“Àç ñúì ñ âàñ ïðåç âñè÷êè äíè
äî ñâúðøåêà íà ñâåòà. Àìèí.”
(Ìàò. 28:20).
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Беседа с Божия раб Йосиф Муньос
в Джорданвил през 1983 г.
 зминаха 25 години от дивното знамение на Божията милост – деня, в който ИверИ
ската Монреалска икона на Пресвета Богородица започна да мироточи, и 10 години от
злодейското убийство на нейния верен пазител Йосиф Муньос. По този повод поместваме
част от първото негово интервю, дадено пред тогавашния редактор на сп. “Православная
Русь” йеромонах Игнатий през септември 1983 г., по време на пребиваването на брат Йосиф с чудотворната икона в монастира “Света Троица” (Джорданвил). Припомняйки си
тези скъпи за християнското сърце събития и днешното печално положение на Руската Православна Задгранична Църква, неволно си спомняме Божиите слова, отправени към ангела на ефеската църква: “Помни, прочее, откъде си паднал…” (Откр. 2:5). Дано Господ по молитвите на пречистата Си Майка запази Своето малко стадо невредимо и вярно докрай!

— Имало ли е дни, когато
от иконата е изтичало повече
миро?
— Да. Например, когато
имаше епископска хиротония в Монреал, мирото се
стичаше по пода. Такъв случай виждах за първи път. И
още веднъж се случи подобно
нещо, когато бях в Санкт
Петербург, във Флорида.
Ние с отец Тома Марета
(той също може да потвърди
това) видяхме, че от ръцете
на Божията Майка и Богомладенеца просто бликаше
миро, сякаш някаква сила го изпомпваше
отвътре.
— От кои места на иконата най-вече изтича
миро?
— Мирото винаги тече от едни и същи
места и те никога не се променят – от ръцете на Божията Майка и от звездичката на
лявото ª рамо и само понякога от ръцете
на Господа Иисуса Христа. Забележително е,
че мирото изтича само от изображенията
на Божията Майка и на Младенеца и никога
от обратната страна на иконата. Отзад
тя е съвсем суха. Някои хора говорят, че
сме поливали иконата със зехтин. По този
повод Австралийският и Новозеландски

архиепископ Павел каза, че
когато става такова чудо,
дяволът много се гневи. Затова отначало срещу нас се
надигнаха толкова подозрения в измама.
— Не Ви ли се е случвало да се
срещнете с някой учен, който да
е изказал своето мнение относно
чудото на мироточенето?
— Да, имаше учени, които
наблюдаваха чудото. Познавам един учен от Маями,
вярващ християнин, който
разгледа внимателно иконата от всички страни и
каза, че се извършва най-голямото чудо на
нашия ХХ в. “Откъде – недоумяваше той,
– се образува това миро?” Между другото,
когато този човек дойде да види иконата,
той не искаше дори да я докосва, боеше се
да не съблазни вярващите. Но аз му казах:
“Моля, разглеждайте я колкото искате.
Единственото условие е да не оскърбите
Божията Майка с неблагоговение”. Първото
нещо, което направи той, беше да обърне
иконата и да я разгледа: дали мирото не
прониква оттам върху лицевата º част?
Но задната страна беше съвсем суха. Тогава
той каза, че става нещо необикновено. Убеди
се, че мирото не избликва нито от гърба

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ ÑËÎÂÎ ¹ 4 / 2007

на иконата, нито от дървото, на което е
нарисувана. Още преди това бяха взели за
изследване парчета дървесина от горната
част на иконата, но се оказа, че тя е нарисувана на най-обикновена дъска от смърч.
— Какви са размерите на иконата?
— Не зная точните размери, но мисля, че
е приблизително 40 на 50 сантиметра.
— Вие рисувате ли икони?
— Да, бях ученик на иконописеца Николай
Шелехов, който по-рано е рисувал в България
и Германия, и работех с него. Имам научна
степен по изкуство и осем години съм преподавал в Чили този предмет.
— На колко години сте?
— На трийсет и четири.
— Как мислите, защо Господ е избрал именно
Вас за това чудо? Простете за въпроса – чух, че
други са Ви го задавали.
— Смутен съм, защото добре познавам
всичките си недостатъци и ако Господ ме
е избрал, това е само велика Божия милост
към мен. Мисля, че Бог е сторил това найвече, за да ме укрепи във вярата.
— Ще Ви прекъсна. Вие от дете ли сте православен?
— Не, аз съм роден в дълбоко религиозно
католическо семейство.
— На колко години приехте Православие?
— Бях на четиринайсет години, когато
се запознах с владика Леонтий Чилийски.
— Той ли Ви кръсти?
— Да.
— Моля, продължете прекъснатия отговор.
— Както казах, аз зная своите недоста
тъци и съзнавам нищожеството си, но мисля,
че Бог ме използува като оръдие за Своите
цели. Бог често пъти проявява Себе Си чрез
най-последните. Аз съм един от последните
в Православната Църква – обърнал се към
Православието римокатолик. Бог вече ме
призова веднъж към истинската вяра, а сега,
по Своята милост, ме избра за втори път.
Но Той ми дава да чувствувам, че съм нищо.
С всеки изминат ден все повече осъзнавам
своето нищожество; аз съм само оръдие,
макар нечисто и грешно, в Божиите ръце.
Забелязал съм, че хората често ми задават
този въпрос: защо именно Вас е избрал Бог?
Защо това стана с Вас? Отговарям им, че
винаги съм се молел на Пресвета Богородица,
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но никога не съм просил чудо, никога не съм
Я молел да ми даде доказателство за Себе
Си. Аз вярвам в Божията Майка тъй, както
вярвам и в Бога. Дълбоко почитам Света
Богородица, защото от малък съм научен
така от моята майка – да обичам Пресветата Дева. Вярвам, че Божията Майка
действува там, където иска. През тези
десет месеца имаше много препятствия,
въпреки тях обаче Тя отиваше където иска
и когато поиска.
— Къде сте били с иконата?
— Първото ми пътешествие беше в столицата на САЩ Вашингтон, по покана на
о. Виктор Потапов. Той беше силно поразен
от извършващото се чудо. Това, което ми
направи най-голямо впечатление при моите
пътувания по енориите, беше, че Пресвета
Богородица се докосва до най-дълбоките
тайници на човешката душа. Затова винаги,
в която и църква да се намира иконата, има
много изповядващи се и много причастници.
Ал. Солженицин също ми написа писмо…
— Във връзка с иконата?
— Да. О. Виктор Потапов му изпратил
снимка на иконата и памуче с миро. Ал.
Солженицин ми писа, че тази икона на Пре
света Богородица е икона целителка, която
лекува не толкова телата, колкото душите,
защото тук, в Америка, душите са по-болни
от телата на хората. Тя има благодат да
изцелява душите и вече е извършила много
такива изцеления.
— Вече споделих с Вас, че някои богомолци ми
разказаха как през цялото време, докато иконата
беше в нашия храм, са се чувствували сякаш не на
земята, а на небето, в присъствието на Божията
Майка. Впрочем вчера празнувахме паметта на
преп. Иов Почаевски, но този празник мина почти незабелязано, тъй като цялото ни внимание
беше насочено към иконата.
— Мисля, че преп. Иов не ни се е обидил,
задето празникът му е минал на втори план.
Аз преживях същото, и не само аз, но и всички,
които са се молели пред иконата на Божия
та Майка. В различните енории, където
съм бил, виждах, че мнозина от молещите
се пред иконата плачат. И когато ги питах:
“Защо плачете?”, те ми отговаряха: “Защото,
макар че сме толкова грешни, толкова нечисти, Божията Майка ни изпраща тази дивна
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милост”. Наскоро бях в Лос Анжелис. Там се
запознах с една жена, чийто син е загинал
при автомобилна катастрофа. Тя събирала
успокоителните таблетки, които º давал
лекарят, за да ги вземе наведнъж и да се отрови, защото не искала да живее повече. Някой
обаче º казал, че в техния храм ще донесат
Мироточивата икона на Божията Майка.
И когато дошла да я види, тя била толкова
потресена, че веднага отишла да изповяда
греха, който мислела да извърши. “Исках да
се самоубия, защото мислех, че Бог не е с нас,
че Той ни е оставил и че Божията Майка също
ни е оставила. Но сега виждам, че Тя е с нас
тук, в нашия храм”. Освен това, един човек
ми каза, че е прочел в октомврийския брой
на “Журнал Московской Патриархии” от
миналата година статия, в която се казва,
че нашата Руска Православна Задгранична
Църква е мъртва, защото в нея не стават
чудеса. Това е било отпечатано през октомври, а следващия месец, като опровержение
на написаното, започна чудото. Мисля, че
това чудо се извършва в нашата Задгранична
Църква, за да потвърди, че тя е жива. Като
пример ще Ви разкажа за себе си. След като
напуснах Чили, моята вяра започна малко по
малко не точно да охладнява, а по-скоро като
че ли започнах да свиквам с нея. Това чудо в
известен смисъл послужи за възраждане на
моята вяра. Чудото свидетелствува, че Бог
е с нас и че нашата Църква не е закостеняла,
безжизнена, а е жива Църква, щом Сам Бог
ни дава такива дивни знамения. Понякога си
задавам въпроса: защо това чудо не стана в
Гърция или в друга страна, където хората
се молят вече векове наред, а точно тук, в
Америка?
— Обърнали ли сте внимание, че чудото започна точно година след едно велико събитие в живота
на нашата Задгранична Църква? През ноември
1981 г. тя прослави руските новомъченици, а през
ноември 1982 г. тази икона на Божията Майка
започна да мироточи. Дали нашите мъченици не
са измолили от Бога и от Божията Майка Тя да
утеши по някакъв начин техните събратя, които
се намират тук, на земята, в постоянни скърби?
— Да, може би тези събития са свързани
помежду си. Владика Виталий, пък и други
са ми казвали, че тази икона на Пресвета
Богородица спада към вида “Одигитрия”,
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т.е. Пътеводителка – която ни показва
правилния път. Тъй като благоуханието
прив лича хората, то и тази икона ни
привлича с необикновеното благоухание на
изтичащото миро, за да вървим по пътя,
който ни сочи Божията Майка. И аз мисля,
че това е точно така. Това е добро обяснение на ставащото чудо. Забелязал съм, че
иконата привлича всички и съвсем малко
са тези, които отричат чудото. Всички,
които идват при иконата, се отнасят към
нея много благоговейно. Понякога се случва
човек да дойде на църква само за да погледне
иконата, без да признава чудото, но когато
я види, с него става някаква промяна. Мисля, че би било добре да се съберат всички
чудеса на изцеления, които досега са били
извършени от иконата.
— Значи вече е имало изцеления от иконата?
— Да.
— Бихте ли ни разказали за някои от тях?
— Във Вашингтон получи изцеление едно
момченце, което беше парализирано. Друг
случай стана в Монреал с г-н Сидоров. Той
имаше рак на гръбначния мозък и не можеше
да се движи. Отидохме при него в болницата и там отслужихме молебен с акатист
към Пресвета Богородица. След това той
казваше, че бил силно потресен от чудото.
Още през следващите дни започна да се подобрява и сега вече е изписан от болницата.
Друг случай: една жена, която имаше пне
вмония в остра форма, поискала да отслужат
за нея молебен с акатист по време на Великия
пост. Лекуващият лекар я предупредил да не
излиза от къщи, защото болестта º можела
да се влоши и да доведе до смърт. Но тя
си казала: “Ще отида заради молебена към
Пресвета Богородица”. И отишла. Когато
се върнала вкъщи, била напълно здрава. Но
най-вече ме поразява това, че Пресвета
Богородица носи със Себе Си мир. В една
енория, която посетихме с иконата, преди
това имало големи разногласия между някои
от енориашите. След като пристигнахме
там, всички забравиха за своите разногласия и настъпи пълно помирение. Както ми
писаха, това продължава и досега.
— Забелязах, че тук, в нашия монастир, хората не искаха да се отделят от иконата дори,
за да се нахранят.
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— Да, мнозина не искат да се отделят от
иконата. В Лос Анжелис след Литургията
владика Антоний ме помоли да почакам с
иконата само докато обядва. А после останахме в храма до 11 часа вечерта! Хората не
искаха да си тръгват. Там, където е иконата,
се чувствува особена благодат... Бог ми е
възложил голяма отговорност, затова аз не
мога да допусна даже в ума си някакви лоши
мисли пред иконата. Пред нея аз трябва да
проявявам въздържание във всичко. Дори
когато готвя, не си позволявам някои неща,
които си позволявах преди. Например сега
не пържа лук вкъщи, за да не смеся миризмата му с благоуханието от иконата. Затова
сега моята храна е много проста. Мисля,
че Пресвета Богородица се яви в нашата
Задгранична Църква, за да ни обедини, защото нашата Църква е истинска Църква,
която дяволът и неговите слуги искат да
разделят и унищожат. Очевидно затова
Пресветата Дева иска нашата Църква,
особено сега, да бъде сплотена. Винаги съм
настоявал иконата да обходи всички наши
енории, защото всички трябва да видят
това чудо. О. Виктор Потапов изпрати
памук с миро в Русия и, както ми разказват, сега в Синода ни се получават оттам
писма, в които авторите признават, че
Задграничната Църква върви по правия
път. Както е казал нашият Господ Иисус
Христос за светилника под крина – ако ние
крием това чудо, няма да можем да съберем неговите плодове. В това се състои
и моята огромна отговорност пред Бога.
— Къде се намира иконата, когато не пътешествува?
— През цялото време тя се намира у до
ма – живея сам, както живеят монасите, но
в неделните, в празничните дни и винаги,
когато поиска владиката, тя присъствува
в катедралния храм.
— А Вие не мислите ли да приемете монашество?
— Точно за това пристигнах преди няколко години от Чили в Канада, но за съжаление
тогава не се осъществи. Сега, както ми каза
Женевският владика Антоний, трябва сериозно да помисля по този въпрос.
— Писано ли е нещо за иконата в американ
ската или в канадската преса?
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— Нямам благословение да помествам
материали за иконата в ежедневната преса.
Но в един Санкт Петербургски вестник (в
САЩ- б.пр.) някой беше поместил кратко
съобщение за иконата. Телевизията в Маями искаше да излъчи предаване за нея, но
аз отказах, защото по този телевизионен
канал показват твърде много порнографски
материали. Казах им: “Как може в 6 часа
вечерта да показвате иконата на Божията
Майка, а почти веднага след това – в 9 часа,
някакъв порнографски филм?” Те ми предложиха пари, но аз им отговорих, че държа
за честта на Пресвета Богородица, а не за
парите. Може ли да се омърсява тази икона
с пари? Ужасявам се от мига, в който ще
трябва да застана на Страшния съд и да дам
отговор за всичко, възложено ми от Бога. Бог
ми е дал такова велико съкровище! Аз не съм
светец, но нося такава отговорност, сякаш
съм. Това, което става в нашата Църква, е
велико чудо!
— Как се отнасят инославните – католици,
протестанти – към иконата?
— Католиците проявяват голямо благоговение към нея. Мнозина идват в нашия
храм. Когато бях във Вашингтон, в църквата имаше няколко католически свещеници.
Един католически епископ от Хаити дойде
вкъщи и помоли да му помажа очите с миро,
защото имал катаракт. После ми писа, че
оттогава вижда по-добре.
— А как се отнасят към иконата проте
стантите?
— Например родителите на о. Тома от
Санкт Петербург (в САЩ – б. пр.) са протестанти. Те никога не са идвали в наш
православен храм, дори в този, в който служи
синът им. Но когато там пристигна иконата, о. Тома ги поканил. Баща му отговорил:
“Ще видим”, сякаш искал да каже: “Ще дойдем
заради теб”. Когато дойдоха и видяха иконата, те бяха дълбоко потресени от чудото и
дори помолиха о. Тома да отслужи молебен
към Божията Майка, защото баща му беше
много болен. След молебена той ме попита:
“Как мислите, дали Пресветата Дева ще ми
помогне?” – “Ако вярвате в помощта на
Божията Майка – казах аз, – уверен съм, че
Тя ще Ви помогне. Само не се съмнявайте.”
От този ден, както ми писа о. Тома, баща
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му започнал да се поправя. Сега той дълбоко
почита тази икона на Пресвета Богородица.
— В края на 50-те и в началото на 60-те
години тук в Америка, в едно гръцко семейство,
принадлежащо към Еладската Църква, иконата
на Божията Майка “Страдаща” плачеше, а сега
в нашата Задгранична Църква Иверската икона мироточи. Човек би могъл да си помисли, че
там Божията Майка е плачела, виждайки как
Еладската Църква се е увлякла в икуменическото
движение и в различни нововъведения, а в нашата
Църква Пресветата Дева със Своето благоухание
излива върху нас особена благодат и ни показва,
че вървим по правия път.
— Да, често пъти ме питат: защо други
икони на Божията Майка плачат, а тази
вселява такава радост в душите ни?
— Интересно е да се отбележи, че макар тази
икона да е копие на Атонската Иверска Вратарница, ликът на Божията Майка се отличава от
оригинала. Например очите на Атонската икона
са големи и “страшни”, както ги описва един поклонник; а на тази икона очите са с естествена
големина и излъчват някакъв особен мир , който
прониква в душата.
— Да, аз също забелязах, че погледът на
Божията Майка омиротворява душата.
Но съм убеден, че откакто започна чудото,
ликът на Пресвета Богородица се измени.
— Наистина ли?
— Да.
— Цветовете на иконата ли се промениха
откакто започна чудото?
— Цветовете не са се променили, но ми се
струва, че лицето на Божията Майка се измени, стана по-проникновено. Това забелязах
не само аз, но и моят приятел, с когото бях
на Атон. Сега той живее в Торонто. Веднъж
дойде при мен и като погледна иконата, каза:
“Виж, лицето на Пресветата Дева сега се
промени!” А на тези места, където боите
са олющени, това стана, понеже в началото
иконата нямаше кивот. Хората идваха в
храма и невнимателно изтриваха мирото.
Когато забелязахме това, една благочестива
жена подари кивот за иконата. На някои
места боите са пострадали, понеже хората
са допирали до изображението своите икони
с ризи. Бих могъл да я реставрирам, но не
искам да се докосвам до тази свята икона.
Може би Самата Приснодева ще я реставри-
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ра. Имаше хора, които в началото признаваха чудото, а после започнаха да го отричат.
Но Божията правда възтържествува. Сега
го признават всички. Съмняващите се бяха
не руснаци, а от други националности...
Винаги съм мислел, че ние, обърналите се
към православната вяра, трябва да бъдем в
Църквата като евангелския митар, а не да
мислим да променяме едно или друго нещо
в нея. Както митарят стоял някъде в самия край на храма и смирено се молел, така
трябва да постъпваме и ние и винаги да се
молим: “Господи Иисусе Христе, помилвай
ме, грешния!”
— Вие говорите ли руски?
— Не, но разбирам малко църковнославянски. Помага ми и това, че добре зная нашите
служби. Понякога не разбирам всички думи,
но чувствувам, че душата ми ги разбира.
Веднъж ми се наложи да пея в храм, където
свещеникът служеше на френски. Бях разочарован. Къде изчезна красотата на нашето
богослужение, която чувствувам в службите
на църковнославянски език?!
— Освен нашия монастир, Вие сте посетили вече монастира “Преображение Господне” в
Бостън?
— Да. Там се случи нещо необикновено.
В осем часа сутринта една монахиня ми
поиска памуче с миро. Когато º го дадох,
видях, че иконата източва много миро. Тъй
като храмът се намира в монастирската
сграда, тя цялата благоухаеше. След това
трябваше да посетим друг храм, недалеч
от монастира. Пристигнахме там в 10 часа.
Започна Литургията. След нея искахме да
помажем народа с миро, но то беше изчезнало
от иконата, всичко беше съвсем сухо, дори и
памукът. Такъв случай не бях виждал. Когато обаче се върнахме в монастира, мирото
започна да тече не само от самата икона, а
дори от стъклото върху нея, и то в такова
количество, че се стичаше по аналоя. И отново целият памук беше пропит с миро. В
тази икона наистина има нещо тайнствено.
— Тук, в нашия монастир, когато днес след
полунощницата исках да взема памуче, видях на
иконата толкова много миро, че преливаше от нея.
— И това се случи, въпреки че през нощта
три пъти сменях памука, по молба на о.
Владимир и други хора. Нещо необикновено
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стана и когато бяхме в Торонто (Канада).
Там пристигнаха около осемстотин и петдесет гърци, за да бъдат помазани с миро.
По такъв начин всичкото събрано миро
беше употребено. След това почти нямаше
миро и памукът беше сух. На следното утро
иконата също не мироточеше. Ние заминахме за Лондон (Канада), който се намира
на два часа и половина път със самолет от
Торонто. Владика Виталий ми каза: “Ще
обясним на хората в Лондон, че няма миро
за помазване; иконата понякога мироточи,
а понякога – не”. Но когато пристигнахме
там и владиката взе иконата от колата
(тя се намираше на задната седалка), в нея
имаше толкова миро, че то се стичаше по
пода. Така всички бяха помазани. Един архиепископ ми каза, че щом иконата понякога
мироточи по-силно, а понякога – по-слабо,
тя ни показва, че не е в наша власт да управляваме това явление – то става по Божия
воля. Приснодевата изпраща повече или
по-малко миро, когато поиска.
— Мисля, че зависи и от това, как се молим
пред иконата.
— Да, владика Антоний казва същото. Когато молитвата ни е по-усърдна, Божията
Майка ни благославя с изобилно изтичане на
миро. Щастливи са онези, които са видели
това чудо.
— И чудото се състои не само в това, че тази
икона мироточи, а и в особеното благоухание,
което се носи от мирото.
— Можеше да бъде само елей без всякакъв
мирис.
— То прилича на елей, но когато го вземеш
на пръста си, бързо изчезва. А от иконата тече
толкова много миро, че не успява да се изпари.
Интересно е, че дори памукът да изсъхне напълно,
благоуханието остава.
— Да. В началото един свещенослужител
настояваше да дам малко миро за изследване.
Но владика Виталий каза, че това ще бъде
голямо оскърбление за Божията Майка. Винаги съм казвал на хората: “Ето, иконата е
пред вас, не ви принуждаваме да вярвате в
чудото. Ако искате вярвайте, ако искате –
не”. Веднъж един интелигентен млад човек
ми каза: “Виждам, че става чудо, но не мога
да повярвам с ума си, макар сърцето ми да
вярва.” А какво е Вашето мнение за иконата?

