тях, аз съм дотук!” Това са две 
съвсем различни неща. Но когато човек из
мине един наистина голготски родителски 
път, както майката на блажени Августин, 
оттам насетне вече би следвало да има 
духовната смелост да се довери на Господа 
да му се довери за бъдещето, като осмисли 
целия тежък опит от миналото, за да не 
допуска подобни грешки занапред в отноше
нието си към вече израсналите деца. В крайна 
сметка, човек иска да види утешението от 
промяната в тях: “Ето на, стана.” Да, но 
какво Господ ще даде, ние не знаем. А ние би 
следвало да търсим утеха в своята връзка 
и близост с Господа, защото тази връзка и 
тази близост ще ни помогнат да се отнесем 
по възможно найподходящия, съответно 
найполезния начин към нашите деца в това 
състояние, в което те се намират.

 За личния пример на родителите

Лошо е, когато родителите са непо
следователни, когато сами те са двой
ствени. Тази тяхна непоследователност и 
двойстве ност по отношение на духовния 
живот се отразява върху децата, разрушава 
родителския духовен и морален авторитет. 

Ако ние сме скромни, ако нямаме увлечение, 
например по лъскавите неща и дрънкулките, 
то децата ще имат в наше лице един жив 
пример. И те могат да започнат да се ув
личат, но все пак живият пример е налице, 
той е отпечатан там някъде в сърцата 
им. Обаче в случай, че ние сме двойствени, 
че сме непоследователни, че в някаква сте
пен лицемерим и извъртаме, какво можем 
да искаме от децата си тогава? Няма по
ужасно от съчетанието на добри съвети с 
лош пример. Защото тук въпросът е не да 
дадем на децата само едно голо знание, а да 
им дадем жив пример. Човек никога не може 
да увери своя ученик или друг човек повече, 
отколкото той сам е убеден. [...]

Често пъти, когато човек желае да на
сочи младия към добро, започва прекалено 
да опекунствува над него, опитва се да му 
обяснява всичко с известен натиск, а това 
винаги или почти винаги води до отрица
телни резултати. Младият човек би тряб
вало да чувствува, че на каквито и теми да 
говорите с него, вие уважавате свободата на 
неговата личност, а не го третирате като 
своя производна функция, която трябва да 
бъде направлявана чрез строгост и мъмрене, 
когато се отклонява от траекторията си. 
Ако вие изработите в сърцето си усет на 
уважение към изграждащата се личност, 
има много поголяма вероятност да бъдете 
разбрани, дори тогава, когато младежът или 
девойката мислят по друг начин; да бъдете 
разбрани, когато дадете внимателен, дели
катен съвет за едно или за друго нещо. [...]

Но основното е личният духовен живот, 
личният добър пример. Този пример не се 
постига с външни педагогически похвати — 
да внуша на детето това, пък аз ще живея 
както си искам. Няма такова нещо. Всъщ
ност резултатността зависи от това какво 
носиш ти в сърцето си и от това да можеш 
да го предадеш като твоя вътрешна духовна 
нравствена нагласа, усет, позиция. Това е 
същественото. Защото децата много добре 
ни усещат и преценяват, подрастващите 
са даже алергични към нашето двойнствено, 
лицемерно поведение, когато ние с добри 
съвети се опитваме да компенсираме по
следиците от собствения ни лош пример.
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Посвещава се на паметта на йерарсите, 
свещениците, монасите, монахините и 
всички предани миряни от нашата Църква, 
които бяха преследвани за защитата на 
праотеческата наша Православна вяра през 
тези 65 години на гонение (1924–1989 г.)

ПРЕДГОВОР
Добро е да се благославя Бог, да се превъзнася 

името Му и благоговейно да се проповядва за Бо-
жиите дела; и вие не преставайте да Го прославяте. 
Царева тайна да пазиш е добро, а Божиите дела 
да разгласяш е похвално (Тов. 12:56).

В цялата история на Източната Пра
вославна Църква никога не е секвала 

нейната непримирима борба срещу мнозина, 
търсещи да разрушат истините на вярата. 
Когато Църквата е била единна, борбата е 
била поуспешна, но много потрудно е било да 
се устои във времената, когато в Църквата 
са възниквали разделения и тя е била разтър
свана от братоубийствени борби. Но макар 
и потрудно, много пъти в тези условия са 
се разкривали истинските ценности и са се 
явявали преданите защитници на вярата.

Така става след 1054 г., когато Източна
та Църква се разделя със Западната при Вели
ката схизма. Оттогава насетне Западната 
църква, обладана от светски дух, не престава 
опитите си да подчини и да завладее Изтока, 
налагайки нововъведенията си във всички 
области на църковния живот.

Един от плодовете на тази дейност е и 
календарната реформа, извършена от папа 
Григорий XIII през 1582 г. и натрапена на Из
точната Църква. Всеки път на тези опити 
се отвръщало с решимост, тъй като те са 
били считани за отклонения от Православ
ното Предание, сурово осъдени и запечатани 
чрез анатема от св. апостоли и св. отци на 
Вселенските събори.

И Румънската Православна Църква не 
можа да избегне изкушенията от страна на 
Запада в тези бурни години. Обстоятелства

та се стекли тъй, че през 1864 г. владетелят 
Александру Иоан Ку2за1 свикал църковен събор, 
на който препоръчал смяната на Юлианския 
календар с Григорианския. На събора присъс
твувал и светител Калиник Чернишки — 
един от найвидните радетели за победа на 
истината и опазването на правата вяра. Той 
категорично се противопоставил на това 
нововъведение и, напускайки залата на събо
ра, казал: „Аз пък към беззаконници не ще се 
причисля!” По такъв начин владетелят Куза 
не успял тогава да изпълни тази наложена 
от франкмасоните директива.

Поради съпротивата на тогавашните 
йерарси властта прибягнала към друга, поре
зултатна тактика: тя наложила взе  мането 
на решение и издаването на Сино дален указ, 
постановяващ изискването всички назнача
вани архиереи да са получили богословското си 
образование на Запад. По такъв начин Миро 2н 
(Крºстя), бъдещият пръв митрополит и 
впоследствие — патриарх на Румъния2, бил 
изпратен да учи в протестантския универ
ситет в Будапеща, а бъдещият Молдовски 
митрополит Пимен (Джордже 2ску) — в Па
риж. Ето как са били подготвени всички 
кандидати за главните архиерейски катедри 
в Румъния.

Така, с течение на времето, изчезнали 
истинските поборници и защитници на 
Православието и мястото им било завзето 

Êîíñòàíòèí Áужîð

КРАТКА ИСТОРИЯ НА РУМЪНСКАТА 

СТАРОСТИЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

 1. Полковник, избран едновременно за княз на Молда
вия и на Влахия през 1859 г., той основава Обединените 
румънски княжества на 23 декември (11 декември, ст. ст.) 
1861 г. — рождения ден на съвременната румънска държа
ва. Под ръководството на Куза Румънската Православна 
Църква едностранно заявила своята автокефалност 
на 15 декември (3 декември, ст. ст.) 1864 г., която била 
формално заверена от Вселенската цариградска пат
риаршия едва на 7 май (25 април, ст. ст.) 1885 г. – б. пр. 

 2. В битността си на първи румънски патриарх 
(1925–1939) той е заемал и високи места в светската 
власт, служейки като регент (1927–1930) – тричленно 
регентство управлявало страната докато крал Михай I 
(цар. 1927–1930, 1940–1947) навърши пълнолетие – и като 
председател на министерския съвет (1938–1939) – б.пр.
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от такива добре подготвени предатели на 
светото дело на Църквата. Поради това е 
имала успех и Константинополската конфе
ренция от 1923 г., взела решението за замяна 
на Юлианския с Григорианския календар — 
едно несъмнено масонско деяние, целящо 
именно да раздели Православната Църква и 
по такъв начин да я отслаби. Единствени
ят румънски епископ, който не се съгласява 
с реформата, е Буковинският митрополит 
Висарион (Пу2йу). Той бива насилен да поеме 
пътя на изгнаничеството и умира в Париж, 
Франция, очернен от „своите” в Родината.

