“Àç ñúì ñ âàñ ïðåç âñè÷êè äíè
äî ñâúðøåêà íà ñâåòà. Àìèí.”
(Ìàò. 28:20).

ÎÐÃÀÍ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ
ÑÒÀÐÎÑÒÈËÍÀ ÖÚÐÊÂÀ

ÁÐÎÉ 1–4
януари — декември
ãîä. ÕХI — 2013 ã.
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Из живота на Българската Православна Старостилна Църква

Молебен към светите 70 апостоли по случай
20-годишнината от хиротонията на Триадицкия
епископ Фотий, 17 януари (4 януари ст. ст.) 2013 г.

Великият водосвет на празника Богоявление в
катедралния храм “Успение Богородично”,
19 януари (6 януари ст. ст.) 2013 г.

Трисагий на гроба след панихидата за приснопа
метния архимандрит Серафим (Алексиев) в
Княжевския манастир “Покров Богородичен”,
26 януари (13 януари ст. ст.).

Вечер, посветена на 20-годишнината от началото на откритото служение на Българската
Православна Старостилна Църква, 27 януари
(14 януари ст. ст.).

По време на бдението за празника Сретение Господне, 14 февруари (1 февруари ст. ст.).

Молебен към св. патриарх Фотий Константино
полски. 19 февруари (6 февруари ст. ст.).
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Причастяване по време на св. Литургия в Неделята на блудния син, 3 март (18 февруари ст. ст.)

Великият вход на св. Литургия в Неделята на
Страшния съд, 10 март (25 февруари ст. ст.)

Причастяване по време на св. Литургия в Неделя
Православна, 24 март (11 март ст. ст.)

Изнасяне на св. Кръст на бдението за Неделя
Кръстопоклонна и Благовещение, 6 април (24
март ст. ст.).

Утреня с четене на целия Велик покаен канон на
св. Андрей Критски, 17 април (4 април ст. ст.).

Утреня на празника Похвала на Пресвета Богородица, 19 април (6 април ст. ст.).
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Освещаване на върбови клонки на бдението за
празника Вход Господен в Йерусалим, 28 април
(15 март ст. ст.).

Утреня на Велики петък с четене на 12-те
евангелски четива за Христовите страдания.

Велики петък, 3 май (20 април ст. ст.). Вечерня с изнасяне на св. Плащаница.

Велики петък вечерта, 3 май (20 април ст. ст.).
Утреня на Велика събота с Опело Христово.

Велика събота, 4 май (21 април ст. ст.). Прича
стяване на вярващите в края на св. Литургия.
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Пасха Христова в катедралния храм “Успение Богородично”, София

Полиелей за св. великомъченик Георги Победоносец и пасхално литийно шествие в Светли понеделник,
6 май (23 април ст. ст.).

Престолният празник на храм “Живоносен източник”, гр. Сандански, Светли петък,
10 май (27 април ст. ст.).

6

Причастяване по време на св. Литургия на Томина
неделя. Катедрален храм “Успение Богородично”,
12 май (29 април ст. ст.).
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Престолен празник на параклиса “Св. св. Кирил и
Методий” при храма “Св. св. Седмочисленици”,
Благоевград. 24 май (11 май, ст. ст.).

Опело и погребение на Оропоския и Филийски митрополит Киприан

На 30 май (17 май ст. ст.) в манастира “Св. св. Киприан и Юстина” след дългогодишно боледуване, на
78-годишна възраст мирно се престави в Господа Оропоският и Филийски митрополит Киприан (Куцумбас), председател на Синода на Противостоящите на Гръцката Истинно-Православна Църква. Опелото
бе извършено в съборния манастирски храм на манастира “Свети свети Киприан и Юстина” на 1 юни (19
май, ст. ст.) от Негово Преосвещенство Орейския епископ Киприан, заместник-председател на Синода
на Противостоящите в съслужение с архиереи, свещеници и дякони от Гърция, Румъния, България, Русия
и други страни. Нашата Църква бе представена от Негово Преосвещенство Триадицкия епископ Фотий,
свещеник Христо (Табутов), дякон Николай Петров, йеродякон Пантелеймон (Орманов) и група миряни.

Панихида за игумения Серафима (Ливен) в
Княжевския манастир “Покров Богородичен”,
8 юни (26 май ст. ст.).