Ръкописна бележка на брат Йосиф
“Когато любовта прелива и се изразява във всяка
дума и всеки жест, ние я наричаме състрадание.
Постигането на това е целта.”

— От всичко, което видях по време на три
дневното посещение на иконата в нашия монастир, и от това, което Вие току-що ми показахте
в килията, където иконата е била през нощта
(подложените под нея епитрахил и покривка на
масичката бяха изцяло пропити с миро) един
ственото ми заключение е, че сме свидетели на
едно велико и изключително рядко чудо, което се
извършва пред нас, грешните, по Божия милост.
— Слава Богу! Благодаря Ви. Аз също имам
нужда от мненията на другите. Това ме
укрепява.
— Благодаря Ви за неизказаната радост,
която ни донесохте.
Превод от руски език по: “Монреальская
Мvроточивая икона и братъ Iосифъ”. (“Домъ
Иконы” Монреаль, “Паломникъ”, Москва), 2003,
с. 250-264.

На първа страница на корицата: тропар от
шеста песен на канона от службата “Хваление
на Пресвета Богородица в чест на идването на
Нейната чудотворна Иверска-Монреалска икона
в многострадалната българска земя.”.
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Свещеномъченик Игнатий Богоносец

ПОСЛАНИЕ ДО
ХРИСТИЯНИТЕ В РИМ
(По случай 1900-годишнината от
неговата мъченическа кончина)

И

гнатий, наричан още Богоносец, до
църквата в Рим, удостоена с милост чрез величието на Всевишния Отец
и Неговия Единороден Син Иисус Христос,
възлюбена и просветлена във волята на
Сътворилия по волята Си всичко съществуващо, чрез вярата и любовта към нашия Бог
Иисус Христос; [църква] достойна за Бога,
достолепна, достоблажена, достохвална,
достойна с преуспяването и чистотата
си, първенствуваща в любовта, пребъдваща
в Христовия закон и съименна на Отца.
Приветствувам в името на Иисуса Христа,
Сина на Отца нея и чедата º, неразлъчно
единни телом и духом чрез всяка Негова
заповед, очистени от всякакъв чужд примес,
тях най-вече в името на Иисуса Христа,
нашия Бог, непорочно поздравявам.
След като ми се удаде да измоля от Бога
да видя вашите богоприятни лица, започнах
да искам още повече. Защото се надявам на
Иисуса Христа, макар и в окови, да ви прегърна, а ако е воля Божия – да достигна и
края. Защото началото е добре поставено,
само ако получа вашата благосклонност,
та да придобия безпрепятствено своя дял.
Ала боя се от любовта ви към мене, да не
би тя да ме онеправдае. Защото за вас е
лесно да направите, каквото пожелаете, а
за мене е трудно да срещна Бога, ако вие не
ме пощадите.
Не искам вие да угаждате на човеци, а да
угаждате на Бога, както и правите. Защото
нито аз вече ще имам по-сгоден случай да
срещна Бога, нито пък вие ще извършите
по-велико дело от това [сега] да замълчите.

Ако замълчите и ме оставите, аз ще стана
слово на Бога. Ако пък се погрижите за плътта ми, пак ще си бъда [обикновен човешки]
глас. По-скоро ми дайте възможност да бъда
принесен като жертвено възлияние на Бога,
защото жертвеникът вече е готов, та вие
изпълнени с любов и събрани в хор да възпеете Отца в Иисуса Христа, понеже Бог
удостои епископа на Сирия да бъде повикан
от изтока и да се окаже на запад. Хубаво е да
заляза от света, за да изгрея в Бога. Никога
никому не сторихте зло. Други научихте [на
добро]. Аз пък искам да бъде затвърдено у
вас и онова, което ви бе заповядано да научите. Само молете се за мене да получа сила
отвън и отвътре, та не само да говоря, но
и да желая, не само да се наричам християнин, но и да се окажа такъв. Защото ако се
окажа [християнин], то мога и да се наричам
[такъв]; и тогава ще бъда верен, когато съм
нищожен в очите на света.
Нито едно видимо благо не е вечно. Защото нашият Бог Иисус Христос явява повече
Себе Си бидейки в Отца. Християнството
не е действие на убеждаване, а мощ, [проявяваща се], когато то бива ненавиждано
от света. Аз пиша до всички църкви и им
заявявам, че драговолно отивам на смърт
заради Бога, стига само вие да не ми попречите. Моля ви, не ми ставайте неуместни
благодетели. Оставете ме да стана храна
на зверовете и така да придобия Бога. Божия пшеница съм и, смлян от зъбите на
зверовете, ще се окажа чист Христов хляб.
По–скоро примамете зверовете; нека ми
бъдат гроб и да не оставят нищо от тялото
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ми, за не бъда никому в тежест подир смъртта си. Ще съм истински ученик на Иисуса
Христа тогава, когато светът не ще види
[повече] дори и тялото ми. Молете Христа
за мене, та чрез тия свои членове да се окажа
жертва Богу. Не ви нареждам като Петър
и Павел. Те са апостоли, пък аз съм осъден;
те са свободни, пък аз и досега съм роб. Но
ако пострадам, ще стана свободник Иисус
Христов и в Него ще възкръсна
свободен. А сега, като се намирам
в окови, уча се да не желая нищо.
От Сирия до Рим, по суша и
море, денем и нощем, се сражавам
със зверове, окован посред десет
леопарда – отряд войници; въпреки че им правя добро те стават
все по-зли. От техните неправди
твърде много научавам, ала те
не ме оправдават.
Как бих искал да получа полза
от зверовете, готови [да ме разкъсат], моля се веднага да ме намерят; ще ги примамя, та мигом
да ме разкъсат, а не да се уплашат
и да не ме докоснат, както се е
случвало на други. Дори от себе си
да не поискат, аз ще ги заставя.
Простете ми, аз зная какво ми
е полезно, [едва]сега започвам да
ставам ученик. Нищо видимо и
невидимо, колкото и ревностно
да се стреми, не ще ми попречи да
придобия Иисуса Христа. Нека ме
връхлетят огън и кръст, схватки
със зверове и ломене на кости,
отсичане на членове, смилане на цялото ми
тяло и [всякакви] дяволски мъки и злини –
само Иисуса Христа да придобия.
Нищо не ме ползуват пределите на
света, нито царствата на тоя век. За
мене е по-хубаво да умра в Иисуса Христа,
отколкото да царувам над земните предели. Оногова търся, Който заради нас умря.
Оногова искам, Който заради нас възкръсна.
Време ми е да се родя. Простете ми, братя. Не ми пречете да живея, не ми пожелавайте смъртта. Не дарявайте на света
този, що желае Бога и не го залъгвайте с
веществени неща. Оставете ме да получа
чистата светлина. Когато се озова там,

ще съм [действително] човек. Позволете
ми да бъда подражател в страданията на
моя Бог. Ако някой носи Бога в себе си, ще
разбере какво желая и ще ми съчувствува,
понеже знае какво ме измъчва.
Князът на тоя свят иска да ме ограби и
да унищожи желанието ми за Бога. И тъй,
никой от вас да не му помогне! По-добре
станете мои помощници, сиреч на Бога;
да не се окаже, че говорите за
Иисуса Христа, а жадувате за
света. Завистта да няма място
сред вас! Дори ако аз дойда сред
вас и ви моля, не ми вярвайте,
вярвайте повече на това, което
ви пиша. Защото жив ви пиша, ала
жадувам да умра. Моята любов1 е
разпъната на кръст и у мене няма
огън на обич към вещественото.
Вода жива говори в мене и отвътре ми казва: „дойди при Отца”.
Не ми носят сладост тленната
храна и насладите на тукашния
живот. Искам Божия хляб, който е плътта на Иисуса Христа
от семето Давидово, и за питие
искам Неговата кръв – която е
нетленна любов.
Вече не искам да живея според
човешките мерки. А така ще
бъде, ако вие благоволите. Благоволете, та и към вас да благоволи
Бог. С малко думи ви моля: повярвайте ми. Иисус Христос да ви
открие, че говоря истината. Той
е нелъжовната уста, чрез която
Отец каза истината. Молете се за мене, та
да сполуча да достигна целта. Писах ви не
по плът, а по воля Божия. Ако пострадам
[мъченически], проявили сте благоволение
Словосъчетанието „Моята любов (ὁ ἐμὸς ἔρως) е
разпъната на кръст” е било схващано с две противоположни значения: в случая под любов би могло
метонимично да се разбира разпънатият на кръста
Спасител, но и точно обратното – разпънатата,
т.е., умъртвената любов към земното, към света
в смисъла, в който св. апостол Павел казва: ония
пък, които са Христови, разпнали са плътта си със
страстите и похотите (Гал. 5:24). И още: а мене да не ми
дава Господ да се хваля, освен с кръста на Господа нашего
Иисуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат, и
аз за света (Гал. 6:14) – бел. прев.
1
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към мене, ако пък бъда отхвърлен, намразили сте ме.
Поменавайте в молитвите си Сирийската църква, която вместо мене има Бога
за пастир. Отсега насетне като eпископ ще
я надзирава Сам Иисус Христос и вашата
любов. Аз се срамувам да бъда наричан неин
член, защото изобщо не съм достоен, бидейки последен измежду всички тях и недоносче.
Ала ще бъда помилван да се окажа нещичко,
ако придобия Бога. Прегръща ви моят дух
и любовта на църквите, които ме приеха в
името на Иисуса Христа [като свой], а не
като случаен пътник. Дори и тия църкви,
които не ми бяха по път, ме съпроводиха
до града.

Изпращам ви това послание от Смирна
по достоблажените братя от Ефес. С мене
измежду другите е и възлюбеният ми Крок.
На тия, които ме изпревариха по пътя от
Сирия до Рим и които, вярвам, за слава Божия
познавате, съобщете, че съм близко. Всички
те са достойни за Бога и за вас; подобава
да ги утешите във всичко. Писах ви това
в деветия ден преди септемврийските календи2. Бъдете крепки докрай в търпението
Иисус Христово!
Превод от старогръцки език
Ἰγνατίου Θεοφόρου Ἐπιστολὴ πρὸς Ρωμαίους –
Οἱ Ἀποστολικοὶ Πατέρες, Ἀθῆναι, «Ἀστήρ», 1986,
σελ. 192-199.
2

23-ти август.