Тъй започва дългият път към Голгота 
на нашата праотеческа Църква, която от 
народностна църква се превръща в предмет 
на кървави гонения и преследване, охулвана 
с изрази, недостойни за чистотата на ония, 
които се пожертвуваха, за да запазят благо
говейно православните догмати и традиции. 
Понеже не се намериха епископи, които да 
се възпротивят на злото, благословената 
борба бе подета от монастирските свеще
ници, а ядро на противостоящото движение 
стана Нямецкият манастир; там те се 
организираха под водителството на митро
полит Гликерий (Тана2се), тогава йеромонах.

Ето защо счетохме за неотложно нужно 
отпечатването на тази кратка история 
на истинската Църква, която всъщност 
е история на едно непрекъснато гонение. 
Желанието ни е всички християни, пък и 
всички търсещи да узнаят истината въобще, 
да придобият една поясна представа и да 
се убедят колко жертви са били необходими 
за запазването на истинското Правосла
вие и колко омраза са излели върху ни ония, 
които в името на Евангелието ни убиваха 
и вършеха такива гнусни деяния, мислейки, 
че „принасят Богу служба”.

Това желание на нашите свещенослужи
тели и вярващи се осъществи благодарение 
на усилието и щедрото благодеяние на гн 
Константин Бужо 2р, който предприе тру
доемкото, но благородно дело да изложи 
писмено историята на едно от найтра
гичните времена, описвайки заедно с това 
и страданията на пожертвувалите се пред 
църковния олтар.

Това дело бе извънредно трудно поради 
липсата на архивно запазени документи — 
нямаше никаква възможност да бъдат съхра

нени поради гонението и унищожаването на 
наличните документи тогава, когато биваха 
разрушавани различните седалища или све
тите обители на нашата Църква. Трябваше 
да се иска разрешение за достъп до държавни 
архиви, тъй като в печатните издания на 
времето някои от трагичните моменти 
са били описани и засвидетелствувани от 
очевидци, които са запазили и предали с жив 
език свидетелствата за онези действителни 
престъпления.

Това първо издание на историята на 
гонението срещу нашата Църква желаем 
да продължим с отпечатването на второ 
издание, допълнено с нови данни и сведения, 
които се надяваме да ни изпратят затро
гнатите от настоящата работа, в случай, 
че разполагат с такива.

Желая да приключа с уточнението, че 
цел на настоящата книга в никакъв случай 
не е разпалването на някаква жажда за от
мъщение — нещо, което ние никога не сме 
правили — а единствено това да възкресим 
в паметта събития, които не трябва да се 
повтарят никога вече. Много пъти такива 
мерки са били вземани — чрез разобличаване
то и заклеймяването на всички злодеяния и 
престъпления, като например тези на Ин
квизицията, на нацизма и комунизма, за да 
може сегашното поколение, като се запознае 
с тях, никога вече да не ги повтаря и да не 
допуска появата на условията, дали възмож
ност за тяхното осъществяване.

Ще си позволим да перифразираме думите 
на една видна политическа личност от наша
та съвременна история, Ю2лиу Ма2ниу3, който 
твърдеше, че не желае той и съмишлениците 
му да станат „от потискани — потисници, 
от гонени — гонители или от преследвани — 
преследвачи”.

Чрез разкритията, направени в насто
ящото съчинение, желаем истината да излезе 

3.  Юлиу Маниу (1873–1953) — чрез сливане на неговата 
Румънска национална партия в Трансилвания със земе
делската партия, основана в 1918 г. от Йон Михалаке 
(1882–1963) той става съосновател в 1926 г. на народната 
земеделска партия, главен съперник, в междувоенния 
период, на националлибералната партия, основана в 
1926 г. от Йон Йонел Константин Братяну (1864–1927); 
четири пъти е бил председател на министерския съвет 
(1928–1930; 1930; 1932–1933; 1944). Осъден от комунис
тическия трибунал на доживотен затвор в изолирана 
килия, Ю. Маниу завършва живота си в затвора. — б.пр.
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наяве и в памет на ония знайни и незнайни 
вярващи, които се пожертвуваха за това 
дело, за да не станем от потискани, още 
попотискани, от преследвани — още по
пре следвани или от гонени — още погонени.

С архипастирско благословение и благо
дарност към всички, които са се потрудили,

† Архиепископ и Митрополит ВЛАСИЙ

Монастир Слатиоара, 
30 май (17 май ст. ст.) 1999 г., Св. Дух

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

В тази книга се стремих да събера сведе
ния за събитията и страданията на румън
ските свещенослужители и миряни, които 
защищаваха старостилната Православна 
Църква през тези шестдесет и пет години 
на религиозно гонение – от октомври 1924 
г. до декември 1989 г. Всичко съхранено и 
намерено в спомените на съвременниците 
на това гонение, както и посоченото в раз
лични спомени за политическото управление 
и държавните органи от времето на кому
нистическия тоталитаризъм, събрах в една 
книга, за да стане то известно на сегашните 
и на бъдещите поколения.

Опитах се да изнеса на виделина поне 
малка част от страданията и преследва
нията на тези истински ратоборци, оста
нали верни на праотеческата православна 
вяра — страдания, породени от човешката 
злоба и забравени от човеците веднага след 
свършването на това време. Може би не 
съм постигнал желаното, но и онова, което 
съм осъществил, ви предоставям от все 
сърце, в памет на архипастирите, свеще
ниците, монасите и монахините, а и на 
всички вярващи, които бяха преследвани в 
течение на тези шестдесет и пет години, 
изтекли от разкъсването на единството на 
нашата праотеческа православна вяра чрез 
въвеждането на римокатолическия по своя 
произход Григориански календар в църковно
богослужебната практика на Румънската 
Православна Църква.

Тръгнах от факта, че тази Църква, про
дължителка на истинската и древна вяра 
от почти две хилядолетия, бе наречена 

„старостилна” едва преди седемдесет и пет 
години. Също тъй имах предвид факта, че за 

нейното съществуване се знае твърде малко. 
Твърде малко се знае за ония, които не при
еха въвеждането на Григорианския календар 
през 1924 г. и бяха принудени да напуснат 
своите църкви и монастири, и да продължат 
проповедта си като апостоли — гонени от 
властите, отричани от официалната но
востилна Църква, арестувани, изтезавани, 
осъждани и заточвани, дори и убивани. И 
тъй, наложително е след толкова много 
години да изнесем на бял свят и да напра
вим достъпни за всички истината за тези 
носители на факела на праотеческата ни 
вяра, които организираха Румънската Ста
ростилна Православна Църква при тежки 
условия, посрещайки смело всички преследва
ния както преди 23 август 1944 г., тъй и след 
това, в течение на почти 45 години кому
нистическа диктатура, през които валякът 
на гонението продължи своя смазващ ход. 

Тяхната непоклатима вяра в свещените 
истини, установени от седемте Вселенски 
събора на ИзточноПравославната Църква, 
превърнаха факела на праотеческата ни Пра
вославна вяра в горяща къпина, която гори 
без дим и пепел и чиято светлина нарасна и 
расте по блясък. Истината за съществува
нето на тази Църква беше скривана, вместо 
нея се предлагаха опростенчески и злостни 
обяснения, придружени от насилствени и 
ограничителни действия. Бяха забранени 
средствата за писмено и устно общение, 
дори писанията с изяснителен характер (да 
не говорим за опониращите на официалната 
линия), понеже старостилните свещенослу
жители и миряните и тяхното изповядва
не на вярата бяха считани за заплашващи 
обществения ред, както през довоенния 
период, тъй и от комунистическите власти, 
които изпитваха смъртна омраза към всяка 
религиозна дейност.

От мига на появата º, Румънската Ста
ростилна Православна Църква бе подлагана 
на системни и несправедливи нападки с все
възможни вероломни средства, за да бъде 
компрометирана. Подбудители на тази 
клеветническа кампания — подета устно и 
писмено и стигнала дори до организирането 
на шайки, които опожаряват и разрушават 
църквите, съградени от пожертвуванията 
на нашите свещенослужители и миряни — 
бяха собствените ни братя по кръв: свеще
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ниците и някои миряни от новостилната 
Църква, които твърдят, че са чеда на нашия 
Спасител Иисуса Христа. Гонението и тази 
нова кървава жертва могат да се прибавят 
преизобилно към гоненията на християните 
от първите векове след Христа. Невероят
но е, но такива неща се случиха в държава, 
където често чуваме твърдението, че от 
почти две хиляди години насам повечето 
жители са православни християни.