Малкият вход на св. Литургия за празника Въз
несение Господне. Катедрален храм “Успение
Богородично”, 13 юни (31 май ст. ст.).
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Пасхално СЛОВО
“Празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада,
началото на нов – вечен живот...”
(Пасхален канон, песен седма, втори тропар)

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

Д

нес възпяваме Христовото Възкресение и “празнуваме умъртвяването
на смъртта, разрушаването на ада, началото на нов – вечен живот...”
Сред духовния разпад на нашето съвремие Църквата победно благо
вести: “смъртта е мъртва”. Тези думи не са поетичен образ, не са религиозна
реторика, а истина, извираща от действието и словото на Живия Бог.
Богочовекът Христос не само победи и умъртви смъртта. Той я застави
да стане утроба на живота, на нов живот, на живот вечен. Смъртта прие
Неговото бездиханно тяло, ала се натъкна на Бога и бе умъртвена в самото º
леговище, в дъното на ада, рухнал пред силата на Всемогъщия.
Но що е смърт? Според общоприетото днес човешко разбиране – краят
на телесния живот, умирането на тялото. Но човекът не е само тяло. Бог е
създал човека с душа и тяло, съчетани премъдро в едно същество, надарено с
безсмъртие. След падението на прародителите грехът разбива единството
между душа е тяло и в този смисъл отваря зловеща рана в самото битие на
човека. Тъкмо разкъсването на това единство се нарича смърт – човекът
умира, с други думи той престава да бъде неразривен съюз между душа и
тяло, престава да бъде той самият – такъв, какъвто е бил създаден от Бога в
шестия творчески ден. Така че смъртта не е просто край на телесния живот
и връщане на тялото в земята. Смъртта е противоестествено разпадане на
човешката природа, вследствие на което тялото на човека изтлява, а душата
му потъва в тъмата на ада. Така смъртта разделя това, което Бог е съчетал.
Ето защо смъртта е наистина страшна. А ние, подобно на езичниците, се
боим от смъртта най-вече в нейното биологично измерение, защото тя
внезапно, или пък дълго и мъчително прекъсва живота на тялото. Боим се ние
от смъртта, може би защото не сме се избавили от стаената в маловерието
ни нехристиянска вяра, че смъртта е по-силна от всичко живо.
Но ето че Богочовекът обърна оръжието на смъртта срещу самата нея и чрез
смъртта Си срази смъртта. Възкръсналият Христос направи разчовечения от
смъртта човек годен отново да стане човек и нещо много повече – призова го
да стане бог по благодат. Христос Бог се спусна до глъбините на ада, разруши
го и възкръсна, за да възкреси и ония, които са Христови (срв. 1 Кор. 15:23), за
да им дари нов живот, живот вечен. Да, и Христовите чеда минават през
дверите на телесната смърт като всички люде. Но за тия, които умират в
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Христа, смъртта не е страховита бездна, а раждане за нов живот, завръщане
в дома на Отца, в който Христовият човек, новият човек ще влезе радостно
в пълнотата на своята обновена природа след възкресението на мъртвите.
Ето че от край смъртта става начало. Неслучайно древните християни
са празнували смъртта на мъчениците като раждане за нов живот във
вечността. След смъртта и възкресението на Богочовека гробът не е мрачен,
защото Господ го осия с несътворена светлина; гробът не всява страх и ужас,
защото е не край на живота, а раждане и начало на вечен живот с Христос и
в Христос; гробът не е последното място на земното ни изгнание, а последна
врата по пътя към небесното отечество. Различието между смъртта до
Христовото Възкресение и смъртта подир него е подобно на различието между
неугасим пожар и пламък на свещ – по думите на светител Николай Сръбски.
От проклятие за човешкия род умъртвената от Богочовека смърт става за
чедата Му врата към възкресението и живота. Чедата на Христа са чеда на
живота, защото Христос и животът едно са. Чедата на Христа са чеда на
възкресението, защото Христос и възкресението едно са. Всеки, който с права
вяра, с открито сърце, с искрено себеотрицание идва при Христос, се изпълва с
Неговия богочовешки живот, с новия, с вечния живот.
А защо със себеотрицание? Защото без него вярата остава безплодна,
сърцето се втвърдява и човек лесно отпада от новия живот в Христос.
“Ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само” – казва
Спасителят (Иоан 12:24). Ако човекът не умре за своя егоцентризъм, ако остане
затворен в себе си като самотното пшеничено зърно, ако предпочете своята
мнима самодостатъчност, самодоволството си, той избира не началото
на живота, а началото на смъртта, защото всяко едно същество, всяко
едно съществуване – от пшеничното зърно до човека – неизбежно умира,
ако остане напълно затворено в самото себе си. И продължава Христос Бог:
“Ако ли [пшеничното зърно] умре, принася много плод” (Иоан 12:24). Само ако се
пожертва, зърното се оплодява и обезсмъртява. Само ако пререже корена на
себелюбието си с огневидния меч на благодатта, човекът може да достигне
до логоса, до смисъла на собственото си същество. Само чрез светоевангелска
любов към Бога към другия, към ближния човекът може да встъпи в новия, във
вечния живот и да даде плод, благоухаещ плод от свети и неумиращи мисли,
неумиращи чувства, неумиращи дела. Благословен и преблагословен да бъде
Победителят на смъртта, нашият Възкресител и Спасител, въплътеният
Син Божий, Богочовекът Христос, на Когото заедно с Неговия безначален Отец
и с Пресветия Благ и Животворящ Дух подобава слава, чест и поклонение сега
и всякога, и във вечни векове! Амин.