Светител Амвросий Медиолански

КНИГА ЗА ХРИСТИЯНСКИТЕ
ДОБРОДЕТЕЛИ
или
ТРИ КНИГИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ
КНИГА ПЪРВА
Глава шеста
В това отношение трябва да подражаваме на
мълчанието и смирението на св. цар Давид,
тъй че дори наглед да не заслужаваме да ни
навредят.
21. Каква нужда има да се смущаваме,
когато чуем да ни ругаят? Защо да не подражаваме ономува, който казва: „Бях ням и
безгласен, и мълчах дори за доброто”?27 Мигар Давид само говори това, а не действува
съобразно с думите? Не, неговите постъпки
съответстуват на думите му; понеже когато синът на Гера, Семей, го злословел, Давид
мълчал; и макар да бил окръжен от въоръжени
мъже, той не отвърнал на ругатните, нито
27

Пс. 38:3.

поискал да отмъсти; нещо повече, дори когато Саруевият син му заговорил, искайки да
отмъсти за него, Давид не позволил28. Той
продължил пътя си като ням и се смирил;
продължил в мълчание и не се смутил, макар
да го наричали кръвопиец, понеже съзнавал
собствената си кротост. Ето защо той не
се смутил от оскърбленията, познавайки
добрите си дела.
22. И тъй, човек, който лесно се разпалва
от злочинство, става достоен за оскърбления, дори ако желае да покаже, че не ги заслужава. Който презира [връхлитащите го]
злини е по-добър от оногова, който скърби
поради тях. Понеже който ги презира, гледа
на тях отвисоко, сякаш не ги усеща, а който
се наскърбява поради тях, той се измъчва,
сякаш наистина ги е усетил.
28

2 Царств. 16:6 и след.
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Глава седма
Колко възхитително псалом 38 идва вместо увод.
Подбуждан от този псалом, светителят
решава да пише върху задълженията. Той
прави това с повече разум от Цицерон, който
е писал по същия въпрос до сина си. Ето как
продължава той.
23. Не без умисъл използувах в началото
този псалом пишейки до вас, моите чеда.
Понеже именно на тоя псалом, който пророк
Давид дал на Идитума да изпее29, ви увещавам да обърнете внимание, след като сам
се усладих от дълбокия му
смисъл и чудесните поуки
в него. Понеже от думите,
които преди малко засегнахме, ние научихме, че в
споменатия псалом ни се
дават като урок както
търпението, придружено
с мълчане и дългът да изчакваме подобаващо време
за говорене, тъй и презирането на богатствата (в
следващите стихове) като
главна основа на добродетелите. И тъй, докато
размишлявах върху този
псалом, в ума ми се роди
желанието да напиша книга
„за задълженията”.
24. Макар някои философи да са писали преди по въпроса – Панеций30,
например, и синът му при гърците, Цицерон
пък от латинските писатели – не смятам,
че написването на подобно съчинение е чуждо
на служението ми. И както Цицерон е писал,
за да наставлява сина си, тъй и аз пиша, за да
уча вас, моите чеда; понеже ви обичам – вас,
които съм родил в Евангелието, не по-малко
отколкото ако ми бяхте същински синове
[по плът]. Понеже природата не може да
ни научи да любим тъй горещо, както [ни
29
Според еврейския надпис „Началнику на хора, Идитуму”; Идитум бил един от тримата главни музиканти
в храмовите служения.
30
Философ-стоик, живял и преподавал в Атина ок. 120
г. пр. Р. Хр. Основната му работа била трактатът περὶ
τοὺ καθήκοντος, който сам Цицерон по-късно използвал
като основа за собствената си книга de Officiis.

учи] благодатта. Ние несъмнено трябва да
обичаме повече тези, които ще бъдат с нас
вечно, нежели онези, които ще са с нас само
на този свят. Те често пъти се раждат недостойни за своя род и по тоя начин донасят
позор на собствения си баща, ала вие сте
избрали отнапред любовта. Те се обичат
по природа, по необходимост, която не е
достатъчно уместен и постоянен учител
за влагането на трайна любов в сърцето.
Вие сте обичани поради нашия обмислен
избор и затова което дълбокото чувство
на обич се съчетава със силата на нашата
любов – тъй човек изпитва
онова, що люби и люби оногова, когото е избрал.

Глава осма
Думата “задължение” е
била използувана
както от философите,
тъй и в Свещ. Писание;
откъде произлиза тя.
25. И тъй, понеже, загри�женият е човек способен да
пише за задълженията, то
нека видим дали самият
предмет стои на същата
основа и дали това слово
е уместно единствено за
училищата на философите
или може да се открие и в
Свещ. Писание. Днес Светият Дух прекрасно ни представи, както се случи, място в
дневното евангелско четиво, сякаш Той ни
подтиква да пишем; по силата на това у
нас се затвърждава възгледът, че думата
officium, „дълг”, може да се използува и за
нас; понеже когато свещеникът Захария
бил поразен с немота в храма и не можел
да говори, казва се: „След като се изминаха
дните на службата му [officii], той се върна
у дома си.31” Оттук прочитаме, прочее, че
думата officium можем да употребим и ние.
26. И това не е несъобразно с разума,
понеже считаме, че думата officium (задължение) се извлича от efficere (извършвам) и
31

Лука 1:23; във Вулгата се употребява думата officii,
а в гръцкия текст τῆς λειτουργίας.
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се е образувала от промяната на една буква
за постигане на благозвучие; или, във всеки
случай [означава], че не трябва да причиня�вате неправда [officiant] никому, за полза на
всички.

Глава девета
Задължението се избира измежду онова, що
е добродетелно и онова, що е полезно, а също
от сравняване на едното с другото; ала
нищо, което не е полезно за бъдещия живот,
не се признава от християните нито за
добродетелно, нито за полезно. Ето защо
настоящият трактат върху задълженията
няма да бъде излишен.
27. Философите считали, че задължения
та се извличат отсред онова, що е добродетелно и онова, що е полезно и че от тях
трябва да се избере по-доброто. Тогава,
казват те, може да се случи две добродетелни или две полезни неща да се окажат в
противоречие помежду си и въпросът е кое
е по-добродетелното и кое – по-полезното?
Ето защо първо, „задълженията” се разделят
на три вида: добродетелно, полезно и подобро от двете. Тези три вида, на свой ред,
се разделят на пет разновидности, сиреч:
две, отнасящи се към добродетелното, две
към полезното и най-сетне правилната разсъдливост за това какво от тях да изберем.
Първата, казват, е свързана с нравственото
достойнство и непорочност на живота;
втората с удобствата в живота, с богатството, средствата и възможностите; а
правилната разсъдливост трябва да лежи
в основата на избора на всяка от тях. Така
ни учат философите.33
28. Ала ние не преценяваме нищо друго,
освен благопристойното и добродетелното, и то според мярата дали принадлежи
на бъдещето, а не на настоящето; ние не
наричаме полезно нищо друго, освен онова,
което ще ни помогне да придобием блаженството на вечния живот, но в никакъв случай
не онова, което спомага да се наслаждаваме
единствено на настоящия живот. Нито
32

32
33

пък признаваме каквото и да е предимство
във възможностите и изобилието от земни
блага, но напротив, считаме ги за недостатъци, ако не бъдат отстранени и ако
не се гледа на тях като на бреме, когато ги
притежаваме повече, отколкото като на
загуба, когато ги изразходваме.
29. Това наше творение, прочее, не е
ненужно, когато виждаме, че ние и те [ези�ческите философи] разглеждаме задълженията по коренно различен начин. Те броят
предимствата в тоя живот сред добрите
неща, ние ги причисляваме към злите, понеже който получава доброто си тук, подобно
на богаташа в притчата, бива подложен на
мъки там; и Лазар, който претърпял злото
тук, там се сдобил с утешение34. Най-сетне,
ония, които не четат техните писания,
могат да прочетат нашите ако желаят,
сиреч, ако не предявяват изисквания към
достолепния език или към изкусното изложение на предмета, но се задоволяват с
простото очарование на самия предмет.

Глава десета.
Подобаващото често пъти се открива
в свещените ни книги дълго преди да се
появи в книгите на философите. Питагор
заимствувал закона си за мълчание от Давида.
Правилото на Дави, обаче е най-доброто, тъй
като първото ни задължение е да спазваме
подобаваща мяра в говоренето.
30. Напътствуват ни и ни учат, че „онова, що е подобаващо”35 е изложено на първо
място в нашето Свещ. Писание (на гръцки
език то се нарича πρЭπον); понеже четем:
„Тебе, Боже, подобава хвала на Сион”, а на
гръцки това е: ΣοЯ πρЭπει ‹μνος } Θε{ς Tν
Σιюν 36. И Апостолът казва: „говори онова,
което е съгласно със здравото учение”37. И
другаде: „Защото подобаваше на Оня, заради
Когото е всичко и от Когото е всичко, след
като приведе в слава много синове, чрез
34

Вж. Лука 16:25.

35

Cic. de Off. I. 27.

36

Пс. 64:1.

Cic. de Off. I. 3, § 9.

37

Тит. 2:1.

Cic. de Off. I. 3.

38

Евр. 2:10.
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страдания да усъвършенствува Началника
на тяхното спасение.”38.
31. Нима Панеций или пък Аристотел,
който също е писал върху задълженията, са
живели по-рано от Давида? Но даже самият
Питагор, който е живял преди времето
на Сократа, е следвал стъпките на пророк
Давид, като е дал на учениците си закона
на мълчанието. Той отишъл дори дотам да
сдържа учениците си от говорене пет години. От друга страна Давид дал своя закон
не с цел да накърни природния дар, но за да
ни научи да внимаваме над думите, що произнасяме. И пак, Питагор съставил своето
правило, за да научи хората да говорят чрез
въздържане от говорене. Но Давид дал правилото си тъй, че чрез говорене хората да се
научат още по-добре да говорят. Как може
да съществува наставление без упражнение
или напредък без занятия?
32. Човек, който желае да премине военно обучение, всекидневно се упражнява със
своите оръжия. Сякаш готов за действия,
той репетира своята роля в битката и
се държи тъй, като че ли врагът му е вече
пред него. Или, ако разгледаме придобиването на умение и сила да се хвърля копие,
той или сам изпробва, или избягва ударите
на враговете си, или се отдръпва от тях,
следейки ги зорко. Човек, който желае да управлява кораб в морето, или да бъде гребец,
отначало опитва себе си в реката. Ония,
които желаят да овладеят приятен начин
на пеене или красив глас, започват с това –
постепенно да развиват гласа си чрез пеене.
А ония, които искат да спечелят венеца на
победител чрез телесна сила и в редовна
схватка на борба, уякчават крайниците си
чрез всекидневни упражнения в училището
по борба, усилват издръжливостта си и се
приучват към тежък труд.
33. Самата природа ни учи на това чрез
младенците, понеже те първом се упражняват в звуковете на речта и по този начин
се научават да говорят. Така тези звукове
на речта представляват вид занятие и
училище за гласа. Нека желаещите да се
учат да говорят внимателно не се отказват от присъщото на природата, но да се
ползуват от него с внимание. Също както
намиращите се на наблюдателна кула под-

държат вниманието си чрез наблюдаване,
а не чрез отдаване на съня. Понеже всичко
става по-съвършено и силно чрез подходящи
и уместни за това упражнения.
34. И тъй, Давид не винаги е бил мълчалив, но само до време; не постоянно и
не пред всички е отказвал да говори, но се
е приучил да не отвръща на противника,
който го предизвиквал, на грешника, който
го разгневявал. Както другаде казва той:
„Аз пък като глух не чувам и съм като ням,
който не отваря устата си; и станах като
човек, който не чува и няма в устата си
отговор”39. И пак, на друго място е казано:
„Не отговаряй на глупеца според глупостта
му, за да не станеш и ти подобен нему”40.
35. Първото задължение, прочее, е да
намерим подобаваща мяра в своята реч. По
този начин ние принасяме Богу хвалебна
жертва, по тоя начин проявяваме богоугоден страх, когато се четат свещените
книги, по този начин се оказва почит на
родителите. Знам добре, че мнозина говорят, тъй като не умеят да мълчат. Но не
се случва често някой да мълчи, тъй като
говоренето не му доставя полза. Мъдрият
човек, когато възнамерява да говори, отначало внимателно обмисля какво ще каже и на
кого ще го каже, също на какво място и по кое
време. И тъй, има подобаваща мяра в мълченето, както и в говоренето. Съществува
и подобаваща мяра в начина на постъпване.
Славно е човек да спазва правилната мяра
на своето задължение.
Превод от английски език — A Select Library
of the Christian Church, Nicene and Post-Nicene Fathers, 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.
(Следва)
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Сказание за подвизите и страданията на
св. мъченик Маврикий и
воините от Тивейския легион1

Р

азказвайки за мъченическия подвиг на
тези достославни Христови воини,
струва ни се уместно най-напред да изясним
накратко историческата обстановка – обстоятелствата, довели ги от далечния
Египет в Галия, където те се удостоили от
Господа с победен венец.
Историята на Тивейския легион датира от времето на най-жестоките гонения
срещу християните при нечестивия римски
владетел Диоклетиан (284—305). Установявайки тетрархията, т.е. разделянето на
властта между двама императори, всеки
от които носел титлата “август”, и двама
кесари, техни съуправители и наследници,
той запазил за себе си източните провин
ции – Азия и Египет, със столица Никомидия,
която по това време била цветущ и многолюден град. Другият император, Максимиан
Херкул, владеел Италия и Африка. Останалата част на империята била разделена
между двамата кесари по следния начин:
на Максимин Галерий (зет на Диоклетиан)
били подвластни Илирия и другите източни
провинции до Черно море, а на Констанций
Хлор (баща на император Константин Велики) – Британия, Галия и Испания.
По това време в Тиваида2 избухнал бунт
и Диоклетиан заедно с Максимин Галерий
организирал поход, за да го потуши. Желаей
ки да премахне опасността от метеж и за
в бъдеще, той включил в римската армия
почти всички младежи от тази провинция,
като съставил от тях три или четири легиона. Описаните по-горе събития станали
вероятно към 292 г. след Р. Хр.
1

Най-древното тяхно житие е съставено от Лионския
епископ св. Евхерий около 432 г. и представлява писмо
до епископ Салвий. Паметта на св. Евхерий се празнува
на 16 ноември по църковния календар.
2

Провинция в Среден Египет.