Малцина от нас, свещенослужители или 
миряни, найвече помладите, знаят нещо 
за злодеянията, извършени от жандарми и 
някои цивилни лица под покровителството 
на различни новостилни църковници. Кой 
днес още помни опожаряването на църквата 
в с. Радаше2ни, окр. Суча2ва; или побоищата, 
нанесени на местните вярващи там; или 
конфискацията на църковни принадлежнос
ти и опитите този храм да бъде демонти
ран и преместен другаде? Кой си спомня за 
бедите на вярващите от община Бру 2стури, 
окр. Нямц, за кръвопролитието в монастира 
Ку2кова, окр. Бакъ2у (петима убити и дваде
сет и осем ранени), за събитията в Ръкуа 2са 
и Ангеле2щ, окр. Вранча — за тях знаят и си 
спомнят шепа хора. В църквата на община 
Вънато 2ри, окр. Нямц, се пази една икона, 
върху която и сега личат следи от кръвта, 
бликнала от главата на един мирянин, уда
рен в главата от жандармерист с приклада 
на пушката. Отделен случай представлява 
насилствената намеса на жандармерията 
срещу вярващите, които се връщали от 
освещаването на място за църква в мест
ността Буха2лница, окр. Нямц. По време на 
тези инциденти, в резултат на които има 
мъртви и ранени, е арестуван, после мъчен 
и осъден митрополит Гликерий (Танасе), 
тогава йеромонах. Разрушени са женските 
манастири в Брадице 2л, окр. Нямц, Ониче 2ни, 
окр. Сучава, Калара 2ш и Тамадъ 2у (близо до 
Букурещ) и Топоръ 2щ, окр. Васлу2й (където са 
разстреляни двама мъже и една жена). Църк
вата в Хе 2рла, общ. Слатина, окр. Сучава, е 
насилствено отнета и присъединена към 
официалната Църква чрез заплахи и измама, 
а от църквата в Балш (до Тъ 2ргу Фрумо 2с, окр. 
Яш) противозаконно са конфискувани всички 
ценни предмети. Към това се прибавят и 
страданията на принудените да се укриват 
из планини и гори, поради страх от репре

сивните сили.
Найтежките сблъсъци стават в периода 

1934–1936 г., когато с неуморните усилия 
както на свещенослужителите, тъй и на 
миряните е завършено построяването на 
повече от 30 църкви и параклиси, където 
се служи по църковния юлиански календар. 
Представителите на новостилната Пра
вославна Църква виждат заплахата от въз
връщането на стария календар, тъй като 
макар поголямата част от вярващите вече 
да е преминала към новия, в съзнание то си 
тези вярващи не са се примирили с т. нар. 

„поправка” на календара, за която са били 
мотивирани единствено искащите да опра
вдаят налагането на такова нововъведение.

Кой днес знае, че между 1948 и 1954 г. 
игу  менът на манастира Ръме 2ц, окр. Алба, 
атонският йеромонах Евлогий (Оца, покъсно 
станал епископ), се връща към стария кален
дар заедно с цялото монастирско братство, 
два новопостроени параклиса и вярващите 
от седем съседни селища? Вследствие на 
това монастирът е разтурен и обявен за 
туристически обект, монасите са разселени 
дисциплинарно, параклисът в Тейу 2ш е пре
върнат в малка детска градина, а игуменът 
и други четирима монаси са предадени на 
органите на „Секуритате”4, арестувани, 
разпитвани, съдени общо и осъдени на дълги 
години тъмничен затвор.

В Закона за общото положение на веро
изповеданията, обнародван по силата на 
височайшия декрет № 1093 от 1928 г. и от
печатан в официалния в. “Монитор”, бр. 89 
от 22 април 1928 г., в чл. 13 се предвижда: „Ре
шенията на дисциплинарните и съдебните 
инстанции на отделните вероизповедания 
се изпълняват чрез съответните органи. 
При иск, предявен от страна на църковни
те власти посредством Министерството 
на вероизповеданията, изпълнителните 
органи на държавата да дадат съгласие за 
привеждане в изпълнение на тези решения”. 
От този параграф на закона се възползува ръ
ководството на официалната Православна 
Църква, за да вика жандармерия за извърш

4.  Популярното название на „Отдел за държавна 
сигурност” (Departamentul Securităţii Statului) — найго
лемият отдел на Министерството на вътрешните 
работи и найголямата тайна полицейска сила на глава 
от населението в комунистическия блок.—б.пр.
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ването на груби действия против вярващи
те и за разрушаването на старостилните 
храмове, в които последните се молят. 

Вместо братски слова и диалог са пред
почетени насилническите действия. Всичко 
това много прилича на преследванията на 
християните от първите векове на хрис
тиянската епоха с тази разлика, че тогава 
гоненията са били повдигани от езичници, 
а сега те се предвождат от наши събратя 
по род и вяра.

След установяването на комунизма в 
Румъния, ръководителите на Румънската 
Старостилна Православна Църква (РСПЦ) 
настойчиво ходатайствуват пред власти
те и получават разрешение за развиване на 
дейността си. Това обаче не продължава 
дълго — в периода между 1945 и 1948 година.

Във взетите мерки за териториално ор
ганизиране, в съграждането на нови църкви 
и монашески обители, в нарастването броя 
на свещениците, на монасите, монахините и 
на миряните, привърженици на стария стил, 
във връщането на мнозина към правата вяра, 
враговете на истината отново съзират 
заплаха за своите нехристиянски интереси. 
Без никакво разяснение властите приканват 
ръководителите на вероизповеданието да 
предадат всички свои официални знаци и 
печати, което слага край на законното функ
циониране на старостилната Православна 
Църква в Румъния.

Започва гонение и от страна на органите 
на комунистическата държава. Комунисти
ческият режим, проводник на атеизма, вижда 
във всички религиозни вероизповедания ре
акционни сили, представляващи истинска 
заплаха за строя, който комунистите меч
таят да осъществят.

Старостилната Православна Църква, 
смятана от официалната Църква за неже
лана и непокорна, става от този момент 
насетне предмет на систематични гонения, 
на брутални и провокационни действия 
от страна на органите на милицията и на 

„Секуритате”. Само така могат да се обяс
нят съвместните и незаконни действия на 
органите на държавната и местната ад
министрация, на правосъдието и техните 
репресивни органи, с участието на официал
ната Църква, които фактически прикриват 
дяволската ръка на комунистическата „Се

куритате” — главният орган за потискане 
на религиозната дейност.

Мерките, взети от „Секуритате” и от 
останалите съучастници, биват обличани 
в найразнообразни форми. От денонощни 
проверки на монастирските населници и 
изгонването им под предлог, че не прите
жават редовно позволително за заселване, 
се преминава към налагането на глоби за 
нарушения, незаконни данъци, принудите
лен „патриотичен” труд, тежки договорни 
планове и отнемане на зърнени продукти 
и домашни животни, забрана за носене на 
свещеническо облекло, забрана за извърш
ване погребения в общите гробища и други 
заплашвания и закани.

Арестите, изправянето пред съда, нака
зателните осъждания, принудителното мес
тожителство, конфискациите на църковна 
утвар и богослужебни книги, моралните и 
физическите насилия имат за цел да обезсър
чат ония, които не желаят да се откажат 
от религиозните си убеждения. Забранени 
са също тъй поклонническите пътувания в 
други страни, за да се попречи на контакти
те с други църкви сестри.

Едновременно с тези страдания, беди и 
трудности, свещенослужителите на РСПЦ 
са оклеветявани устно и чрез разни писания 
от някои служители на официалната Църк
ва, за да бъдат опозорени пред вярващите. 
Многократно се заявява, че старостилните 
свещенослужители нямат достъп до офици
алното религиозно образование от всички 
степени — факт, който обаче не успява да 
намали авторитета им пред вярващите 
и въобще пред народа, понеже хората не са 
слепи и добре виждат какво се крие зад злоре
чието, виждат кой как изпълнява пастирския 
си дълг, а архиереите и свещениците на ста
ростилната Православна Църква са търсени 
от вярващите; храмовете и манастирите 
на РСПЦ също са често посещавани от гости 
от страната и чужбина.

Днешните поколения трябва да познават 
факта, че още от появяването на РСПЦ та 
до днес се правят всевъзможни опити да се 
попречи на нейното естествено развитие 
и дори да бъде тя унищожена изцяло. Ако 
при споменатите враждебни условия бе по
стигнато организирането и сплотяването 
на тази Църква, то се дължи на факта, че 
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в нейните основи лежи изповядването на 
вярност към истинското Православие и 
горещата вяра на християните при защита
ването на древните традиции и праотечески 
обичаи, предавани от баща на син в течение 
на почти две хиляди години.