Христ0съ воскрeсе! Вои1стинну воскрeсе!
Пасха Господня, 2013 г.  				

† Триадицкий епископ Фотий
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Официал е н ра зде л

Българска Православна
Старостилна Църква – предистория,
организиране, статистически данни
По случай 20-годишнината от началото на откритото служение на
Българската Православна Старостилна Църква

Б

ългарската Православна Старос
тилна Църква (БПСЦ) включва в
себе си клирици, монашестващи и
миряни, които според силите си се стремят
да бъдат верни чеда на едната света събор
на и апостолска Църква, като изповядват
правилно и спасително светата право
славната вяра – по думите на св. Максим
Изповедник (вж. “Еклесиологична позиция
на Българската Православна Старостилна
Църква”1). Те решително се разграничават
от опитите за нов прочит и възприемане
на православното Предание в духа на т.
нар. икуменизъм, който редица духоносни
православни йерарси и богослови през ХХ в.
окачествиха като еклесиологична ерес и дори
като всеерес или свръхерес. Като богословска
визия и религиозна практика икуменизмът
прониква в живота на поместните право
славни църкви още в периода между двете
световни войни, но става особено настъпа
телен във времето от 60-те години на ХХв.
насетне. Именно в икуменизма се корени
църковно-календарната реформа, проведена
в диоцеза на Българската патриаршия през
1968 г., реформа, която от 20-те години на
миналия век насам разкъсва литургичното
единство между поместните църкви, като
у нас става и средство в ръцете на тотали
тарната държава за удар срещу връзката на
празничните обичаи и традиции сред нашия
народ с църковното богослужение.

  
1. Вж. “Православно слово”, бр. 1-4/2012, с. 9-16; http://
www.bulgarian-orthodox-church.org/BOOCC-intro.pdf.

Много скоро след утвърждаването на
политическата си власт в България кому
нистическият режим поставя в пълно
подчинение и йерархията на Българската
Православна Църква (БПЦ). По изпита
ния в практиката метод на съветските
власти режимът в София не се устремява
да унищожи Църквата физически, а започва
да работи за нейното маргинализиране, за
моралното º обезсилване, за превръщането
º в послушно средство за постигане на свои
най-вече външно-политически цели.
В първите десетилетия на Студената
война, до началото на 60-те години на ХХ в.,
в съответствие с противопоставянето
между Източния блок и Западния свят, пра
вославните църкви от социалистическите
страни, групирани около Московската пат
риаршия, са противопоставяни, от една
страна, на Константинополската патриар
шия и гръкоезичните автокефални църкви,
които се третират като част от поли
тическия Запад, а от друга – на западните
християнски конфесии – римокатолицизма
и протестантството (по това време зна
чителен брой протестантски деноминации
вече са обединени в Световния съвет на
църквите). Същевременно в социалистиче
ския лагер се разгръща усилена атеистична
пропаганда, потъпкват се религиозните
права на гражданите. Успоредно с това се
правят опити традиционалистките въз
гледи на епископи, духовенство и миряни от
поместните православни църкви да бъдат
използвани за външнополитическите цели
на СССР и неговите сателити от Източ
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ния блок. Към края на 50-те години на ХХ в.
съветската външна политика се пренасочва
от тотално противопоставяне на Запада
към опити да спечели симпатизанти в
различни международни организации и по
този начин да увеличи своето влияние на
международната политическа сцена. В съ
ответствие с новата държавна политика
се променя и курсът на църковната поли
тика. На поместните православни църкви
в страните от социалистическия лагер е
наложен нов курс към установяването на
контакти с инославните на Запад в рамките
на икуменическото движение – курс, който
се оказва съзвучен със стремежа към модер
низация и либерализация сред значителна
част от йерархията и богословските кадри
на тия църкви. В изпълнение на тази нова
външнополитическа стратегия през 1961 г.
Московската патриаршия, а след нея и ос
таналите поместни православни църкви от
страните в Източния блок кандидатстват
и биват приети за членове на Световния
съвет на църквите.