Един от легионите, предвождан от св.
Маврикий, бил наречен Тивейски, или Тиваидски, по името на провинцията, от която
произхождали войниците. Св. Маврикий
бил поставен за “примикюр”3. В римската
войска този чин бил равен или дори по-висок от чина на трибун (хилядник). Твърде е
вероятно войниците от Тивейския легион
да са били християни още преди постъпването им в римската армия, защото се знае,
че голяма част от населението на Египет
от най-ранни времена е било обърнато в
Христовата вяра. Освен това никъде в
древните хроники не се споменава за тяхното кръщение – нещо, което несъмнено
щеше да е отбелязано, ако бе станало след
постъпването им в армията.
Тивейският легион се състоял от шест
хиляди и шестстотин души и бил определен
за дворцов легион (legio palatina), т.е. той
трябвало да охранява императорския дворец в мирно време и да защищава тила на
римската армия по време на война.
Не са запазени точни исторически сведения за това, в какви походи са участвували
воините от легиона, но може с основание
да се предполага, че те са били известни
със своята храброст и усърдно са бранели
границите на римската империя от нападенията на външни врагове, тъй като на
званието “дворцов” обикновено получавали
ония легиони, които особено се отличавали
с воинските си подвизи и с верността си
към императора.
През 299 г. Тивейският легион придружавал Диоклетиан и Максимиан в похода им
срещу персите, след като кесарят Галерий
От лат. primus in cera – първи в списъка на войниците, имената на които били отбелязвани върху восъчни
таблички.
3
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претърпял тежко поражение от тях. По
същото време застрашително се влошило
положението в областта Аквилея, Северна
Италия, която била нападната от варвар
ски племена. Тъй като не разполагал с голяма
войска, Максимиан изпратил срещу тях
предвождания от св. Маврикий Тивейски
легион, който успешно разбил враговете.
След победата смелите воини се присъеди
нили към останалата част от армията
на Максимиан, намираща се заедно с него
в Галия.
Междувременно кесарят Галерий спечелил бляскави победи срещу персите и се
завърнал при Диоклетиан, преизпълнен с
гордост и самодоволство. Жесток по нрав
и фанатично предан на езическото многобожие, той започнал да убеждава императора
да вземе решителни мерки срещу христия
ните, които смятал за врагове на царската власт и за причина на предишните си
неуспехи. Преди още да получи съгласието
на августа, той подигнал гонения в подчинените му провинции и изливал яростта
си дори върху живеещите в неговия дворец.
Според преданието Диоклетиан се
обърнал към знаменития делфийски оракул,
за да му открие как да постъпи при решаването на това важно дело. Ето по какъв
начин е описано вземането на решението
за гонения срещу християните в житието
на св. великомъченик Георги Победоносец,
един от първите, пострадали за Христа
по онова време. “Нечестивият Диоклетиан,
който държеше недостойно скиптъра на
римското царство, имаше голямо усърдие
към идолослужението. Най-вече той почиташе измамния Аполон като прорицател
на бъдещето. Защото в този бездушен идол
живееше бяс, който предсказваше бъдещето,
но предсказанията му никога не се сбъдваха.
Веднъж, когато Диоклетиан запита Аполон за нещо4, бесът даде такъв отговор: “Не
мога да предсказвам вярно бъдещето, защото ми пречат праведниците, които живеят
на земята, и заради тях триножниците на
прорицателите в нашите храмове лъжат.
4
Във всички важни и затруднителни случаи езическите императори имали обичай да се обръщат за съвет
към жреците, вярвайки, че последните им откриват
волята на боговете.

Праведниците унищожават нашата сила.”
Тогава Диоклетиан запита жреците, кои
са праведниците, заради които Аполон не
може да предсказва. Жреците отговориха:
“Това са християните, които живеят по
целия свят.” Като чу това, Диоклетиан се
изпълни с гняв и ярост срещу християните
и отново вдигна гонение срещу тях5.
От всички страни, а най-вече от източните провинции бяха донесени на царя писма
с много клевети, в които се съобщаваше и
това, че людете, наричащи себе си християни и пренебрегващи царските заповеди, са
станали безброй. Те толкова са се умножили,
че трябва или да бъдат оставени да живеят
според своята вяра, или да се вдигне срещу
тях война. Тогава царят повика отвсякъде
своите антипати6 и наместници в Нико
мидия, събра князе, велможи и целия сенат и
като откри пред тях омразата си срещу хри
стияните, поиска всеки според своя разум
да даде съвет за предстоящото начинание.
След много речи мъчителят изригна следната отрова – че няма нищо по-достойно
и благопотребно от почитането на древните отечески богове. И когато всички се
съгласиха с неговите думи, той продължи:
“Ако и вие всички мислите така и желаете
усърдно да изпълнявате волята ми и ако
ви е скъпа моята любов, то постарайте се
да изтребите докрай в цялото ни царство
християнската вяра, противна на нашите
богове. А аз ще ви помагам с все сили да вършите това успешно.”
Всички приеха царските думи с похвала.
А Диоклетиан и сенатът решиха и втори, и
трети път да се съберат на съвет и накрая да
известят това решение на целия народ, та
да се утвърди то като неизменна заповед.”7
Така, убеден от езическите жреци, звездобройци и прорицатели, които бил събрал
в своя дворец, подтикван непрестанно от
ненавиждащия християните Галерий, Диоклетиан дал съгласие да започнат гонения
та. Решението за изкореняване на христи
янството било взето. За начало на преслед
5

Дотогава, в продължение на 20 години, Христовата
Църква се радвала на мир.
6
7

Антипат – проконсул, управител на провинция.

Св. Димитрiй митр. Ростовскiй. Книга житiй святы��хъ на мѕсяцъ априллiй, день 23. М., 1888, л. 68 об.– 69 об.
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ванията бил определен празникът на тер
миналиите8, 23 февруари 302 г.
Навсякъде бил разгласен императорският указ – всички християни без изключение
да бъдат лишени от граждански права, от
своето имущество и да бъдат предавани
на мъчения. Те можели да бъдат давани
под съд, без сами да имат такова право по
отношение на другите, дори при изневяра,
кражба или оскърбление. Всички сгради, в
които се събирали християните, подлежали
на разрушаване, а имуществото в тях – на
изземване. Всички ръкописи, съдържащи тяхното
учение, трябвало да бъдат
изгаряни.
По това време Тивей
ският легион се намирал
заедн о с Максимиан на
брега на р. Рейн, където
за пореден път отблъснал
нападение на варварите. А
тъй като на юг маврите
заплашвали римските провинции в Африка, императорът побързал отново да
събере войските си и се от
правил към Италия. През
септември 302 г. римската
армия лагерувала в Октодурум (днес гр. Мартини,
Швейцария) край брега на Рона. Легионът,
предвождан от св. Маврикий, се установил
недалеч оттам, в една долина, заобиколена
с венец от планини, близо до гр. Агаунум9.
Именно докато станували там, императорът получил от своя съуправител заповедта
за започване на гоненията срещу християните. Той събрал своите войници и им обявил
взетото решение – да бъдат поставени жертвеници, всеки войник да се закълне в гения
(духа-пазител) на императора, да принесе
жертва на боговете и да даде обещание, че
ще направи всичко възможно за премахване
на християните. Тъй като Максимиан не се
срещнал лично с войниците от Тивейския
легион, той изпратил при тях вестител,
8
Празник, посветен на езическите богове, считани
за пазители на границите.
9

Днес този град се нарича Сен Морис, в чест на свети
Маврикий.
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за да им съобщи всичко това. Царският
пратеник обаче се завърнал с категоричен
отказ. Всички тивейски воини избрали без
да се колебаят пътя на послушанието към
Бога, което предпочели пред послушанието
към човеци и отвърнали с двукратен мощен
вик: “Non possumus (Не можем)!”
При вестта за този отказ император
Максимиан изпаднал в страшен гняв. Той
наредил легионът да бъде наказан с децимация (от всеки десет войници един трябвало да бъде обезглавен по жребий). Това било
обичайното наказание за
разбунтувалите се военни
части. Всъщност тивейците не можели да се смятат за бунтовници, понеже като войници те не
били нарушили верността
си към царската власт.
Това, което особено раз
гневило Максимиан, бил
отказът им да се закълнат
в гения на императора (те
били освободени от това
задължение при другите
владетели), да носят знаци с изображения на езически богове и да участвуват
в езическите празненства
и жертвоприношения.
Най-сетне, те се отнасяли с пренебрежение
към предсказанията на жреците и гадателите. Всичко това разбира се, не можело да
не предизвика яростта на императора –
усърден идолопоклонник и груб войник, който поставял на първо място военната
дисциплина.
Започнало хвърлянето на жребия. И
тогава се случило нещо изумително. Сред
воините от легиона започнал дивен спор:
всеки желаел да умре заради Христа! Никой
не искал да отстъпи, всички били готови да
посрещнат смъртта без страх. Жестокото
наказание било изпълнено. Главите на мъчениците покрили земята, а зелената трева
наоколо почервеняла от кръвта им.
Така пострадали заради Господа шест
стотин воини. Палачите съобщили на императора, че никой не е отстъпил и всички
са загинали като един човек. Величието на
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светите мъченици пред лицето на смъртта
изпълнило Максимиан с нова, още по-силна
ярост. Той заповядал да се извърши повторна децимация, като предупредил другите
войници от легиона, че ако продължават да
упорствуват, никой от тях няма да избегне
смъртта. Когато децимацията била извършена, останалите мъченици – все още голямо
множество, подтиквали един другиго да
продължат докрай своя достохвален подвиг.
Най-вече ги подкрепял в това примикюрът
св. Маврикий, заедно с двама от висшите
офицери – свети Екзуперий10 и свети Кандид11, които ги окуражавали и ги съветвали
да последват примера на техните другари,
вече мъченици. Св. Маврикий ги убеждавал
също да умрат за тайнството Христово
и за Божиите закони, ако се наложи. “Защото – както отбелязва житиеписецът св.
Евхерий – славно желание за мъченичество
гореше в гърдите на тези преблажени мъже
още тогава”.
Вдъхновявани от своите предводители,
войниците единодушно изпратили на Максимиан следния отговор:
“Императоре, ние сме твои войници, но
в същото време служим на истинския Бог и
изповядваме това. Ние сме на военна служба
при теб, но живеем единствено за Него; от
тебе получаваме нашето възнаграждение,
от Него сме получили живот. Не можем да
послушаме никой император при заповед
да се откажем от нашия Бог и Отец, още
повече че той е и твой Бог и Отец, независимо дали това ти харесва, или не. Във
всичко, което не противоречи на Неговия
закон, ние ти се подчиняваме с най-голяма
охота, както сме постъпвали досега. Нашите ръце са готови да ти служат срещу
враговете, които и да са те, но неправедно
е да ги оскверняваме с кръвта на невинни
люде (християните)… Ние дадохме клетва
пред Бога, преди да се закълнем пред теб. Ти
няма да можеш да имаш никакво доверие на
10
Св. Екзуперий бил сampidoctor – офицер, който обучавал новобранците, подготвяки ги за упражненията
на Марсово поле. На това място край древния Рим се
извършвали военни прегледи в чест на езическия бог на
войната Марс.

Св. Кандид бил senator militum – един от висшите
офицери в щаба на войската.
11
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втората ни клетва, ако нарушим първата.
Ти ни заповядваш да търсим християните,
за да ги убиваме. Няма нужда да търсиш
други по това обвинение, понеже имаш пред
себе си нас, които изповядваме: “Вярваме в
Бог Отец, Създателя на всичко съществуващо и в Неговия Син, Господа и Бога Иисуса
Христа.” Ние видяхме как нашите другари,
с които заедно преминахме през трудно
сти и опасности, бяха посечени с меч, но
не ги оплакваме, нито скърбим за смъртта
на нашите пресвети приятели воини и за
убийството на нашите братя, а по-скоро
се радваме и ги възхваляваме, защото те се
удостоиха да пострадат за техния Господ
Бог. Но дори най-силната жажда за живот
не може да ни подтикне към бунт. Виж, императоре! В ръцете си имаме оръжие, но не
се съпротивляваме, защото предпочитаме
да умрем, отколкото да живеем и предпочитаме да загинем невинни, отколкото да
живеем като престъпници. Ако заповядаш
някаква по-нататъшна стъпка против
нас, дадеш някое ново разпореждане или
предприемеш друга мярка, ние сме готови
да претърпим огън, мъчения и меч. Изповядваме, че сме християни и не можем да
преследваме християните.”
Когато Максимиан чул това, той раз
брал, че те са решени до смърт да останат
в своята християнска вяра и издал заповед
останалите части от войските да обкръ
жат Тивейския легион. Ужасното клане за
почнало с водачите на легиона – светите
Маврикий, Кандид, Инокентий, Екзуперий,
Виталий. Никой от тивейците не се съпро
тивлявал – те оставили оръжията си и се
предали в ръцете на своите палачи.
“Земята се покрила с телата на благочестивите мъже, които умирали; реки от
драгоценната им кръв се леели ... – разказва
св. Евхерий. – Така бил избит този наистина
ангелски легион, който, вярваме, завинаги
прославя Господа Бога Саваота в небесата,
ведно с легионите от ангели.”
Мъченикът св. Виктор не принадлежал
към Тивейския легион, но бил военен ветеран, който отдавна не служел във войската.
Когато минавал покрай мястото, където
убийците пирували, делейки помежду си ка
то плячка вещите на мъчениците, той бил
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поканен да участвува в пиршеството. Ала
щом разбрал причината за него, св. Виктор
ги проклел и си тръгнал. Тогава го запитали дали и той не е християнин. Светецът
отговорил, че е християнин и завинаги ще
остане такъв. Войниците веднага се нахвърлили върху него и го убили. “И както се
присъединил към другите мъченици чрез
смъртта си на същото място, така той се
присъединил към тях и по чест” – се казва
в житието.
Не всички воини от легиона се намирали
в Агаунум по време на жестоката екзекуция.
Част от тях били на своите постове по военния път, свързващ (днешна) Швейцария с
Германия и Италия. Впоследствие те били
убити по местата, където се намирали.
Ето имената на някои от най-известните
и почитани мъченици от тивейския легион.
В Швейцария: в Салодорум (днес Солотурн) – Урсус и Виктор (заедно с още шейсет
и шестима мъченици), в Цюрих – Феликс,
Регула, Екзуперанций; в Цурцах – Верена. В
Италия: в Бергамо бил убит Александър, в
Торино – Октавий, Адвентор и Сотутор;
в Пиаченца – Антоний; в Котските Алпи –
Констанций, Алверий, Севастиан и Магий;
в Пинероло били убити Маврелий, Георгий
и Тиберий; в Милано – Максимий, Касий, Секунд, Северин и Лициний; във Вентимилия –
Секунд, заедно с много други. В Германия: в
Трир пострадали Тирс, Палмаций, Бонифаций и още много мъченици; в Бон – Касий,
Флоренций и други; в Кьолн – Гереон с още
триста и осемнайсет воини; в Ксантен
– Виктор и Малозий с триста и трийсет
техни другари.
По време на мъченията Бог извършвал
многобройни чудеса, които, без съмнение,
допринесли твърде много за обръщането
на голяма част от жителите на тези области в Христовата вяра. В Цюрих, например,
тримата убити мъченици Феликс, Регула и
Екзуперанций станали и като взели собствените си глави в ръце, се изкачили на хълма.
Там те коленичили, помолили се Богу и накрая паднали на земята. По-късно на това
място бил издигнат голям храм.
Мъчениците Виктор, Урсус и техните
приятели били жестоко мъчени от Хир
такус, римския управител на Салодорум.
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Преданието разказва, че по време на изтезанията веригите на светите воини
внезапно паднали, а огънят, с който били
измъчвани, мигновено угаснал. Очевидците
на тези чудеса започнали да се възхищават
от тивейските легионери, заради което
разяреният Хиртакус заповядал незабавно
да ги убият. Без ни най-малка съпротива те
преклонили глави под меча. Обезглавените
тела на светиите започнали да излъчват
ярка светлина. Хвърлени в река Аар, те
стигнали до брега, излезли от водата и
тръгнали, държейки главите си в ръце, след
това застанали на колене и се молили на
мястото, където по-късно била издигната
базилика, посветена на св. апостол Петър.
Телата на мъчениците от Агаунум били
погребани от християните тайно нощем.
Когато гоненията стихнали, около 350 г.
сл. Хр., епископът на Октодурум свети
Теодор († 391 г.) намерил техните мощи на
мястото, където били заровени – навярно в
катакомба или крипта, над която по-късно
бил издигнат храм.
Като събрал благочестиви вярващи,
епископът отишъл на това място, което
му било открито във видение, и наредил
да копаят там. Навсякъде откривали мъченишки кости. Тялото на св. Маврикий
намерили нетленно, а главата му, според
преданието, била отнесена от водите на
реката до Виена12, където по-късно била
открита. Около останките на мъченика
се запазили части от дрехите му – бяла и
червена, три златни пръстена, неговият
меч и мечът, с който бил посечен, шпорите,
копието му и военното му знаме. Нетленни
били намерени и мощите на св. Екзуперий
и св. Кандид.
Епископ Теодор построил в чест на мъчениците прекрасна базилика, останки от
която се виждат и днес. По-късно около нея
бил издигнат монастир (515 г.) върху земя,
дарена от краля на Бургундия Сигизмунд.
Почитта към светите мъченици от
Тивейския легион започнала да се разпро
странява много скоро. Крале, дворяни и
архиереи смятали за най-голяма чест да
получат частица от техните мощи, строе
12

Град във Франция, южно от Лион на брега на Рона.
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ли църкви, посветени на тях и изпращали
в монастира богати дарове. В храмовете,
където били положени нетленните останки
на неустрашимите Христови воини, отвсякъде се стичали благочестиви поклонници.
Известно е, че тези места са били посещавани от св. Амвросий Медиолански, св.
Мартин Римски, св. Иларий Пиктавийски
и св. Атанасий Велики, по времето, когато
той бил на заточение в Галия. Многобройни
чудеса свидетелствуват за славата, с която
Бог удостоил Своите верни раби след тяхната кончина. Житиеписецът св. Евхерий
разказва за две от тях.
По време на строежа на базиликата в
Агаунум, сред майсторите имало и един
езичник, който останал да работи и в неделя,
докато другите си отишли, за да почетат
Господния ден. Ненадейно светите воини
му се явили в ярка светлина на това усамотено място. Те строго го упрекнали и даже
го набили “или защото той единствен не
бил на църква в Господния ден, или защото
дръзнал да се заеме с тази свята работа –
построяването на църква, бидейки езичник.
Във всеки случай светците сторили това
толкова милостиво, че потресен, майсторът поискал да приеме спасителното име
и веднага станал християнин.”13
Другото чудо, което се извършило навярно през V в.14 и било широко известно,
станало с жената на един почтен и знатен
християнин на име Квинтус. Тя била така
парализирана, че не можела да стъпва на
краката си. Въпреки това жената уговорила
своя съпруг да предприемат дълго и нелеко
пътуване до Агаунум. Когато пристигнали
там, тя била внесена в базиликата на св.
мъченици върху ръцете на своите роби, а
се върнала в къщата, където отседнали,
ходейки свободно сама.
“И тъй, има много чудеса, които Бог със
Своята сила извършва всеки ден тук, чрез
застъпничеството на Неговите светии,
като изгонване на бесове и изцеления от
различни болести”, казва в края на писмото
си св. Евхерий.
13
The Passion of St. Maurice and the Theban Legion (BHL
5740). – http://www.ucc.ie/milmart/ BHL5740.html.
14

Тъй като св. Евхерий пише “и сега сама разказва на
всякъде за чудото”.