Апостол на тази вяра бе митрополит 
Гликерий (Танасе)5. На него и на последвалите 
го клирици и миряни дължи съществуване
то си на румънска земя тази мъченическа 
Църква. Той беше храбър и деен мъж, който 
в своите проповеди насърчаваше всички да 
бъдат силни във вярата, непоклатими и 
готови за саможертва, единни в молитвата 
и сплотени около духовните си водители.

Митрополит Гликерий казваше: „С вяра 
и молитва ние ще победим, а Спасителят 
Христос казва в Евангелието: Дерзайте: Аз 
победих света (Иоан. 16:33). Следователно и ние, 
чрез Господа, ще победим силите на мрака.” 
Тази убеденост не го напусна никога и преди 
да премине във вечността, в последните си 
думи към своите духовни чеда той ги утвър
ди във вярата, казвайки: „Ще преживеете 
промяната, която трябва да се изпълни. Ще 
победите, понеже на наша страна е истина
та, върху която е съградена праотеческата 
ни Православна Църква!”

Докато издирвах сведения и документи 
за написването на настоящата книга, се 
сблъсках с някои трудности. Главната бе 
преминаването във вечността на повече
то свещеници и миряни, които именно са 
изнесли върху плещите си гоненията срещу 
старостилната Православна Църква. Онези 
от тях, които все още са сред нас, са стари, 
болни и трудно си припомнят развитието 
на събитията през време на това шест
десет и пет годишно гонение. Тъй като 
Църквата е била непрекъснато под валяка 
на преследванията, не е могло да се запази 
архив, отразяващ фактите и нейната борба 
за оцеляване и самозащита.

Съхраняването на такива архиви се е 
считало за задържане на нелегални сведения 
и документи и те са били издирвани при 
всички обиски и арести.

Използувах също някои книги, написани 

в защита на тази вяра между годините 
1917–1935, скрити и съхранявани грижливо от 
някои вярващи и опазени от конфискуване. 
Ограничените материални възможности не 
ни позволиха да потърсим още сведения нито 
из архивите и тогавашния печат, нито в 
архивите от времето на комунистическата 
диктатура. Това бреме остава за едно след
ващо и подобрено издание.

Благодарим на всички, които ни помог
наха да съберем и тези оскъдни сведения, 
необходими за написването на настоящата 
книга. Изказваме своята признателност на 
покойния свещеник Николае Онофрей, който 
по благословението на Високопреосвещения 
митрополит Власий бе първият описател на 
гонението, понесено от църквата в Радаше
ни и други места. Ще споменем и безценната 
помощ, получена от вярващите, дълбоко 
предани на запазването на православните 
традиции и истините на вярата, сред които: 
Василе и Штефа2н Урзи2ка от Вънато2ри (окр. 
Нямц), Елена Афлоа 2рей от общ. Бру 2стури 
(окр. Нямц), монахините от монастира Бра
дице2л (окр. Нямц), игуменката на монастира 
До2бру (окр. Нямц) м. Серафима, монахините 
Панкратия (Ръ2шка, окр. Сучава) и Филарета 
(монастир Брадицел, окр. Сучава) и не на 
последно място на Негово Преосвещенство 
епископ Пахомий († 2006) от монастира Ку
2кова (окр. Бакъ 2у), на архимандрит (сега епи
скоп) Флавиан, игумен на монастира „Успение 
Богородично” в Букурещ, на архим. Нифон 
(Марина 2ке), архим. Пахомий (Бъргъуа 2ну) и 
на монах Севастиан (Дру2га) от монастира 
Слатиоара.

Молим хората, които разполагат с данни, 
документи и сведения за периода на гонения
та срещу защитниците на традиционната 
Православна вяра, в името на пострадалите 
и на истината, да ги изпращат в митропо
лията на РСПЦ със седалище в монастира 
Слатиоара, община Ръшка, окр. Сучава, с оглед 
отпечатването на ново издание.

И Бог да ни е на помощ,

Êîíñòàíòèí Áужîð

Ïðåâîä îò ðуìúíñêè åçèê ïî Constantin Bujor, 
65 de ani de persecuţie a Bisericii Ortodoxe Române de 
Stil Vechi. Octombrie 1924 — Decembrie 1989.

(Ñлåäâà.)
5.  Светитител Гликерий бе прославен като изповед

ник на св. православна вяра през юни 1999 г., скоро след 
отпечатването на тази книга. Паметта му се празнува 
на 28 юни (15 юни, ст. ст.). — б.пр.
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Христос воскресе!

В днешното литургийно светоевангелско 
четиво, възлюбени, ние чухме словата на 
Спасителя: А кога дойде Утешителят, Кого-

то Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, 
Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува 
за Мене; а и вие ще свидетелствувате, понеже 
отначало сте с Мене (Иоан 16:2627).

Светите апостоли, учениците Хри
стови започнали своето всепобедно сви
детелство за Христа, умрял заради нас и 
възкръснал, след като приели благодатта 
на Светия Дух. След като приели тази огне
видна благодат в деня на Петдесетница, 
апостолите станали смели, богоозарени, 
наистина благодатни свидетели на Христа 
Спасителя. Свидетелството за Христа — 
това апостолско свидетелство за Христа, 
изпълнено с дух и сила, — продължава и след 
апостолите. Подир тях свидетели Хри
стови стават найвече светите мъченици. 
На гръцки език мъченик ще рече “свидетел”, 
свидетел за Христа, който свидетелствува 
за Христос възкръсналия със своята кръв. 
Мъченикът е готов на всичко и нищо в този 
временен живот не може да го разколебае не 
защото той е силен като човек, а защото е 
човек, станал съсъд на Христовата благодат, 
човек, разкрил себе си докрай за Христовата 
благодат, за действието на Светия Дух — 
на Утешителя, Който свидетелствува за 
Христа.

И ето, днес ние чествуваме паметта на 
един велик свидетел за Христа (великомъче
ник ще рече, в превод от гръцки език, “велик 
свидетел”) — св. Георги. Мнозина тачат 

паметта на св. Георги, мнозина християни 
познават житието му, ала дали разбираме 
по същество какво ние тачим? Какво праз
нуваме? Празнуваме победата на св. Георги 
над дявола и неговите слуги — езичниците, 
празнуваме великото свидетелство на св. 
Георги за Христа, за Христа възкръсналия, 
за Христа Богочовека, Който е жив, Който 
е същият вчера и днес, и во веки (Евр. 13:8).

Много са превратностите в живота на 
Църквата, още от нейното основаване и до 
днес. Но нейна сърцевина остава свидетел
ството на Бог Дух Свети — свидетелство, 
което се излива от сърцата, от живота 
на Христовите свидетели. А Христови 
свидетели не са единствено мъчениците. 
Христовите свидетели са велики и малки, 
Христови свидетели са всъщност всички 
православни християни, които искрено и 
от сърце желаят да бъдат верни на нашия 
Спасител, да бъдат верни, като Му се по
кланят с дух и с истина, така както Господ 
Иисус Христос в беседата Си със самарян
ката казва, че истинските поклонници на 
Отца ще се покланят с дух и с истина (срв. 
Иоан 4:24). А какво означава да се покланяш 
на Бога с дух и с истина? Това означава сам 
себе си да принесеш в жива жертва на Гос
пода. Жива жертва. Какво точно да прине
сеш в жертва? Всичко това, което според 
свидетелството на съвестта ни отделя 
от Господа, откъсва ни от Него. А това е 
грехът в многообразните му прояви. Нещо 
може да ни се струва много близко, да сме 
привързани към него, сърцето ни да е при
лепнало здраво за него. Но ако то е противно 
на волята Божия за нашето спасение, ние 
трябва да имаме решимостта, ако щете, 
духовната смелост да скъсаме с него, да 

ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ СА ПРИЗВАНИ 

ДА БЪДАТ ХРИСТОВИ СВИДЕТЕЛИ*

Триадицкий епископ Фотий

ÖÚÐÊÎÂÅÍ ÀÌÂÎÍ

* Слово, произнесено на 6 май (23 април, ст. ст.) 2007 г. в 
храма “Св. вмчк Георги Победоносец”, гр. Стам болийски.
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се разделим с него, за да останем верни на 
нашия Спасител, Богочовека Христос. Не 
случайно в Светото Евангелие се казва: “ако 
дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я, 
хвърли я. Подобре е за теб с една ръка да 
влезеш в живота, отколкото да имаш две 
ръце и да бъдеш хвърлен в геената огнена” 
(срв. Мат. 5:30). 

Ние с вас, днешните православни хрис
тияни, макар да сме кръстени в светата 
Православна Църква и макар да сме съсъд 
крайно недостоен – уви! – на Божията бла
годат, нямаме решимост, нямаме усърдие 
да свидетелствуваме за Христа. Да живеем 
преди всичко за Него, а не за себе си. Да се 
стремим преди всичко към Него, защото ако 
се стремим към Него, ние ще се приобщим 
със собствената си същност като човеци 
в найголяма пълнота. Защото заповеди
те Господни са ни дадени за това, за да се 
спасим, за да се съединим ние, човеците, в 
живо общение с Бога.

А ние с вас, ако трябва да бъдем съвсем 
честни, трябва да си признаем, че с жи
вота си, с поведението си, с мислите си, 
с чувствата си не само не сме свидетели 
на Христа, поне в малка степен, но често 
пъти дори точно обратното. Макар и да 
не го искаме съзнателно, ние ставаме свиде
тели против Христа. Как? Ако нямаме дух 
Христов в своето поведение ние, именно 
ние, а не друг, настройваме нецърковните 
люде против себе си. А в наше лице те се 
настройват против светата Православна 
Църква, против светата православна вяра. 
И няма защо да ги съдим, че те са далеч от 
Църквата, че те не са вярващи. Защото 
често пъти тъкмо ние с нашето поведение, 
с нашето маловерие, с нашето малодушие, 
с нашето лицемерие, с нашето фарисейско 
поведение, тъкмо ние даваме лошия при
мер, отблъскващия пример. Ако ние с вас 
сме устремени към Христа от цялото си 
сърце, то поне ще осъзнаваме тия случаи, 
когато съблазняваме нашите ближни, ще 
се каем за това. Нашите ближни могат и 
да не останат в храма. За това ние не ще 
бъдем отговорни. Но дойдат ли веднъж, 
те ще видят, че ние макар и немощни, сме 
искрени; че падаме и след това ставаме; че 

не се притесняваме да поискаме прошка, не 
се боим за криворазбирания си авторитет 
(“Какво ще си помислят те?”); ще видят, че 
в нашите действия, в нашето поведение 
се ръководим от чисти и искрени подбуди, 
от подбуди, които извират от светите 
Христови заповеди. Ние с вас сме призва
ни, възлюбени, да бъдем малки, може би 
дори наймалките свидетели на Христа, 
но свидетели на Христа и за Христа, а не 
свидетели против Христа.

Християнинът е християнин навсякъде. 
Не само тук, в храма, навсякъде. Дори тук, в 
храма, често пъти нашето поведение е непо
добаващо. Няма да прибягвам до конкретни 
примери. Да, наистина нашето поведение е 
неподобаващо. Често пъти в отношението 
си към нашите братя и сестри се свличаме 
много под равнището на обикновения чо
вешки морал, на възпитанието, на добрите 
обноски. А какво мислим – че ако сме груби, 
ако правим забележки, ако се държим напа
дателно към този, който греши в нещо, с 
това проявяваме ревност? Нищо подобно. 
Ние мислим, че можем да прескочим така 
наречените “естествени човешки добро
детели” — тази добродетелност, която 
все пак донякъде е в състояние да избуи от 
грехопадналото човешко естество. Смята
ме, че можем да я прескочим и че можем да 
бъдем направо духовни. Не! Лъжем се. Хрис
тиянският духовен живот изисква после
дователност, усилие за преминаването от 
степен в степен, усилия при правенето на 
всяка крачка – една, следваща, трета и т.н.

Та ето, нека да не свързваме почитта 
към св. великомъченик и победоносец Георги 
само с външното усърдие да дойдем в храма. 
Съвсем пък да не свързваме почитта към 
него с традиционните трапези и всякакви 
обичаи, а да свързваме почитта към него със 
стремежа си да бъдем свидетели Христови, 
най, наймалки, но свидетели Христови, 
живи членове от тялото на Христовата 
Църква. Тяло разпъвано, тяло изранено, 
тяло кървящо, тяло мъченическо, защото 
толкова много са днес ударите върху Църк
вата отвътре и отвън. Ако ние желаем да 
бъдем истински православни християни, то 
следва първо да разберем, да почувствуваме 
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Богочовекът Христос, възлюбени, дойде 
от Истината, донесе ни в дар Истина
та и се върна при Истината, като на 

четиридесетия ден подир възкресението 
Си възнесе човешката природа до самия 
престол на светата единосъщна, животво
ряща и неразделима Троица. Спасителят 
не дойде просто да ни учи на истината, а 
дойде бидейки Сам Истина. Той не дойде 
просто да ни посочи пътя към истината, а 
дойде, бидейки сам Истина и Път към нея. 
Христос Господ срина зидовете между зем
ните люде и небесната Истина. Да, ако не се 
издигнем над земната пръст, ако не наберем 
смелост да се възнесем над собственото си 
нищожество, над сластолюбивата си тяга 
към земното, не ще можем да крачим по 
пътя към Истината, не ще можем да бъдем 
чеда на Истината, не ще можем да живеем 
с Истината и в Истината. А пътят към 
Истината води нагоре и все нагоре, както 

този път и сетне да тръгнем по него. А не 
двоедушно да се озъртаме насам и натам, 
да търсим в храма или пък в обществото 
от вярващи някакво прибежище или ду
шевно удобство, някакво спокойствие или 
закрила от трудностите в света. Не. На
шият живот не е тил. Нашият живот на 
православни християни е фронт, колкото 
и да сме немощни, колкото и да сме окаяни. 
Обаче, когато ние имаме искрено съзнание 
за тази немощ, тъкмо тогава Божията 
благодат се излива и ще се излива над нас, 
според думите на Апостола, че силата Божия 
се в немощ напълно проявява (II Кор. 12:9) – в тази 
осъзната немощ, в тази наша немощ, която, 
повтарям пак, осъзнаваме, за която се каем 
и въпреки всичко, въпреки всички падания, 
отново ставаме и се стремим към Господа. 
Защото животът с Господа – това е нашата 

цел, това е целта на нашия живот. И ако 
ние не усещаме това поне в малка степен, 
ние нямаме право да се наречем православни 
християни. 

И тъй, по молитвите на светия славен 
великомъченик, чудотворец и победоносец 
Георги да ни удостои Господ в тия трудни, 
наистина трудни времена, в които живеем, 
да Му останем верни, да плачем след всяка 
изневяра и отново да Му ставаме верни, 
та да се удостоим да бъдем до края на жи
вота си малки Христови свидетели, малки 
свидетели за истината на нашата вяра! За
щото истина и сърце на нашата вяра е Сам 
Той, неумиращият Богочовек Господ Иисус 
Христос, Комуто и от нас, недостойните, 
да бъде слава, чест и благодарение, сега и 
всякога и във вечни векове. Амин!

Христовият път – към Голгота. И първата 
ни крачка от земята към небето, първото ни 
откъсване от земната твърд е издигането 
върху кръста, както Христос бе издигнат от 
земята върху кръста, за да привлече всички 
съм Себе Си – към Истината, към Пътя и 
към Живота. А пътят от кръста до небето, 
до неумиращия живот, понякога е многоле
тен и дълъг, твърде дълъг, а понякога може 
да се измине само за миг. Както е станало 
с мнозина от светите баташки новомъче
ници, чиято памет празнуваме днес заедно 
със славното Христово Възнесение. Вредом 
кръв, писъци, ужас… Едни от мъчениците 
смело се хвърлят в обятията на Истината, 
други плахо и примирено, или пък примрели 
от ужас се отпускат в същите тия обятия, 
ала не се отричат от вярата си, за да се 
избавят от смъртта, а под острието на 
секирата или ятагана за миг се приобщават 
към пълнотата на Истината и Живота!