Част от картата на швейцарския кантон Вале,
където се намира гр. Сен Морис.

Православната Църква празнува паметта на тези славни и добропобедни мъченици
на 27 декември по църковния календар.
По молитвите на св. мъченик Маврикий
и всички пострадали заедно с него, Господи
Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!
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Константин Бужор

КРАТКА ИСТОРИЯ НА РУМЪНСКАТА
СТАРОСТИЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
(продължение)

ГЛАВА ВТОРА
Старостилната Църква в Румъния през
периода 1924—1945 г. Гонението срещу
ревнителите на светоотеческия календар
след въвеждането на римокатолическия
григориански календар в църковния живот
на Румънската Православна Църква.

О

т казаното дотук е ясно, че почвата
за календарната промяна в Румънската Православна Църква е била внимателно
подготвяна дълго преди 1924 г. Съвсем малко
хора помнят, че тази промяна се осъществи
чрез въвеждане в заблуждение на мнозина
от вярващите и чрез натиск от страна на
правителството. Тези действия бяха съвместни: усилията на официалната Църква
се подкрепяха от репресивния държавен
апарат, който не се спираше пред нищо, за
да постигне целите си. Техните действия,
насочени към това – да отклонят Църквата
от правилната вяра, бяха лъжливо представени като обикновена промяна на календара,
а не като предателство спрямо постановленията на най-великия и най-важен събор
в историята на Православната Църква –
Първия Вселенски Никейски събор, в който са
взели участие триста и осемнайсет свети
отци. Не бе казана нито дума за това, че
такава промяна означава отхвърляне празнуването на Пасхата според Пасхалията,
установена на този Събор, и че вследствие
на промяната Петровият пост понякога
ще бъде по-кратък от допустимите наймалко осем дена или изобщо ще изчезне.
Последвалите разногласия, предизвикани от календарната реформа, разкъсаха

отново Христовия хитон. За прокарването
на тази реформа църковните лица, взели
решението да я осъществят, разчитаха
на църковния принцип на послушанието,
изискващо безусловно подчинение към заповедите на вишестоящите. Но в тази си
преценка те сгрешиха, тъй като във всички
църкви и в монашеските общности, както
и сред вярващите, възникнаха вълнения,
сътресения и безпорядък, които не влизаха
в плановете на обновленците. Те бяха подценили реакцията на множеството клирици и
миряни, чието мнение по този въпрос не бе
потърсено и които бяха поставени по-скоро
пред свършен факт — отхвърлен от найвидните църковници в името на истината.
Днешната младеж и изобщо всички вярващи могат основателно да си поставят
следния въпрос: какво представлява Румънската Старостилна Православна Църква в
една страна, където всички исторически
манастири и повечето енории принадлежат
на официалната Църква? Старостилната
Църква е живата Църква на нашия Спасител
Иисус Христос; тя е Църквата на нашите
предци, които са били християнизирани от
св. апостол Андрей († 60);11 тя е Църквата,
основана върху скалата на евангелската
истина и на седемте Вселенски събора, истинската Църква-Майка, която е държала
позициите си неизменни повече от 1924
години. Тази Църква е носела пламъка на
чистото Православие през вековете, въпреки всички минали или бъдещи опасности.
11
Св. апостол Андрей е проповядвал Евангелието
в Скития Понтика (сегашна Добруджа), покръстил е
гето-даките, които съвременните румънци считат за
свои етнически предци. — бел.прев.
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Румънската Старостилна Църква се състои
от стотици хиляди вярващи, предвождани духовно от свещенослужители, монаси
и монахини, които открито отхвърлят
новия календар и продължават да живеят
според църковния календар и традиционните учения на Източното Православие.
Укрепявани от своята любов към Христа и
правилната вяра, тези люде не се покориха
на реформаторското течение. След 1924 година Църквата-Майка нямаше исторически
светилища за богослужение, величествени
здания или богато наследство, ала живата
º същност остана непокътната. Вълците
в овча кожа откъснаха част от вярващите,
намалиха числеността на стадото, Божият
народ стана по-малоброен като количество,
но остана неопетнен по отношение на
качеството. Тези верни православни люде
бяха истинските последователи на Христа,
солта на земята и светлината на света,
както ги назовава Господ12.
В Църквата качеството е по-ценно от
числеността. Гонението срещу Старостилната Църква стана причина за извисяването
и падението на мнозина13, причина за изповядването на и отричането от Православната вяра на нашите праотци, причина да
бъдеш причислен или към праведните, или
към неправедните. Христовата Църква е
преживявала времена на подем и времена
на крушение; враговете на Православието
знаят, че за да сломят вярата, те трябва да
сломят Църквата, а за да унищожат Църквата, трябва да нанесат удар върху нейните
водители, според думите на Спасителя от
светото Евангелие: “Защото писано е: ще
поразя пастира, и ще се пръснат овците на
стадото”14. Изгубването на единството в
Румънската Православна Църква предизвика
и упадък във вярата, и ущърб на моралния
авторитет на официалната Църква, която
се опита да засили позициите си с помощта
на репресивната държавна власт, потискайки Старостилната Църква и насилвайки
членовете º да приемат новия календар.
Но вярващите, открито или не, остана12

Вж. Мат. 5:13-14.

13

Срв. Лука 2:34.

14

Мат. 26:31.
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ха непоколебими в своето изповядване на
истинската вяра, намирайки единствена
подкрепа в Бога, от Когото се надяваха да
получат венец за трудовете си.
След календарната промяна официалната Църква, разбирайки, че група свещенослужители и миряни продължават да се борят
срещу реформата и да защищават стария
календар, и осъзнавайки, че нововъведението
е застрашено от дискредитиране, поискаха
това противостоящо движение да бъде
забранено, като за целта си издействуваха
подкрепата на репресивните сили на държа
вата. Тази политика доведе до насилствени физически нападения, които станаха с
мълчаливото одобрение на новостилните
архиереи и свещеници: проповедниците на
благовестието за любов и мир, се преобразиха в същински инквизитори, извършващи
престъпления в името на Бога, както по
стъпваха в стари времена ония, на които
те подражаваха. Старостилните вярващи
тъгуваха и плачеха в душите и сърцата си
при вида на гоненията, които търпят техните духовни водители, сподобяващи ги с
благословението и светлината на Светия
Дух. Клириците на официалната Църква,
взели участие в това гонение, се компрометираха в очите на вярващите и цялата
им кампания по очерняне на изповедниците
на истината показа наяве тяхната злоба,
наместо любов към ближния, тяхната
гордост, наместо благочестие, тяхното
повърхностно разбиране на Евангелието,
грижа за вещественото и страх “да не намалее месцето и каймето”, според остроумния израз на един възстар вярващ от
Старостилната Църква.
Макар да не ни бе възможно да вземем
под внимание всичко публикувано в съвре
менната на събитията периодика, тя едва
ли е останала безгласна, пропускайки да осъ
ди тези беззакония. Уверени сме обаче, че
бъдещите поколения – ако действително
имат любов към истината като следовници
и ученици на Спасителя Иисуса Христа – ще
допълнят липсващите подробности в тази
кървава глава от метежната история на
Румънската Православна Църква. Изопачаването на истината е довело до подхранване на религиозна омраза в Църквата и до
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атмосфера на нецивилизованост. Фактически, официалната Църква не стори нищо,
което да повдигне престижа º, но по-скоро
се компрометира в очите на вярващите и
внесе объркване у тях. Хората започнаха
да се питат: “Къде е истината?” “Защо
тук има толкова много омраза?” “Защо е
нужно налагането на истината с меч [ако
календарната реформа е истинна]?” “Защо
Църквата е разделена на толкова много
различни групи?”
Истината е познание. Тя не означава да
принуждаваш някого да изповядва същото
като теб. Разбирания като последното са
довели хората дотам да убиват ближните
си и да вярват при това, че принасят служба Богу. Ала Бог не прави престъплението
законно, понеже Той е Бог на мира и на любовта между всички народи и всички хора.
Гонението срещу Старостилната Пра
вославна Църква в Румъния бе огласено пред
света чрез книгата на йеромонах Арсений
(Котея, † 1935), озаглавена “Тръба на све
тогорските отшелници” (Trâmbiţa sihaştrilor
din Sf. Munte Athos), издадена на румънски език
през 1931 г. Както става ясно след прочита
на тази книга, спазването на светоотече
ските канони в Св. Гора е било свещен дълг,
какъвто е била и борбата срещу техните
нарушители. Книгата съдържа мисли, подобни на райски гледки, на гръмогласни
мълнии от небесата, на потоци, изливащи
се от великите и свети души на подвижници, жадували единствено славата на Бога и
Неговата Църква, за спасението на душите
човешки и тържеството на Православната
Църква. Този труд се основава на сведения
и протестни заявления от страна на християни от областите Нямц, Бакъу и Сучава,
както и от други места в Румъния; там са
описани страданията на верните и всеобщото гонение, открито срещу тях от
страна на официалната Православна Църква и репресивния държавен апарат.
Първият пример е с група от двадесет
и седмина монаси, които не били съгласни
да приемат новия календар при никакви
условия. След като били прокудени от официалните монашески общежития, те се
заселили в планините, за да живеят там
като отшелници и да пазят православната
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вяра неподправена – каквато са я приели от
своите предци. Календарната промяна се
извършила на 1 октомври 1924 г. (ст. ст.),
като този ден станал 14 октомври 1924 г.
(н. ст.). Било есен и зимата наближавала.
Тези монаси се подслонили в пещери, в покрити хлътнатини и в недостъпни места,
известни само на малцина верни люде. Самото тяхно съществуване обаче тревожело игумените на разположените в близост
манастири, които знаели, че примерът им
може да зарази и други несъгласни с реформата монаси. Поради това на 28 декември
(15 декември, ст. ст.) била организирана
акция, в която жандармерийски патрул,
предвождан от монаси от споменатите
манастири, се опитал да залови скритите
отшелници. Последните били осведомени
своевременно, че наближават жандармеристи, за да ги заловят, и се оттеглили понавътре в планините, изоставяйки прибежищата си. Подслоните им по-късно били
разкрити и разрушени, а богослужебните
принадлежности и по-ценните икони – иззети.
Монасите прекарали тежката зима в
други скривалища, по домовете на малцина
вярващи, които живеели в по-усамотени
места, и в землянки, изкопани под домовете
им с тайни изходи към планините. Всичко
това се случило в провинция Нямц, в планините, лежащи недалеч от тамошните
манастири. На 25 февруари (12 февруари,
ст. ст.) 1926 г. жандармеристите заловили
и отвели йеромонах Памво (Хайса), заедно
с монасите Галактион (Хайса) и Вениамин
(Хайса), които си били стъкмили убежище
в малка пещера на планината Рус. На жандармерийския пост те били затворени в
курник, където им нанесли побой и оскърбления. Били освободени по настояване на
Ион Тома, вярващ от селото, който дал на
жандармеристите вълнено одеало в замяна
на освобождаването на затворниците. Виновни за залавянето на тези монаси били
игуменът на Нямецкия манастир (по-късно,
патриарх) Никодим (Мунтяну) (1864—1948),
заедно с монасите Дионисий (Сънджорзан),
Филарет (Булига) и Иосиф (Кръчун). През
1927 г. около трийсет монаси се заселили
всред нямецките планини в местност, на-
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речена Пъръул Негру (“Черният ручей”) и
водели духовен живот в потайни прибежища. Причината за това била, че воденето
на монашески живот извън официалните
манастири се считало за нарушаване на
обществения ред и имало опасност – от
гледище на официалната Църква – вярващите да се повлияят от тези монаси и да
се върнат към стария календар; ето защо
се взимали мерки за тяхното арестуване.
Акцията била организирана от Крал
ската румънска жандармерия с помощта
на монаси от манастирите Нямц и Секу.
Девет отряда жандармеристи взели участие в нея в течение на трийсет дни, от
29 септември (16 септември, ст. ст.) 1927 г.
насетне. Както преди, монасите били предизвестени за това от вярващите и повечето успели да изоставят скривалищата си
и цялата област, гдето се провеждал ловът
на човеци. Въпреки това обаче, седмина от
тях били заловени, между които авторът на
“Тръба на светогорските отшелници” упоменава отците Герасим и Партений. Ето
какво пише той за пленените отшелници:
“Пребили ги до смърт, като ги удряли
по главите с богослужебни книги. Части
от брадите им били изтръгнати с клещи,
гаврили се с тях и по други начини. Побоите, крясъците, стоновете и сърцераздирателния плач от болка се чували постоянно.
Прибежищата на монасите били претършувани и разрушени, богослужебните им
принадлежности – разхвърляни или конфискувани от представителите на уж демократичната законна система и от новостилни
свещеници, които твърдели, че чрез това
защищават вярата на нашите праотци.”
Когато се прилага насилие, законите
престават да бъдат необходими. В името
на “закона” и “вярата” са извършени много
от най-чудовищните престъпления, изпълващи страниците на историята.
Може би читателят с основание ще се
запита: как са могли свещенослужители
от новостилната Църква да участвуват
в подобни деяния, когато съвсем неотдавна те са имали братски отношения с
онези, които сега преследват? Какво имат
да делят? Христовата Църква? Но тя е
една-единствена и принадлежи на всички

православни християни. Изпълнили са се
словата на св. пророк Даниил (ок. 624 г. пр.
Хр. — ок. 534 г. пр. Хр.): “замисли да отмени
у тях празничните времена и закона”15. Тези
варварски действия на жандармерийските
отреди, в които са участвували и свещенослужители, са станали възможни поради
следните опасности, които самите ново
стилци предвидили:
1) Неподчинението на монасите ще бъде
последвано незабавно от неподчинение в
огромни мащаби от страна на вярващите
миряни;
2) Последиците от календарната реформа ще бъдат съмнителни.
Всички тези действия били придружени
с клеветническа кампания, оправдавана от
желанието да се защити “истинската вяра”
и да се сведе до минимум обхвата на реформата, наричана сега “поправка на календара”.
Не пишем настоящите изпълнени с болка
страници от историята на Старостилната Църква с цел да си отмъщаваме, но за да
не бъдат забравени записаните тук събития
от историята. Днешните поколения трябва да познават и миналото, и изпитанията
на тази Църква, за да не бъдат повторени
подобни деяния в бъдеще. По тази причина
пепелта на забвението трябва да се разчисти и истината за този дълъг период на
преследване да бъде изнесена на светлина.
Времената и законите, неблагоприятни за
религиозната свобода, продължават от октомври 1924 г. до декември 1989 г. – период,
когато в Румъния не съществува реална, но
само заявена демокрация, старателно при
криваща гонението срещу Старостилната
Църква.
Макар в Румъния да съществуват и други старостилни църковни общности – на
гърци, руси, сърби, българи, липованци16 и
украинци – те не се оказват камък за препъване в очите на официалната Църква. Това
иде да ни напомни една пословица: “Кой ти
извади окото? – Брат ми! – Затова ти го е
извадил тъй издълбоко.”
15
16

Дан. 7:25.