Едва ли обаче има нещо поскръбно от 
това вече да си се откъснал от земята, 
да си се възкачил на кръста и уплашен от 

ПЪТЯТ ОТ КРЪСТА ДО НЕБЕТО*

* Слово, произнесено на празника Възнесение Госпо
дне, 17 май (4 май, ст. ст.) 2007 г. в катедралния храм 
“Успение Богородично”, гр. София.
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кръстовъзкресния път, или подмамен от 
земната сласт, да подириш отново пръстта 
под нозете си. Ето днес слиза от кръста на 
православното свидетелство архиерейски
ят сонм на Руската Православна Задгра
нична Църква. Днес чрез отслужването на 
съвместна литургия се ознаменува враства
нето на Задграничната църква в организма 
на Московската патриаршия. Ето днес пър
восвещеници запечатват слизането си от 
кръста, като обменят литургийна целувка с 
тия, що ги зовяха да слязат от кръста, след 
като самите те отдавна бяха слезли от него. 
Колко силно боли от лъжата, която нарича 
слизането издигане и падането – възнасяне! 
Докато архиереите на Задграничната Църк
ва бяха възнесени от земята върху кръста 
на православното свидетелство, наричаха 
ги разколници, а щом слязоха от кръста, 
щом предадоха Божието на кесаря, пък бил 
той и църковен, мигом се издигнаха в очите 
му и станаха братя. Наистина, какво по
угнетяващо от това – лъжата да се кипри 
с одеждите на истината? Да, слезлите от 
кръста изричат и ще изричат много слова 
за вярност към Църквата и Православието, 

слова, славещи подвига на мъченици и изпо
ведници, ала нима е почтено да плетеш сло
весни венци за героите воини, след като ти 
сам позорно си избягал от полесражението? 
Нима не е безнравствено да славиш тия, за 
които любовта към Истината е поскъпа 
от земния им живот, след като сам ти за
ради земни изгоди и блага си се отказал да 
свидетелствуваш за истината?

Ала не ще празнува дълго кесарят своя
та победа. Не ще се радва дълго, че епископ
ски ръце са му предали Божието, само и само 
да се сдобият с благоволението му. Защото 
Господ поругаван не бива! И за щото възне
слият се от нас Богочовек е с нас, с всички, 
които макар и немощни, се стремят да 
крачат нагоре и пак нагоре – към Голгота и 
към кръста, а оттам към небесното Оте
чество, от което струи и ни облива любо
вта на светите баташки новомъченици, 
на светите руски новомъченици и изповед
ници, на всички небожители, изминали 
земното си поприще в непомръкващата 
светлина на Пътя, на Истината и на Жи

вота! Амин!

Нови богослужебни издания

ÑËУЖÁÀ ÍÀ ÑÂÅÒÈß 

ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÅÍ 

ÊÍßЗ ÁÎÐÈÑ-ÌÈÕÀÈË

ÑËУЖÁÀ È ÀÊÀÒÈÑÒ 

ÍÀ ÑÂÅÒÈÒÅ ÁÀÒÀШÊÈ 

ÍÎÂÎÌÚ×ÅÍÈÖÈ

ÀÊÀÒÈÑÒ ÊÚÌ 

ÑÂÅÒÈ ÀÏÎÑÒÎË È 

ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒ ËУÊÀ
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Из живота на 
Българската  Старостилна 
Православна Църква

Архиерейски служения и проповеди

НА 6 МАЙ (23 април, ст. ст.) пловдив
ската и пазарджишката енории отбеляза ха 
своя храмов празник с тържествено бде
ние и архиерейска св. Литургия. С Триадиц
кия епископ Фотий служиха свещениците 
о. Константин Дженков и о. Лазар Спасов, 
при участието на дякон Тодор Енчев. Рано 
сутринта, преди започването на св. Ли
тургия бе отслужен молебен към 
свети великомъченик Георги Побе
доносец с водосвет. Събралите 
се да почетат паметта на 
победоносния Христов воин 
тази година бяха изпълнили 
целия храм,  поголямата 
част от тях се причастиха 
със св. Христови Тайни след 
надлежна подготовка.

Празничното слово на 
владика Фотий помества
ме отделно в рубриката 

“Църковен амвон”, с. 26. 

v   v   v

НА 17 МАЙ (4 май, ст. ст.), първият 
параклис на Българската Старостилна 
Православна Църква в столицата, посве
тен на Христовото Възнесение, почете 
своя храмов празник с всенощно бдение и св. 
Литургия. Тържествена служба имаше и в 
катедралния храм “Успение Богородично”, 
оглавена от Триадицкия епископ Фотий 
в съслужение със свещениците Валентин 
Тодоров и Лазар Спасов и с участието на  
дяконите Тодор Енчев и Николай Петров. 
Тази година великият Господски празник 
съвпадна с найновата светла дата в на
шия богослужебен календар – деня, в който 
чествуваме паметта на светите Баташки 
новомъченици, прославени църковно през 
миналата година. След литургията съборно 

бе отслужен молебен към светите Баташки 
новомъченици. Словото на епископ Фотий 
поместваме отделно на с. 28.

v   v   v

ПРАЗНИКЪТ ПЕТДЕСЕТНИЦА (Света 
Троица), увенчал изкупителното дело на 
Спасителя със слизането на Светия Дух, 

тази година се падна на 27 май (14 
май, ст. ст.). Всенощното бдение 

и тържествената св. Литургия 
в столичния храм “Успение 

Богородично” извърши епи
скоп Фотий в съслужение 
със свещениците Валентин 
Тодоров, Николай Иванов и 
Иоан Дочев и с участието на 
дяконите Тодор Енчев и Ни
колай Петров. След литур
гийното богослужение пред
стоятеллят на Българската 
Старостилна Православна 
Църква отслужи и вечернята 

с коленопреклонни молитви, полагащи се 
единствено на тоя ден.

Проповедта си владиката започна с 
покайномолитвения вопъл на св. Николай 
(Велимирович): “Помогни ми отново да 
се родя, Единосъщна Троице! Не мога да 
избист ря тинестото корито, в което тече 
моя живот! Не мога да се отбраня от мът
ните притоци, които дерето влива в моята 
река!” Това е всъщност вопъл на всяка една 
умираща и пак оживяваща християнска душа, 
кръстена с вода и продължаваща да се влачи 
по земята като мътна вода. Запечатана с 
дара на Светия Дух, а сетне – уви! – дамго
сана и с печата на този свят.

Само чрез Светия Дух, чрез Неговата 
несътворена благодат людете стават 
и остават християни, подчерта Негово 
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Преосвещенство. Ето защо на много места 
в Новия Завет християните са наречени 
свети – защото са родени, осветени, про
светени от Светия и Животворящ Дух. 
В кръщението и миропомазването ние 
получаваме кваса на тази святост и този 
квас заквасва нашите души и тела според 
мярата на решимостта ни да придобиваме 
светоевангелските добродетели. Ала чове
кът, в цялото творение единствено и само 
човекът, се разкъсва между кристалната 
вода на живота и мътния порой на смъртта 

– между печата на Светия Дух и печата на 
света, между Бога и дявола, между рая и ада. 

Духовното усещане за Бога, способнос
тта на душата да откликне на Божия зов, 
доброволната º откри
тост към Божия зов – ето 
начатъкът на рая тук, на 
земята. Тази тайнствена 
откритост на душата 
към Бога, тази наистина 
тайнствена решимост да 
отдадеш своята свобода и 
своята личност на Бога, за 
да ги получиш в пълнота. 
И оттам – оживотворява
щото, обновяващо усещане, 
духовното усещане за Бога. 
Това усещане се проявява 
всеки път, когато благо
датта на словото Божие 
се докосва до сърцето и ти почувствуваш 
силата на това слово. Чувствуваш как то 
те храни, как те оживотворява, как те 
просвещава, как ти сочи пътя, по който 
ти, именно ти трябва да вървиш.

А що е смърт, печат на света и ад? 
Усещането за дявола. Това мрачно усещане, 
което се вкоренява в душата, когато тя се 
открива за действието на дявола, когато 
тя попада под робство на страстите. Ко
гато сластолюбието я влече, за да се от
крие тя за действието на страстите, т.е. 
за действието на дявола. Това усещане за 
дявола и неговата мрачна енергия, за тази 
противоблагодат, ако можем така да я 
наречем, сковава, убива усещането за Бога. 
И колкото подълбоко човек се разтваря за 
това често пъти светло наглед, но мрачно 

по същество усещане за дявола, толкова по
осезателно и в крайна сметка пострашно 
той предвкусва ада още тук, на земята.