Липования е област в Молдавия, населена в началото
на ХVІІІ век от старообрядци, които заедно с всички
православни руси все още се придържат към стария
календар. — бел.ред.
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Въпреки всичката съпротива от страна
на официалната Църква и държавните власти, по местата, където живеели повече
верни християни, се строели храмове, за да
продължи богослужението по стария календар. Първият построен при тези условия на
гонение храм бил в община Вънатори, обл.
Нямц, в дома на благочестивите християни
Михай и Иоан Урзика. Разходите били поети
от старостилци и новостилци, общо взето
бедни хора, от вдовици и стари люде, живеещи в чистата вяра и желаещи да преминат
във вечността с вярата на праотците си, в
която са се родили и са били кръстени и относно която не изпитвали никакви съмнения.
По отношение дейността на Михай и Иоан
Урзика от Вънатори, синовете им Василе и
Штефан (съответно на седемдесет и седем
и седемдесет и една години през 1999 г.)
разказват следното. След като дядо им,
Ион Урзика, селянин от Вънатори и човек
с дълбока вяра, задомил всичките си седем
деца, той се отрекъл от света и се оттеглил
в Нямецкия монастир, за да се посвети на
духовни подвизи. За своя благочестив живот
и борби, както и заради любовта си към
ближните, той бил постриган в монашеска
схима и получил името Манасий. В своите
съвети схимонах Манасий често говорел
на синовете и внуците си, че вероятно ще
бъде променен църковният порядък чрез
въвеждането на нов календар, в което той
виждал огромна опасност за истинската
вяра. Той ги съветвал, независимо от всичко,
което може да се случи, да не се поддават
на такава подмяна и да защищават на всяка цена установените от светите отци
правила, утвърдени на седемте Вселенски
събора. (Схимонах Манасий се преселил при
Господа в 1921 г.)
Следователно населниците на манастирите били запознати с безпокойствата,
породени от календарната реформа, и свещениците и монасите, убедени в истинността на своята вяра, били решени да я
защищават с всички сили. Михай и Иоан
Урзика разказваха, че след обявяването на
календарната реформа мнозинството вярващи отказали да ходят в селската църква,
преминала към новия календар. Намесили
се жандармеристи, които обикаляли от
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врата на врата и насилвали вярващите да
отиват в църквата. Християните спазвали празниците по стария календар, те не
могли да бъдат убедени нито с теоретични
доводи, нито чрез груба сила да се отрекат
от вярата на своите прадеди.
Иоан и Михай Урзика, които всъщност
били основатели на първата старостилна
църква в Румъния, се занимавали с овцевъдство. През 1926 г., когато били извели
стадата си в планините, те дошли до
местността, наречена Корой Равине —
рязка стръмнина, покрита с гъста растителност, през която е трудно да премине
и човек, и животно. Кучетата залаяли на
човек, спотайващ се наблизо. Иоан Урзика
и един от овчарите му се запътили в тази
посока и открили трима монаси, скрити
под огромен чукар. Монасите им разказали
как напуснали Нямецкия манастир. Имената им били Памво, Галактион и Вениамин,
родни братя от провинция Ковасна в Трансилвания. В манастира те дошли със сто и
петдесет овце, дадени им от техния баща,
Некулай Хайса. Монасите им разкрили още,
че и други двама монаси, Гликерий и Давид
(Бидашку) (1885–1961), се крият нейде в планината. Новината, че има свещенослужители, несъгласни с календарната реформа, била
приета с огромна радост от вярващите
във Вънатори. Братята Урзика донесли
облекло и храна на скритите в планината
монаси. Последните обикновено идвали в
селото нощем, за да извършват различни
религиозни служби, от каквито се нуждаели
местните хора, и сетне се връщали тайно в
скривалищата си. Василе Урзика си спомня
как отците Гликерий и Давид за пръв път
посетили бащината му къща. Едва деветгодишен по него време, той бил впечатлен от
осанките им, особено от отец Давид, чиито
ръце имали подпухнали пръсти, очите му
били хлътнали, а скулите – издадени – белези на суровия живот, който те водели.
Краката на о. Гликерий били увити в парцали, овързани с възлеста връв, а дрехите
му били парцаливи. Вярващите дълбоко ги
обичали и с нетърпение ги очаквали. Тогава
именно било взето решение да се построи
храм за православните, желаещи да запазят
истинската вяра.
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След построяването на църквата о. Гли
керий, който станал духовен водител на
свещенството, назначил йеромонах Памво и
братята му Галактион и Вениамин – прости
монаси – да служат в нея. Жандармерийски
патрули били виждани все по-често да се
опитват да заловят всички “бегълци” и
особено техните водачи Гликерий и Давид.
Василе Урзика разказва случай, когато жандармеристите нахълтали в двора им и ги
питали къде е свещеникът Гликерий. Когато
последният ги съзрял, той избягал през една
задна врата и отишъл у дядото на Василе,
Григоре Урзика, на отсрещната страна на
улицата, гдето се скрил в плевнята. Малкият Василе се измъкнал крадешком от дома,
намерил отец Гликерий и му помогнал да се
укрие в празна бъчва, връз която наредил царевични мамули. Отец Давид пък бил скрит
в кравешките ясли. Жандармеристите
отишли и в дома на Григоре Урзика, тършували навсякъде из яхъра, ала не намерили
свещениците.
В книгата “Тръба на светогорските отшелници” се разказва, че на 4 август 1928 г.
(ст. ст.) църквата във Вънатори била об
градена от жандармерийско подразделение,
при което в обсадата взели участие и двама
новостилни свещеници, отците Бърлиба и
Петреску, заедно с протойерей Добря от
Кръкъуани, Нямецки окръг. Жандармери
стите турили блокада на всички пътища
за достъп до селото, за да предотвратят
бягството на свещениците и на неколцина
миряни, за които били предупредени да следят с особено внимание. Тогава арестували
йеромонах Памво, който разпознал сред
униформените жандармеристи други новостилни свещеници, дегизирани като жандармеристи. Когато стигнали до някакъв
поток, турили о. Памво да легне в потока
и минали по него като по мост. Сетне го
попитали иска ли да премине към новия
календар, в който случай те незабавно щели
да го освободят, ала йеромонахът отказал.
Сред очевидците били Василе Урзика и се
стра му Аника, тогава деца, които до денднешен помнят свещеника, стенещ от болка
– ужасна гледка, запечатала се в паметта им
за цял живот. Всички богослужебни съсъди и
църковната украса били нахвърляни в една
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каруца заедно с арестуваните и откарани в
прокуратурата в Търгу Нямц. Там църковните предмети нахвърляли в някаква плевня,
а арестуваните — в мазето. Държали ги
трийсет дни, били ги, издевателствували
над тях и накрая ги пуснали да си отидат.
Всеки път, когато жандармеристите им
пречели да идат на църква, прибягвали до
варварски действия като трошене на кандилата и стъпкване на свещите. Влизайки
в храма по време на утринното богослужение, жандармеристите обикновено удряли
с прикладите си всеки срещнат по пътя
им. В притвора на новия храм, издигнат
след 1989 г., има икона на нашия Спасител
Иисуса Христа, върху която и днес личат
следи от кръвта, пръснала от главите да
ония вярващи, които се черкували в храма
тогава. Василе Урзика казва, че и има и други подобни напръскани с кръв икони и те
ще бъдат поставени в новия храм веднага
щом завърши строежът му. Тези икони са
исторически обекти, които ще носят през
вековете свидетелството за неправедното гонение срещу вярващите от страна
на църковните и светски власти. Верните
от с. Вънатори се надяват да възстановят
конфискуваните църковни предмети или
поне тяхната себестойност, за да успеят
да украсят новия си храм.
През 1929 г. един монах на име Партений
се завръщал от град Търгу Нямц, носейки
продоволствия. На излизане от града на
среща му се задал новостилният свещеник,
о. Петреску, който заедно с кочияша си
пребили о. Партений, блъскали главата му
във файтона, после го вързали и го закарали
в дома на свещеника, гдето го хвърлили в
курника. Сетне го откарали в прокуратурата, откъдето бил пуснат едва след като
му бил нанесен нов побой.
По отношение на такива свещеници
живеещите в планините отци задавали
такъв въпрос: “Брате християнино, кой е
свещеникът, който те съветва да излезеш
от Църквата? Изпитай, прочее, брате
християнино, свещеника, за да узнаеш дей
ствително ли той е свещеник, или е бяс.”
Светогорските отшелници съветвали пазещите стария църковен календар вярващи
да не приемат никакви църковни тайнства
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и служби от новостилните свещеници и да
по домовете си, за да успеят да съхранят
погребват покойниците си без свещеник,
вярата, в която били кръстени. Първото им
ако не могат за погребението да намерят
решение било да не спазват новостилните
свещеник, следващ стария календар. Същопразници, но да продължат да празнуват
то те съветвали и относно тайнството
според църковния календар. Новостилните
Кръщение — в особено наложителен случай,
свещеници, обаче, виждайки колко много
когато бил застрашен живота на младенеца,
вярващи се отдръпнали от енориите им,
кръщението трябвало да се извърши от
започнали да отлъчват ония, които не идваправославен мирянин в името на Светата
ли в храмовете на новостилните празници,
Троица и сетне, ако детето оцелее, тайна отивали на работа.
ството да се отслужи от старостилен
По-остър бил въпросът с недостига на
свещеник.
свещеници, придържащи се към юлианския
Относно гонението, накалендар. Отец Николай,
ченато срещу истинското
който познавал много доПравославие през 1924 г.,
бре митрополит Гликерий,
покойният отец Николай
си спомня думите на поОнофрей от с. Радашени,
следния за йеромонасите,
окр. Сучава, е оставил кранапуснали монастирите
тък исторически разказ,
си поради календарната ре
разкриващ какви слухове се
форма. След въвеждането
разнасяли за календарната
на григорианския календар
реформа още преди 1924 г.
през есента на 1924 г. петдеЕнорийските свещеници
сетина йеромонаси и монаси
по онова време съветвали
от манастирите Нямц,
вярващите да не приемат
Секу, Сихастрия и Покров
григорианския календар,
се събрали пред Нямецката
тъй като той предстаикона на Пресвета Богоровлява дълбоко заблуждение.
дица в пълно свещеническо
Слухът се разпространил
облачение и се заклели да не
почти из цяла Молдавия,
приемат новия календар
Йеромонах Гликерий, игумен на
Мунтения и Добруджа. След
независимо
от всички по
скита “Покров Богородичен”,
йеродякон
Давид
и
схимонах
като бил променен каленследствия. Сред тях бил и
Дамаскин (Кирибуца)
дарът, църковните власти
йеромонах Гликерий. За незаплашвали с низвержение всеки свещеник,
щастие не всички от тях имали смелостта
който би отказал да приеме нововъведеи мъжеството да останат верни на този
нието. При това положение свещеници,
си завет. Заплахите, старостта и липсата
които скоро преди промяната твърдели, че
на елементарни условия за живот накарали
приемането на календара е сериозна грешка,
някои от тях да останат в манастирите,
сега били принудени да променят виждакъм които принадлежали. Независимо от
нето си, за да запазят своето положение,
това, възможно е и те да са продължили да
на което гледали повече като на професия,
спазват юлианския календар, когато изпълотколкото като на призвание свише. Тогава
нявали личното си молитвено правило. Сред
те започнали да говорят на вярващите, че
ония, които останали твърди в решението
промяната не е чак толкова важна, че тя
си бил йеромонах Гликерий, игумен на скита
представлявала просто поправка на кален- “Покров”. Той официално се отказал от полодара. От защитници на истинското Право- жението си на игумен и заедно с йеродякон
славие те се превърнали в гонители и заедно
Давид напуснал общежитието. След като
с жандармерийските отряди участвували
прекарали една година на Св. Гора, те се
в наказателни операции, заимствувани от
върнали в Румъния, знаейки, че вярващите
средновековната инквизиция. Вярващите,
там имат нужда от истински пастири.
които не приемали промяната, се събирали
Били призовани в родната си земя от “гла-
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са” на пролятата от братята им кръв и
Новостилните свещеници подхранвали
от Кръста на Спасителя, който трябвало
такава омраза, а впоследствие се унизили
да бъде носен към нова Голгота. Това било
дотам, че започнали да предприемат наначалото на организиран църковен живот
силнически и агресивни действия. Празнувана Старостилната Румънска Православна
нето на светото Христово Възкресение по
Църква в съгласие с преданието на св. апосгригорианската пасхалия през 1926 и 1929 г.
толи и св. отци.
убедило вярващите, че всъщност новостилКакто споменахме по-рано, първият и
ната реформа е просто първата стъпка в
най-значим въпрос била липсата на свещепроцес, чиято крайна цел е разрушаването
ници. Религиозното гонение срещу клирина етоса на Православието. През 1931 г. йеците и вярващите било в разгара си, особеромонах Гликерий пристигнал в Радашени и
но в Молдавия. За запазването на истинскосе заловил с организирането на старостилна
то Православие се изисквали
енория, откликвайки на редоблестен дух на саможертшението, взето от мест
ва и непоколебима воля. Ор
ните вярващи. На 21 май
ганизираният църковен
(8 май, ст. ст.) 1932 г. той
живот на Старостилната
благословил мястото, къЦърква се наченал със стродето щял да бъде построен
ежа на храма в с. Вънатори,
нов храм в чест на светите
окр. Нямц, а по-късно и на
апостоли Петър и Павел,
други места; едновременно
и положил основния камък.
с това за вярващите от
Църквата била издигната
различни местности била
за двайсет и осем дни от
осигурена религиозна подкре
дърво, покрита била с ламапа по домовете на надеждни
рина и измазана за един ден.
християни. Редом с ВънатоАла през юни същата годири и Радашени, първи огнища
на местният новостилен
на съпротива срещу кален
свещеник изпратил двама
дарното нововъведение
мъже да подпалят храма,
били селата Брустури, Ръкриейки се под плаща на мрашка, Слатиоара и Ангелещ Освещаване на храма в енорията ка. Въпреки това църквата
на община Радашени, окр. Сучава,
– на тези места се образували извършено от светител Гликерий била спасена от бащата на
крепки църковни общини, съ
о. Николай Онофрей, Василе
в 1932 г.
ставени от дълбоко вярващи
Онофрей, който се събудил
православни люде. Именно в с. Радашени се
от лая на кучетата заедно с Николай (тоустановил от самото начало йеромонах
гава дете) и двете си сестри. Единият от
Гликерий. Първоначално богослуженията се
двамата злосторници, Теодор Санду, не след
извършвали в селската църква, но това подълго се разболял и бил отнесен на носилка
ложение не се задържало дълго. При нормалдо тази църква, за да иска прошка. Храмът
ни обстоятелства храмът би могъл да се
бил осветен на 27 октомври (14 октомври,
използва както от старостилната, тъй и
ст. ст.) 1933 г.17
от новостилната общност, понеже всички
По-късно през 1930 г. йеромонах Гликерий
вярващи имали принос за изграждането му.
и йеродякон Давид отишли в Йерусалим, за
Ала о. Хараламби Теодору, свещеникът, обда се посъветват с тогавашния Йерусалимслужващ новостилната общност, отнел
ски патриарх Дамян (1848—1931) относно
ключа от старостилните вярващи и свалил
положението на православните християни
езика на камбаната, за да им попречи да се
в Румъния, желаещи да запазят стария църсъбират на служба. Той подстрекавал местковен календар. Патриархът благословил
ното население да хвърля камъни по “ста17
Петковден, празникът на преп. Параскева, чиито
ростилците” и един ден им изкрещял: “Ако
св. мощи почиват в гр. Яш от 1641 г. и която се почита
ви трябва църква, постройте си ваша!”
като покровителка на Румъния. — бел. прев.
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да продължат своята борба, да строят и
закънтяла от възгласа им. Тъй като били в
освещават нови църкви. За тази цел той
следвеликденския период, вярващите пеели
им дал св. миро. И до ден-днешен в дома на “Христос воскресе” по целия път до мястото
о. Николай Онофрей се пази фотография на
на новия храм. Всички били преизпълнени с
о. Гликерий в съслужение с патриарх Дамян.
духовна радост и жажда да прославят Бога.
След завръщането си в Румъния, о. Гли
Такова единство, проявявано от старокерий продължил борбата с още повече
стилните вярващи, придавало на религиозревност и влял нови сили в старостилната
ните им събрания благолепие, но на него не
Църква, като построил повече от трийсет
гледали с добро око представителите на
храма. Той посетил много места из странавластта и на официалната Църква. Ето
та, дори Бесаразащо на 12 юли
бия, съпътству(29 юни, ст. ст.)
ван от румънски
1933 г., на прази светогорски
ника на светимонаси, които
те апостоли
му помагали да
Петър и Павел,
укрепява вярвабило предприщите да пазят
ето яростно
живи любовта,
п р о т и в о д е й 
надеждата и
ствие срещу
увереността в
тях, за да се разсилата на пратури празни 
отеческата си
кът и най-вече
вяра.
да се осуети
За службите
организиранена освещаване Св. Гликерий сред вярващите от енория Радашени в 1933 г., т о н а п о д о б на празника на св. Параскева – 27 октомври (14 окт., ст. ст.).
места за храмони събития. В
ве или на освекрая на богослущаването на вече съградените храмове се
жението кметът на Радашени, Костика
стичали върволици от каруци с вярващи от
Григореску, лукаво и измамнически заявил:
цяла Румъния, облечени празнично. Ръково- “Всички мъже от вашата енория трябва да
дени от отец Гликерий и сподвижниците
отидат до префектурата на Фалтичени, за
му, поклонничествата до тези места били
да получат позволение за функционирането
пропити с духовна радост. Отец Николай
на вашата църква.” Хората уважавали кмета
Онофрей си спомня как, когато бил дете, той
като трезв човек и затова с радост поели
и брат му Онофрей Онофрей (впоследствие
пешком към Фалтичени, отстоящ на двамитрополит Силвестър, 1924—1992) баща
три километра оттатък едно възвишение.
им (по-късно – монах Варлаам в манастира
При все че отец Гликерий не вярвал на кмеСлатиоара) ги водел на такива пътешестта, той одобрил отиването на народа във
вия за освещаването на храмове или места за
Фалтичени, полагайки цялата си надежда
храмове. Пътувайки към Оглинзи, Нямецки
на Бога.
окръг, за освещаването на място за нова
След като вярващите заминали и вече се
църква във Ваду Молдовей, те срещнали
били отдалечили порядъчно, храмът бил обвърволици каруци от Малини, Драгушени
граден от четирийсет жандармеристи, до
и други места. Отец Гликерий се изправил
един пияни, които нахлули в двора и взели да
и поздравил поклонниците с “Христос вос
търсят о. Гликерий. Съзирайки опасността,
кресе!”, на което множеството отвърнатой избягал в задния двор, гдето се скрил
ло с “Воистину воскресе!” тъй гръмко, че
сред картофените насаждения. За нещастие
цялата околна долина, която прекосявали,
там бил забелязан от жандармеристите и
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те грубо се нахвърлили върху него. Опитали
се да го извлекат през оградата, но ги видели
няколко монахини, които с викове известили
за опасността на Василе Онофрей. Заедно с
Тоадер Амарией и Аника Греку той се притекъл да помогне на о. Гликерий и завикал
срещу жандармеристите: “Какво търсите
в задния ми двор?” Един от тях отвърнал
с пушечен изстрел във въздуха; но докато
се опитвал да зареди отново пушката си,
отскубвайки се от Аника Греку, която го
нападнала с вила, той изгубил равновесие;
Василе Онофрей го обезоръжил и освободил
о. Гликерий. По време на това коварно нападение жандармеристите зверски ритали
йеромонах Гликерий по краката с ботушите си, оставяйки му неизлечима рана, от
която той страдал до края на живота си.
Василе Онофрей скрил пушката на жандармериста и я държал у себе си две седмици
подир това, възнамерявайки да я занесе в
министерството на вътрешните работи,
за да даде под съд жандармерията заради
извършените злоупотреби.
Вярващите, които живеели близо до
църквата, побързали да съобщят за бедата
на всички, биейки камбаните, а един от тях
се отправил на кон да настигне поелите
към Фалтичени мъже. В същото време защитата на храма била поета от жени, кои
то блокирали портата и пречели на жан
дармеристите да проникнат в двора. Последните се оттеглили едва когато се завърнали вярващите, които били тръгнали
за префектурата и сега били разгневени, че
кметът ги измамил. По-късно се оказало, че
жандармеристите се криели в дома на новостилния свещеник, отец Харалампи Теодору, гдето чакали повечето вярващи да
заминат за Фалтичени. Същият отец Теодору опил жандармеристите, като по този
начин станал съучастник в престъпните
им действия.
Този случай бил поредното потвърждение, че някои от новостилните клирици, въз
основа на установен план между представителите на официалната Църква и начални18

Тайната полицейска сила на монархията. — бел. прев.
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ците на отдел “Сигурност” в полицията18
и жандармерията, са били едни от инициа
торите на такива гонения. Имат ли днес
представителите на официалната Църква
доблестта да погледнат назад в своята
история и да видят гоненията, в които са
участвували техните предшественици?
Кои канони на Църквата оправдават упо
требата на насилие и сътрудничеството с
репресивния държавен апарат за рушенето
на старостилната Църква? Тъй или иначе, с
това гонението не стихнало. Водачите на
държавната Църква осъзнали, че безразсъдството, с което променили календара, сега
се обръща срещу тях. Бързото разпространение на старостилното движение в Румъния, предвождано енергично от йеромонах
Гликерий и подкрепяно от хиляди вярващи,
заплашвало да осуети повърхностните планове, които те набързо скалъпили по време
на календарната промяна. Интензивността на организираните по-късно от официал
ната Църква гонения, със съдействието на
репресивната сила на държавата, доказва
до каква степен йерарсите от новостилната Църква са забравили истината, че
служителите на Църквата не могат да се
съюзяват със силите на ада уж в името на
Христовата вяра. Христос Спасителят
и Неговите ученици никога не са налагали
християнството чрез огън и меч, но единствено чрез силата на Божественото слово
и любовта си към ближния.
Превод от румънски език по Constantin Bujor,
65 de ani de persecuţie a Bisericii Ortodoxe Române de
Stil Vechi. Octombrie 1924 — Decembrie 1989.
(Следва)
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Из живота на
Българската Старостилна
Православна Църква

Архиерейски служения и проповеди
НА 1 НОЕМВРИ (19 октомври, ст. ст.) –
пренасяне мощите на св. Иван Рилски – параклисът в приземния етаж на катедралния
храм “Успение Богородично” в столицата
отбеляза своя храмов празник. На 31 октом
ври (18 октомври, ст. ст.) всенощното
бдение оглави Триадицкият епископ Фотий,
в съслужение с храмовото духовенство, а
на следващия ден, рано сутринта йеромонах Теофан отслужи водосвет и ранна
св. Литургия. Празнична света Литургия
в големия храм бе извършена от епископ
Фотий, заедно със свещениците отец Лазар
Спасов и отец Йоан Дочев и с участието на
дяконите Тодор Енчев и Николай Петров.
След отпуста на Литургията бе отслужен
молебен към св. Иван с литийно шествие
около храма. “Десет кръгли столетия ни
делят от земната кончина на св. Иван
Рилски, духовния отец на България – каза в
словото си предстоятелят на Българската
Старостилна Православна Църква. – Ала по
същество нито времето, нито смъртта
могат да ни отделят от него, защото у
Бога всички са живи. Но виж, линеещата
вяра, секналата любов, духовната несвяст
и безпаметство, грехолюбието, безумното
служение на новите идоли из несметните
им капища ни правят чужди на св. Иван и ни
отделят от него. А той, скръбен и изпълнен
с любов към несретното си потомство, се
моли на Спасителя: “Господи, прости им,
понеже не знаят що правят!”
Погледни, свети Иване, и виж де е Българската Църква! Отколе ги няма учениците на св. Климент и техните ученици.
Намножили са се новозаветни първосвещеници и свещеници, църковни властници и
обредослужители, които сами себе си пасат,
а за стадото нехаят. Не ги е грижа за светлината на Евангелието, с делата си безумно

я засланят от взора и сърцата на тия малките, които вярват в Спасителя. Някои
сред тях, свети Иване, те възхваляват с
уста, ала сърцето им бяга от твоя завет,
понеже е прилепнало към земята, кланя се
на мамона и усърдно му служи. Но и за тях
се помоли, свети Иване: “Господи, вразуми
ги и прости им, дано не знаят що правят.
Защото, ако знаят, горко им!” Погледни,
свети Иване, и виж твоята обител! Освен
драгоценните ти мощи, освен ликовете
на Спасителя, Божията Майка, светците,
освен твоя лик, свети Иване, остана ли в
нея свято кътче? Погледни и българските
манастири, почти обезлюдени и духовно
опустошени. И ето – ти, скръбен и изпълнен
с любов, се молиш за тия, които търгуват
със светинята, потъпкват я и я поругават.
“Господи, вразуми ги и прости им, дано не знаят, що правят, защото ако знаят, горко им!”
Погледни, свети Иване, и виж градовете
и селата в родната ни страна! Народът
тъне в недоимък, а имащите стръвно желаят да имат все повече и повече. Юрнали
са се да строят нова Вавилонска кула на
земното благоденствие и се кланят ли кланят на златния телец. А ти, свети Иване,
се молиш на Всевишния: “Господи, прости
им, понеже не знаят що правят!” Погледни,
свети Иване, и виж управниците на народа
ни! Събрали са се на Валтасаров пир, гуляят
и нехаят за людете. И за тях се помоли,
свети Иване: “Господи, вразуми ги и прости
им, понеже не знаят що правят!”
Както виждаш, свети Иване, духовни
мъртъвци сме. Смили се и ни възкреси, свети
Иване, та да се освестим, да прогледнем, да
обикнем Христа и нищо в света да не ценим повече от Него! Прости и ни помогни,
свети Иване, и моли, моли Спасителя да ни
вдигне от одъра на духовната смърт, та да
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оживеем и да живеем в Него и с Него сега и
всякога, и във вечни векове.”

v v v
С АРХИЕРЕЙСКО БОГОСЛУЖЕНИЕ в сто
личния храм “Успение Богородично” бе поче
тен и празникът на св. Димитрий Солунски
на 8 ноември (26 октомври, ст. ст.). Заедно
с Триадицкия епископ Фотий служиха йеро
монах Серафим, свещениците Валентин
Тодоров, Стефан Андонов, Владимир Дончев,
Йоан Дочев, при участието на дяконите
Тодор Енчев и Николай Петров. В своята
проповед владиката припомни утринното
евангелско четиво на празника: И ще ви поведат пред управници и царе заради Мене, за да
свидетелствувате пред тях и пред езичниците
(Мат. 10:18).
“Ала свидетелството за Христа е велик,
благодатен дял не само за Христовите апостоли и на Христовите мъченици, изтъкна
той. В по-малка мяра това е дял на всеки един
Христов следовник – на всеки един, който
е християнин не само по име, а се стреми
да бъде и християнин по живот. Защото за
Христа се свидетелствува с живот.
Ако ние сме раздвоени, ако ние сме в някаква мяра, било и тя най-малка, лицемерни,
ние не можем да бъдем свидетели на Христа,
Който ни учи да казваме да, да или не, не (Мат.
5:37) – учи ни да не бъдем изврътливи, лукави,
а смирени. Ние можем да бъдем свидетели за
Христа днес, ако към благолепието на храма
прибавим благолепието на душите си или,
с други думи, ако вещественото благолепие
на храма и стройността на богослужението
бъдат външен израз на богослужението, извършващо се в човешкото сърце – външен
израз на вътрешното благолепие. Ако бъдат
външен израз на вътрешната стройност,
на вътрешната подреденост, която се
изразява в подчиняването на душата на
Христовите животворящи свети заповеди.
Светите Христови мъченици са свидетелствували за Спасителя и с живота си, и
със смъртта си – смърт в мъки и неописуеми страдания, каза епископ Фотий. Обаче
любовта на мъчениците към Спасителя е
по-голяма от страданията им. Ние можем
да си представим тия страдания, но не можем да си представим силата на любовта на
Христовите свидетели и следователно не

31
можем да си представим смисъла на техните страдания. Защото те са били готови да
понесат всичко от любов към Христа Спасителя – любов не на думи, любов не като преходно, мимолетно състояние на сърцето, а
благодатна, небесна, истинска любов, която
неугасимо е горяла в цялото им същество.
Какви свидетели сме ние, които тънем в
преходната любов или по-скоро пристрастност, прилепчивост към земното, към преходното? Земната любов е само бледа сянка
на истинската любов. И ако не намерим сили,
решимост, постоянство да разтваряме
сърцата си за Христовата любов, то ние
никога не ще разберем подвига на светите
мъченици, никога не ще съумеем да бъдем
на дело макар и малки Христови свидетели.
Светите мъченици са отдавали живо
та си за надеждата, която не свършва с
гробната пръст и тление, продължи предстоятелят на Българската Старостилна
Православна Църква. А ние с вас тичаме ли,
тичаме подир мимолетните желания, подир
миражи и надежди за земно благоденствие.
Днес Христов свидетел може да бъде този,
който през дебрите на пространството
бърза към дом, по-широк от пространство
то. Днес Христов свидетел може да бъде
този, който през урвите на времето бърза
към вечните живелища, към бъдещия град,
към Горния Иерусалим. Днес Христов свидетел може да бъде този, който е способен
да разтвори сърцето си и да поеме с него
Христовата заповед Обичайте един другиго
(срв. Иоан. 13:34). Христов свидетел може да
бъде този, който е в състояние да усети, да
почувствува, да придобие любов към враговете си – макар и начатъците на тази любов.
Днес Христов свидетел може да бъде този,
който повярва в словата на Живия Бог с
целия си ум, с цялото си същество и приеме
тия слова в ума, съвестта, сърцето си като
пътеводни начала в своя живот, в своето
съществуване. Днес Христов свидетел може
да бъде този, който е православен в дух и
истина и е един и същ навсякъде – в храма,
и навън, в живота. Този, който не е двоедушен, който не се клати като тръстика от
поривите на разнопосочните ветрове, що
духат из друмищата на този свят.
Велики Христов свидетелю Димитрие,
моли за нас Единосъщната Троица да ни
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удостои подобно на младенци, да проходим
в светоевангелския живот, в Христовия живот и да станем макар и малки, макар и немощни, но нелъжовни, истински свидетели
на нашия Господ и Спасител Иисус Христос!”

v v v
НА 21 НОЕМВРИ (8 ноември, ст. ст.) Църквата тържествено чествува Събора на св. архангел Михаил и другите Небесни безплътни
сили. Всенощното бдение и празничната св.
Литургия бяха оглавени от Триадицкия епископ Фотий, комуто съслужиха свещениците
Лазар Спасов и Йоан Дочев, с участието на
дяконите Тодор Енчев и Николай Петров.
“Никой от нас не е сам в земния си път –
каза владиката в проповедта си. – Ние не
сме сами дори когато мислим, че сме сами.
Не сме сами дори когато чувствуваме, че
сме самотни. Незримо и неразлъчно с нас
пребъдват нашите ангели пазители. Тези
небожители по непонятен за нас, човеците,
начин, скърбят, когато ние се влюбваме в
греха и пием от измамната му сладост. Те
се радват, радват се на всеки, дори на наймалкия порив у нас да изпълняваме светата
Господня воля. Христос Господ дойде в нашия помрачен от греха свят, за да съедини
земята с небето. Да спусне небето на земята
и да издигне земята до небето. И заедно с
въплътилия се Бог, на нашата изтерзана от
греха земя се спусна безчетен сонм ангелско
войнство. Сам Богочовекът благовести:
Истина, истина ви говоря, отсега ще виждате
небето отворено, и ангелите Божии да възлизат
и да слизат над Сина Човечески (Иоан. 1:51).
Ала ето че ние, християните, както и
останалите човеци, предпочитаме да бъдем
сами, продължи предстоятелят на Бъл
гарската Старостилна Православна Църква. Когато се влюбваме в греха, когато сме
склонни да се отдадем на греха, тогава гласът на съвестта пречи, тогава – страшно
е да се изговори – сякаш Господ ни пречи.
Тогава на човек му се ще да е сам, за да погъл
не насаме, скришом от съвестта си, скри
шом от Господа, отровата на греха. А сет
не, ако не намери сили да се вслуша в гласа
на ранената съвест, в тихия глас на ангела
пазител, който я подкрепя, човек неизбежно
потъва в тягостното чувство за самотност. Човек, поробил се драговолно на