Ето между какви главоломни бездни се 
разкъсва човекът, – завърши епископ Фо 
тий. – И от него, единствено от него за
виси накъде ще поеме, за кого ще разтвори 
душата си, какъв духовен усет ще придобие. 
От човека зависи дали квасът на Божията 
благодат ще закваси личността и природа
та му или пък този квас ще стане наймощен 
изобличител на човека на Страшния съд. И 
ако действителна, а не отвлечена цел на 
нашия живот е единението ни с Христа в 
Светия Дух, и ако ние възгряваме в нас ре
шимост да отдадем себе си на Господа, то 

тогава в реката на нашия 
живот не ще има място за 
пороите на смъртта. Тогава 
светът ня  ма да намери в нас 
място, за да положи своя пе
чат, защото ние ще се обно
вяваме безспирно, ще става
ме подир всяко падане, ще 
оживяваме подир всяка 
смърт. И така ще бъдем ви
наги новородени, ще станем 
обновяващ се съсъд, изпълнен 
с живота и запечатан с печа
та на едната Света, Едино
същна, Животворяща и Не

разделима Троица: Отец, Син 
и Дух Свети, на Която да въздадем чест, 
слава и благодарение, сега и всякога и във 
вечни векове!”

v   v   v

НА 28 МАЙ (15 май, ст. ст.) – празни
ка Свети Дух, – Негово Преосвещенство 
Триа дицкият епископ Фотий бе скъп гост 
на гоце делчевската енория, която предния 
ден чествува престолния празник на своя 
храм. Заедно с предстоятеля на Българската 
Старостилна Православна Църква в храма 

“Св. Троица” служиха свещениците Иван 
Мостовенков, Стефан Андонов и Владимир 
Дончев, при участието на дякон Тодор Енчев. 
Гости на празника бяха о. Доротей Стоянов, 
о. Иоан Дочев, който рано сутринта от
служи водосвета в храма, а също и миряни 
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от цяла Югозападна България.
В словото си владика Фотий припомни 

слизането на Бог Дух Свети във вид на 
огнени езици в деня на Петдесетница над 
събраните в Сионската горница апостоли 
и над Пречистата Божия Майка. “Той сля
зъл в нашия земен свят, за да се облечем в 
силата на Неговия дар – благодатта Божия, 
да се облечем в Христа, да познаем нашия 
Спасител като Бог и Човек и да живеем с 
Него и в Него чрез благодатта на Светия 
Божий Дух. Още в самия ден на Петдесетни
ца и след това св. апостоли започнали да 
проповядват възкръсналия Христос – По
бедителя на греха, смъртта и дявола. И го 
проповядвали не само в своята родина Юдея, 
но и сред целия тогавашен културен свят, 
наричан от древните “вселена”, а и отвъд 
неговите предели. На проповед тръгват 
дванадесет галилейски рибари, дванаде
сет неуки селяци. Срещу им се изправят 
първо техни сънародници, юдеи, които ги 
обявяват за еретици и започват да ги пре
следват. Второ, срещу апостолите, срещу 
тяхната проповед и техните следовници 
въстава могъщата Римска империя. Близо 
три столетия продължават гоненията 
срещу Христовото име, срещу проповедта 
на апостолите, срещу самите тях, – всички 
те завършват живота си мъченически. Бли
зо три столетия продължават гоненията 
срещу следовниците на Христа Господа и 
побеждава кой? Мощта на Римската импе
рия? Не! Побеждава силата на Светия Дух 

– тази сила, с която апостолите са тръгнали 
да проповядват Христа Разпнатия, чрез 
която са извършвали чудеса, изцелявали са 
болни, възкресявали са мъртви, изгонвали 
са бесове. 

Как се проявява силата на Светия Дух 
у нас? Ако ние отдадем на Христа Господа 
сърцето си, ще бъдем осиновени от Бог 
Отец и благодатният дар на Светия Дух 
ще се разкрие у нас в пълнота, изтъкна епи
скоп Фотий. Да побеждаваме със силата на 
Светия Дух означава да побеждаваме греха, 
пороците, страстите, злото найнапред 
в себе си. Ако ти обичаш враговете си, ти 
побеждаваш със силата на Светия Дух; ако 
ти правиш добро на ония, които те мразят, 

ти побеждаваш със силата на Светия Дух; 
ако ти благославяш ония, що те проклинат, 
ти побеждаваш със силата на Светия Дух; 
ако ти се молиш за тия, които те гонят 
и те обиждат, ти побеждаваш със силата 
на Светия Дух. Ако ти се опълчваш срещу 
собственото си грехолюбие, срещу страсти
те, срещу пороците и срещу всичко, което 
те откъсва от Триединия Бог – Отец, Син 
и Дух Свети – то ти побеждаваш, дивно, 
прекрасно побеждаваш със силата на Све
тия Дух. Ето към каква победа със силата 
на Светия Дух сме призвани всички ние с 
вас. Ала ако ние не разкриваме сърцата си за 
Словото Божие, ако нямаме усърдие да от
дадем волята си на Господа, да заживеем не 
толкова ние, колкото Той в нас, то тогава 
сърцето ни ще се окаже каменлива, твърда 
почва и семето на Божията благодат не 
ще даде плод.

Ние, християните, сме призовани да жи
веем на тази земя като чеда на Небесното 
Отечество. Ето защо основно, ръководно 
начало в нашия живот следва да бъдат не 
земното благополучие, не земните наслади, 
не земното добруване, не земните удобства. 
Основна цел на нашето съществуване, ос
новно ръководно начало на нашия живот 
би следвало да бъде Господ Иисус Христос, 
Който е същият и вчера, и днес, и во веки, 
Който затова дойде на нашата натежала и 
пренатежала от грехове земя, за да ни дари с 
благодатта на Светия Дух. Да изпрати Духа 
на Истината, та чрез Неговата благодат 
да се оплодим, да бъдем оживотворени, да 
станем ново творение в Христа, завърши 
предстоятелят на Българската Старос
тилна Православна Църква.

v   v   v

НЕДЕЛЯТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СВЕ
ТИИ, която тази година се падна на 10 юни 
(28 май ст. ст.), е престолен празник на 
приземния параклис в катедралния храм 

“Успение Богородично”. В него бяха отслу
жени всенощно бдение, водосвет и ранна 
св. Литургия. След нея в големия храм бе 
отслужена св. Литургия от Триадицкия епи
скоп Фотий, в съслужение със свещениците 
Валентин Тодоров и Иоан Дочев и с участи
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ето на дяконите Тодор Енчев и Николай 
Петров. Празникът завърши с молебен и 
литийно шествие около храма.

“Днес, възлюбени, е ден за прослава на на
шите родни небожители, на нашите отци 
и майки по вяра и род, които са засвидетел
ствували и продължават да свидетелству
ват, че нашето потекл¬ е от небето – каза 
в празничната си проповед епископ Фотий. 
Без този жив усет за нашето потекл¬ и 
за целта на земното ни странствуване 
почитта ни към българските светци ще 
бъде поскоро външна, отколкото силна, 
духовна, съкровенодълбока. Подбудата за 
такава същинска, духовна почит се корени 
не само в родолюбивите чувства или в една 
принизена до обичайна традиция вяра. Под
будата за такава почит извира от любовта 
към вярата и надеждата на нашите родни 
небожители и оттам – от любов към тях 
самите. 

Ала за жалост ние сме твърде вяли и 
топлохладни и нерядко не отдаваме дори 
външна почит на нашите родни светци, 
продължи владика Фотий. През 1999 г. ние 
прославихме богослужебно за пръв път в 
родината ни св. свещеномъченик Висарион, 
епископ Смолянски. Питам се оттогава 
насам колцина от нас са си спомняли кога е 
денят на паметта му? Колцина от нас са 
дошли тук в храма, за да му се помолят, да 
вземат участие в светата Литургия в деня 
на неговата църковна памет? Всеки един от 
нас може да се вгледа в себе си и да види има 
ли у него жив усет за православната българ
ска святост. Жива ли е подбудата, която 
съгрява сърцата ни с поне малко любов към 
родните ни небожители или отношението 
ни към тях е някак съвсем непостоянно, 
неопределено, вяло, припламващо навярно 
само понякога за мигове или за малко подъл
го време? И ако сред самите нас е така, то 
какво да кажем за днешното ни общество, 
как да дирим тук и там искри на истинска 
почит, на същинска приобщеност към драго
ценното наследие на българската святост?