греха, неизбежно прилепва плътно към земята и не е в състояние да долови зова на
небето.
Ето в това е трагедията на нас, днешните християни. Пътят към небето е
открит. Сили, за да вървим по този път
ние имаме, имаме и спътник – ангел пазител, ала не вървим. Казваме: “Немощни сме.
Много грижи. Трудни обстоятелства ни
притискат към земята.” Да, ала ние има на
какво да стъпим – на вярата си в Господа
и на стремежа да живеем според тази вяра.
Колкото и да е слаба тя, колкото и да е крехък този стремеж, това е единственото
здраво нещо у нас самите, на което можем
да се опрем и да стъпим, и което по същина
е пак в крайна сметка дар Божий. Ако намерим достатъчно честност, достатъчно
смелост, достатъчно решимост у себе си,
за да стъпим на тази тясна, съвсем тясна
ивица, непоразена от греха, непоразена от
болестта на грехопадналата човешка природа, ние можем да се освестим и да тръгнем.
Това е нашата надежда – подчерта епископ
Фотий. – Оттам насетне Господ е, Който
помага да вървим, оттам насетне нашият
ангел пазител, който е редом с нас, невидимо
ни подкрепя, подбужда, насърчава в пътя ни
към небето, в пътя ни към Господа.
Човек би следвало да обикне един вид
самота – онази самота, която му дава възможност да усети по-дълбоко, по-плътно
връзката си с Господа. Онази самота в молитвата, в покаянието, която е самота
само от човешка гледна точка. А погледнато духовно, тя не е самота, а съединяване
с Господа, това не е самота, а вървене към
небето редом с радващия се за нашите
души ангел пазител. Тогава човек чувствува
отрада, мир и лекота дори в най-тежки от
земна гледна точка обстоятелства. Дали си
самотен по човешки, независимо с кого се намираш по човешки, ако ти имаш решимост
да вървиш след Господа, ти си с Него и ти
отразяваш тази светлина, която, според
учението на св. отци, извира от престола на
Триединния Бог, отразява се в светлата безтелесна природа на ангелите (които затова
се наричат „втора светлина”) и чрез тях,
посредством тях се предава и на човеците.
Нека по-често се връщаме в себе си към
това съзнание, към това усещане, към това
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трезво, просветляващо ума, сърцето и душата духовно разбиране за нашия път, за
целта, към която се стремим, за това кои са
наши спътници и помощници по този път
и кои са нашите противници по този път
– завърши владиката. – Светият Божий архистратиг Михаил, нашите ангели пазители
да бъдат винаги с всички нас и с всеки един
от нас, да ни церят от нашето грехолюбие
и да ни напътват към вечната истина, а
чрез нея – към живот вечен в Христа Иисуса
нашия Господ, Който е благословен во веки!”

v v v
ВЕЛИКИЯТ ЦЪРКОВЕН ПРАЗНИК Въведение на Пресвета Богородица събра на
4 декември (21 ноември, ст. ст.) много
богомолци в столичния катедрален храм.
Всенощното бдение и светата Литургия
бяха отслужени от Триадицкия епископ
Фотий, на когото съслужиха свещениците
Георги Трошанов, Лазар Спасов и Йоан Дочев,
при участието на дяконите Тодор Енчев и
Николай Петров. “И тъй, днес праведните
Иоаким и Анна водят богодаруваната си
дъщеря към храма, та с трепет и упование
да дарят на Дарителя Дара, който са получили, каза в словото си владиката. Уви! Ние,
днешните християни, не следваме техния
свят пример. Ние гледаме на децата си изключително като на свои. Да съзнавахме,
че не наш е животът, който Бог чрез нас
дарява на децата ни! Та не ние сме истинските родители в глъбинния смисъл на това
понятие – истинският Родител е на небето,
а ние сме само настойници. Горко ни обаче,
ако присвояваме децата единствено за себе
си! Горко ни, ако им отнемаме Господа!
Горко ни, ако нашите грижи за децата ни
са съблазън и убийство на душите им!
Светител Николай (Велимирович) пита:
“Защо се радвате на децата, ако нямате
решимост да ги пазите като ангели? Защо
плачете за децата, когато ви оставят рано
и побягват към ангелите?” Да дойдем на
себе си, възлюбени, да се освестим, да не
прогонваме Бога от децата си – призова
предстоятелят на Българската Старостилна Православна Църква. – Да не им Го
отнемаме със своето грехолюбие, с егоизма
си, със самолюбието си, с нецеломъдрието
си. Сторим ли това, отнемем ли от децата

ни Господа, ние ще им отнемем и здравето, и мира, и щастието, и добруването.
В случай на нужда няма ли да се втурнете
да осигурите парче хляб за децата си, без
да се замислите? А ще се втурнете ли да
дадете на децата си, без да се замисляте,
къшей вяра, къшей любов, къшей съвест,
къшей целомъдрие? Ако сторим това, без да
се замислим, ако се втурваме така, както
се втурваме да им дадем парче хляб, ние
ще бъдем благословени и в този живот, и
в бъдещия. Тъкмо от такава храна се нуждаят децата ни. Как можем обаче да им я
дадем, когато сами не се втурваме подобно
на умиращи от глад бедняци да се сдобием
с парченце вяра, с къшей надежда, с къшей
любов, боголюбие, човеколюбие, целомъдрие,
надежда? Ако нямаме тази дълбока, жива,
силна потребност у себе си, как ще можем
да изпросим този насъщен къшей за нас и за
децата си? А без такава духовна храна, без
това усърдие, без този порив всичките ни
грижи за нашите деца ще бъдат единствено
грижи за все още живи човешки тела.
Преблагословената наша Владичица Богородица и Приснодева Мария да бъде наша
непрестанна Учителка и Възпитателка, та
сами себе си и децата си, и целия си живот,
и техния живот да предадем на Христа
Господа!”

v v v
НА 30 ДЕКЕМВРИ (17 декември, ст. ст.),
Неделя на светите праотци Христови, божествената св. Литургия в храма “Успение
Богородично” отново бе възглавена от Триадицкия епископ Фотий, на когото съслужиха
свещениците отец Валентин Тодоров и
отец Иоан Дочев, при участието на дякон
Тодор Енчев. По време на св. Литургия бе
ръкоположен в дяконски сан четец Христо
Табутов. В проповедта си владиката посочи,
че ние, днешните християни, Новозаветният Израил, людете Божии, в много отношения приличаме на маловерните и ропотливи
евреи, които видели толкова чудеса от
Господа и въпреки това не вярвали в Него
и не се уповавали на спасение от Него. „Ние
днес търсим трапезите на света, търсим
повече от света, нежели от Бога. И когато
търсим и просим от Бога, най-вече ние просим храна по угодата си. Просим земни блага,
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просим благата на света – обезпеченост с
достатъчен излишък, наслади, приятни преживявания, сполука, безметежно добруване
и т.н. И нерядко роптаем против Господа,
когато не получаваме тия блага, когато
ни спохождат скърби, несрета, страдания,
болести. И не само роптаем – когато сме в
такова състояние и не получаваме благата
на света, ние започваме да губим вярата
си – тя заслабва още повече, разклаща се
и надеждата ни. Защото, безумно е да се
изрече, но ние сякаш искаме да направим
Бога подведомствен на нашите щения, на
нашите желания – да ни е добре тук, в света.
Ако това е така макар и в някаква степен,
то означава, че нашето съкровище е тук ,на
земята – продължи владиката. – Тогава ние
сме склонни да загърбим Божията трапеза.
Намираме си извинения и оправдания, и макар че Господ е приготвил богата трапеза,
макар че Господ внимава за хлопащи и чака
гости, ние се отказваме от поканата. Край
тази трапеза има много места, има места
за всички. Ала за да пристъпим към нея, е
потребно да загърбим трапезата на света.
Дори е потребно да имаме решимост да се
лишим от нея, ако Господ допусне.
Не сме ли заразени от фарисейския
квас, който е лицемерие? – запита владика
Фотий. – Говорим за небесното, а тайно или
пък явно сърцата ни тегнат към земното,
към тукашното. Колко е тъжно, когато се
разминаваме с истинското християнство
– с християнството по същество, с християнството в дух и истина, с християнството, което е живот в Христа Господа. Живот,
който може да се поддържа единствено и
само ако сме край Господнята трапеза, ако
черпим от преизобилните блага, що Господ
е натрупал върху нея: светите Божии заповеди, светоевангелските добродетели и
най-великото благо, най-обилния извор на
освещаваща, преобразяваща, възраждаща
благодат – Светите Тайни на Тялото и
Кръвта Господни. Нека да не лъжем нито
себе си, нито другите. Ако Господ не е сре© ÅÒ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀÍÃÅËÎÂÀ

доточие на нашия живот, негов смисъл и
цел, ако ние не се стремим към Господнята
трапеза с благодарност, с надежда, с вяра,
любов, с радост, то тогава нашето полу
християнство не ще ни донесе нищо. А за
другите, външните или нецърковните, ние
ще бъдем съблазън и посмешище, и нищо
повече от това.
Кратък е денят на този живот, но
благата от Господнята трапеза ни дават
живот истински, който не знае нощ – живот
неумиращ, живот вечен. Колкото и да сме
петимни да се нахраним от трапезите на
света, колкото отрупани и примамливи да
са тия трапези, колкото и да ядем от тях,
никога не ще се наситим. Ала ето, Господ
ни зове, Господ ни кани неуморно през целия
кратък ден на този временен живот. Кани
ни, за да ни нахрани с живот вечен. Да дойдем на себе си и да загърбим света, завърши
предстоятелят на Българската Старостилна Православна Църква. Достатъчно
сме слушали крясъка му. Достатъчно чрез
страстите и похотите той ни е дърпал
към себе си. Подобно на целомъдрения старозаветен патриарх Йосиф да се отскубнем
от блудните прегръдки на света и да се
устремим към Господнята трапеза, да вкусим и тогава ще видим, ще почувствуваме
с цялото си същество колко е благ Господ.”
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Рождественско СЛОВО
“…Предвечното, неограничено и всемогъщо Слово сега се ражда по плът,
без подслон, безприютно и бездомно, и като Младенец в ясли се полага…”*

Възлюбени в родилия се Богомладенец братя и сестри, чеда на Светата Православна Църква!
Кое човешко слово може да се възвиси до глъбината на тайната, която прославяме днес? Коя човешка
мисъл може да се издигне до безмерното смирение на Бог Слово, роден от Майка Девица като безприютен,
бездомен Младенец? До тази тайна на благочестието могат да се докоснат единствено тия люде, чиито сърца
са готови сами да станат подслон на Младенеца, за да ги поведе той като безкрайно могъщ Бог и безкрайно
смирен Човек към изгубения рай, към вечните жилища в дома на Небесния Отец.
Колцина ли са такива люде сред човешкия род днес? Господ знае. Ала много, плашещо много са християните,
сред които Христос остава без подслон, безприютен и бездомен. Несметен брой думи се изговарят за днешния
празник, а в колко ли християнски сърца намира подслон Христос Господ? Колко християнски сърца са разкрити
докрай за Спасителя и зоват към Него: “Помажи ни с елея на Твоята истина, всеистинни Боже, та да станем
едно с истината, да станем едно с тебе, Господи; помажи ни с елея на Твоята милост, всемилостиви Боже, та
да забравим завинаги гнева към могъщите и презрението към немощните, да умре в нас омразата срещу тия,
що ни мразят и да бъдем милостиви и състрадателни към нашите ближни, към всичките Твои по-малки братя,
човеколюбиви Господи! Просвети мрака ни с Твоята светлина, пресветли Господи!” Годни ли са нашите сърца
да раждат такива мисли и такива чувства, и с бликащи от тях надежда и радост да празнуват Христовото
Рождество? Какъв светъл чертог за Богомладенеца са такива сърца! Сам Той с присъствието Си прави този
чертог още по-светъл, прави го небесно широк, прави го неизказано красив. През урвите и пропастите на земния
живот, сред мрака и съблазните на този свят Богочовекът Христос води людете с такива сърца към дома на
Небесния Отец. Когато чедата Христови едва пристъпват от умора, Той ги подкрепя, а изнемогнат ли докрай,
взима ги в обятията Си и продължава нагоре… Ето защо Той, Всеистинният, Всемилостивият, Пресветлият
стана Човек! Ето защо Той, Предвечният, Неограниченият, Невидимият по природа и за Серафимите, Седящият
на престол от Херувими, лежи в яслите като Младенец видим и за телесния човешки взор, лежи в яслите без
людски подслон, безприютен и бездомен! На всеки от нас Той сочи пътя към дома, пътя към Небесното отечество, пътя към горния Иерусалим. На всеки от нас Той иска да покаже началото на този път – смирението,
неизразимото нито с човешко слово, нито с човешка мисъл безкрайно смирение на Безначалния и Всемогъщия;
на всеки от нас Той иска да покаже и средата на пътя – кротостта, милостта и останалите светоевангелски
добродетели; на всеки от нас Той иска да покаже и завършека на пътя – благодатната светоевангелска любов.
Ала, не само да покаже, но както рекох, и Сам да ни води, и Сам да ни носи в обятията Си по този път.
Оживление, глъч, коледни тържества, битови обреди; вяло или пък умело, но бедно, дори празно откъм
дух, истина и живот църковно красноречие – какво общо има всичко това с днешния празник? Погледнато по
същество, нищо. Накипрена черупка на загниваща ядка. Дано и ние не споделим тази участ. Дано омекнат
вкоравените ни сърца, дано се разтворят те докрай, за да дадат подслон на безприютния и бездомния Христос. Дано с такива сърца въззовем към Спасителя: “Иисусе, Сине Божий, Ти едничък си хляб на моя живот!
Моля Те, не отвръщай лицето Си от мене, грешния! Иисусе, Сине Божий, Ти едничък си жива вода, що може да
напои пустинята на моя живот. Моля Те, не отвръщай лицето Си от мене, грешния (по светител Николай
Велимирович). Иисусе, Сине Божий, ти едничък си истина, смисъл и светлина на моя живот. Моля Те, не отвръщай лицето Си от мене, грешния, но помилуй и спаси ме самотния, безприютния, бездомния в този свят;
дойди, очисти сърцето ми, просвети ума ми и през пясъците на времето доведи ме до брега на вечността,
до родните жилища в дома на небесния Отец, за да те възпявам и благославям с Него, и със Светия, Благ и
Животворящ Дух сега и всякога, и в безкрайността на бъдещия век!” Амин.
Честито Рождество Христово!
† Триадицкий епископ Фотий
* Св. Григорий Палама. Слово за спасителното Рождество по плът на нашия Господ, Бог и Спасител Иисус Христос.
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Моменти от престолния празник на монастира “Св. св. Киприан и Юстина”, Фили, Гърция.
15 октомври (2 октомври, ст. ст.) 2007 г.

На 19 октомври (6 октомври, ст. ст.) 2007 г. в монастира “Св. св. Киприан и Юстина” във Фили,
бе ръкоположен за епископ дългогодишният секретар на Светия Синод на Противостоящите
архимандрит Киприан. Той носи титлата епископ Орейски и поради заболяване на митрополит
Киприан изпълнява длъжността действуващ предстоятел на Синода на Противостоящите.

Рождество Христово в катедралния храм “Успение Богородично”, София.

Àðõèâ íà ñï. “Ïðàâîñëàâíî ñëîâî” â Èíòåðíåò: http://bulgarian-orthodox-church.org/ps/