Ние живеем във време, когато изтляват 
последните стойностни искри от народно
стното съзнание на българина. Преднаме
рено избягвам определението “национално”. 

Национализмът ползува или поскоро се 
стреми да използува Църквата като своя 
слугиня. Наследието на Църквата, духов
ното º богатство е само допълнително 
украшение върху знамето на национализма. 
Ала къде е нашата свяст, духовната ни свяст 
като православни християни и българи? Днес 
ние се борим, за да оцелеем в света. Но ако 
светът с неговите ценности, с неговата 
логика прониква в ума ни, пъпли в сърцето 
ни, привлича желанията ни, става цел на 
стремежите ни, какво да речем? Каква ще 
бъде връзката ни с българските светци – с 
тия, които са приели Христа Спасителя в 
сърцата си много подълбоко от всяко усе
щане, всяко желание, всяка страст на света? 
Всички ние можем да се окажем жалки, когато 
се опитаме да възхвалим със слово родните 
ни небожители. Защото жалко е, много жал
ко е наистина, когато люде, които са роби 
на света и се борят за земни блага, говорят 
за небесна свобода и за духовни богатства.

Тия, които имат стремеж истински, 
стойностен, стремеж жив и дълбок към Хри
ста Спасителя, обичат и своето Отечест
во чисто, искрено и обикновено му служат 
безшумно и скромно, далеч от улиците и 
площадите, където се вика и крещи, завър
ши владиката. Живеем наистина в тежко 
време. Много от нашите сънародници са 
духовни мъртъвци в живи тела. Казвам това 
с болка, не с упрек, защото — не дай Бог! — 
такъв мъртвец може да се окаже всеки един 
от нас. Нека с безумието си да не дълбаем 
пропаст между нашите свидни български 
светци и нас самите! Нека се устремим към 
тях с простота, искреност и решимост за 
вътрешна промяна! И да просим тяхното 
ходатайство пред Христа Спасителя. Да 
просим това, което е найнасъщно за всички 
нас: да възкръснем духом, да оживеем в Хри
ста, да заживеем с Христа, да оживеем за 
истинския, небесния живот сега и во веки.”

v   v   v

ПРАЗНИКЪТ НА СВЕТИТЕ първовърхов
ни апостоли Петър и Павел бе почетен с 
тържествени богослужения из енориите 
на Българската Старостилна Православна 
Църква. Мнозина се приобщиха със св. Хри
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стови Тайни, след усърдна подготовка по 
време на Петровия пост. В катедралния 
храм “Успение Богородично” в столицата 
Триадицкият епископ Фотий в съслужение 
със свещениците Лазар Спасов и Иоан Дочев 
и при участието на дяконите Тодор Енчев и 
Николай Петров отслужи всенощно бдение 
в навечерието на празника и св. Литургия 
в самия празничен ден.

“Днес Христовата Църква слави двама
та богати бедняци, които сребро и злато 
нямали, ала имали найголямото съкровище 
в целия сътворен свят – благодатта на Све
тия Дух,” каза в словото си епископ Фотий. 
Той напомни, че и Юда бил апостол, призван 
да просвещава людете с Христовата свет
лина. “У нас като православни християни е 
посято семето на апостолското слово, на 
Христовата светлина, на Христовата бла
годат. Но пред взора ни натрапчиво лъщи 
блясъкът на среброто и златото, на света 
с неговите блага, наслади, слава.”

Владиката напомни, че първите христи
яни са били преследвани, затваряни, мъчени, 
убивани, но вярата им в Христа, любовта 
им към възкръсналия и идещ отново Христос 
Бог радостно е тържествувала над всичко 
земно, суетно, житейско, мимолетно. Пред
стоятелят на Българската Старостилна 
Православна Църква разказа един случай от 
житието на св. Пахомий Велики. Като млад 
войник, бидейки още езичник, той заедно с 
войсковата си част минал през малък град, 
чиито жители снабдили преминаващите 
войни с дрехи, храна и ги изпроводили с добри 
думи. Пахомий попитал що за люде са тия 
добри хора и разбрал, че това са християни, 
които винаги са милостиви и гостоприемни, 
не отмъщават дори на враговете си, винаги 
и на всички служат безкористно. И Пахомий 
приел Христовата вяра.

“Ето ги плодовете от апостолската 
проповед! Ето я осезаемата Христова свет
лина! Ето го плодът на Божията благо дат 
на дело, в дух, истина и живот, из тъкна 
владиката. Минават столетия и ние знаем, 
че заедно с тия прекрасни плодове върху 
Христовата нива все почесто и поза
страшително избуяват бурените на зем
ните пристрастия, на материалистичния 
вкус към живота, на стремежа към земни 
блага, удобства, наслади, слава. И найтя
гостно е, когато тези бурени сме самите 
ние, когато ние се опитваме да ги прикрием 
под лъжливия плод на някакво полухристи
янство. В първите векове също е имало 
изпитания – християните не са били ня
какви идеални люде. Ала Църквата е била 
организъм мъжествен, силен. Имало е мно
го и то добър, стократен плод под дейст
вието на Божията благодат, така че по
слабите членове на Църквата са могли да 
намерят опора в своите братя. 

Днес ние виждаме какво е положението. 
Но за жалост виждаме много подобре по
ложението навън, около нас, отколкото 
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собственото си вътрешно състояние. Днес 
ние, членовете на Църквата, не сме мъже, 
не сме дори и юноши, а сме безпомощни 
младенци. Днес ние сме заразени в дълбочи
на от материалистичния вкус към живота 
и не можем да го прикрием. Ни
какви форми на външно благо
честие не могат да прикрият 
този плевел, който расте в 
сърцата, в умовете и волите 
на всички нас в една или друга 
степен. А нищо не разединява 
людете подълбоко от матери
алистичния интерес. Не мате
риалния, а материалистичния 

— подчерта владиката, — защо
то става дума не просто за 
стремеж да се осигурят мате
риални блага, без които тук, на 
земята, не можем, а за такава 
нагласа на мисленето, чув
ствата, волята, за такава нагласа на ли
чността, при която ръководното начало, 
макар и скрито, е именно материалистич
ният вкус към живота. Примерите в жи
вота на Църквата за това са много. Но 
много пополезно е да се вгледаме в себе си 
и да си дадем честно сметка не сме ли и ние 
в житейското поприще малки юди, само че 
криещи се зад апостолското слово, зад бла

говидността на християни. Къде е вярата 
ни в Христа? Къде е любовта към Спасите
ля? Проблясват ли макар понякога в нашето 
сърце искри на тържествуваща радост над 
света с неговата суета, с неговите мимо

летни блага? Ако това не е така, 
какви християни сме ние всъщ
ност? Нима словата на великия 
апостол Павел: Вече не аз живея, 
а Христос живее в мене (Гал. 2:20), 
са станали мъртво изречение, 
на което се радваме, което 
възприемаме, но някак отвле
чено? 

По молитвите на свети
те славни всехвални апостоли 
Петър и Павел да дойдем на 
себе си, да се освестим, да раз
творим смело, без уговорки, 
без боязън ума и сърцето си 
за семето на живителното, 

свято, богочовешко слово, благовестено от 
светите апостоли, та да даде то плод и в 
нас, завърши епископ Фотий. Плод на вяра, 
плод на непосрамваща надежда, плод на 
неумираща любов, плод на живот в Христа 
Иисуса, нашия Господ, Който е благословен 
во веки!”
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Ìîìåíòè îò ñâåòàòà Ëèòуðãèя ïî ñлу÷àй ïðåñòîлíèя ïðàçíèê íà хðàìà 
“Ñâåòè Ãåîðãè Ïîáåäåíîñåö”, ãð. Ñòàìáîлèйñêè, 6 ìàй (23 àïðèл, ñò. ñò.) 2007 ã.
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Ïðåñòîлíèяò ïðàçíèê íà хðàìà “Ñâåòà Òðîèöà”, ãð. Ãîöå Дåл÷åâ. 
28 ìàй (15 ìàй, ñò. ñò.) 2007 ã.

Ïðàçíèêúò Ïåòäåñåòíèöà â êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя. 
27 ìàй (14 ìàй, ñò. ñò.) 2007 ã. 