  
На 18 юли 1968 г. Синодът на Българска
та патриаршия публикува “Послание към
духовенството и всички чеда на Българска
та православна църква”, в което известява
за предстоящата реформа на църковния
календар. В него недвусмислено се изтъква,
че тази реформа “съответствува на икуме
ническите стремежи на св. Църква.” Като
начална дата за промяната на календара се
определя 20 декември (7 декември ст. ст.)
1968 г. Реформата не се възприема от стра
на на архимандритите Серафим (Алексиев),
Сергий (Язаджиев), Пантелеймон (Стариц
ки), от йеромонах Серафим (Дмитриевски),
от игумения Серафима (Ливен) и от цялото
сестринство на манастира “Покров на
Пресвета Богородица” в София, кв. “Княже
во”. Те заявяват в писмо до българския па
триарх Кирил, че по съвест не могат да
приемат реформата, тъй като тя е в про
тиворечие с богослужебния Устав, с литур
гичното и каноническото предание на Пра
вославната Църква. Всички те – и българи,
и руси – са духовни чеда на светител Серафим

(Соболев), архиепископ Богучарски, Софийски
чудотворец, който до своята кончина през
1950 г. управлява църковните общини в Бъл
гария, образувани от руската емиграция
след болшевишката революция в Русия. През
юни 1969 г. патриарх Кирил налага на несъ
гласните с църковно-календарната реформа
духовници забрана да свещенодействат.
Архимандрит Серафим (Алексиев) прежде
временно се пенсионира като доцент в
Духовната академия, а архимандрит Сергий
(Язаджиев) е отстранен от нея поради “не
пригодност”. Патриархът лично и много
кратно оказва натиск върху духовниците
да се откажат от своите позиции, а също
така замисля да унищожи “разколническото
гнездо” в лицето на Княжевския манастир,
около който се групират вярващи христи
яни, желаещи да изповядват православната
си вяра в нейната пълнота и чистота. Тези
християни получават прозвището “старо
стилци”, с което ги именуват и до днес.
Патриарх Кирил подготвя закриването на
манастира и разселването на всички княже
вски монахини по две, по три из разни ма
настири в България. Според друг вариант
на плана за изселване на монахините всички,
които окончателно откажат да се подчи
нят, следва да се изпратят в труднодостъ
пен запустял манастир без елементарни
условия за живот. От страна на църковна
та власт последователно се предприемат
репресивни мерки срещу сестрите на Кня
жевския манастир и срещу съчувстващи на
църковната им позиция християни. Отнет
е главният манастирски храм “Св. апостол
и евангелист Лука”; сестрите са лишени от
основната им дейност за препитание – ри
суването на икони за нуждите на Синода;
отнето е правото им да получават дори
църковни свещи – друг източник на доход;
сестрите, произвеждащи църковни арти
кули (домашни иконостасчета, савани, де
коративни свещи и др.), са уволнени от
“Църковни монополи”; уволнен е и завежда
щият този отдел към Софийска митропо
лия г-н Злати Златев заради изказаното от
него несъгласие с църковно-календарната
реформа.

Ïðàâîñëàâíî ñëîâî ¹ 1-4 / 2013

Поставените под забрана да служат
клирици в дух на християнско смирение се
подчиняват на наложеното им наказание,
макар и по съвест да не се чувстват свързани
от него, тъй като самото то е в противо
речие с каноните на Православната Църква.
Междувременно репресивното отношение
към несъгласните с календарната реформа
– групата духовници и сестрите на Княжев
ския манастир – става известно извън пре
делите на страната. До ръководителите на
Комитета по въпросите на БПЦ и другите
религиозни култове достига вестта, че ру
ският емигрантски благотворителен фонд
“Толстой” в САЩ е изказал готовност да
приюти княжевските монахини и да поеме
издръжката им. За властта става ясно, че
проблемът с Княжевската обител може да
привлече вниманието на обществените
среди в Западния свят. По същото това
време монахините се обръщат с писмо до
патриарх Кирил, в което молят разрешение
да бъдат подновени богослуженията в мана
стира. В противен случай те изразяват го
товността си да потърсят друга църковна
юрисдикция, където биха могли свободно да
изповядват и практикуват православната
вяра в нейната пълнота и чистота. Поради
опасност да се повдигне обществен въпрос
на международно равнище патриарх Кирил
е принуден да отстъпи – неофициално, с по
средничеството на Комитета по въпроси
те на БПЦ той разрешава на запретените
духовници да служат в обителта при “закри
ти врати”. Така от 22 септември (н. ст.)
1970 г. службите в Княжевския манастир са
възобновени макар и в катакомбни условия.
На практика обаче манастирът си оста
ва извън административното подчинение
на Българската патриаршия, в каквото по
ложение се оказва още през декември 1968 г.,
но не поради някакво самочинно решение, а
поради реакцията на самия патриарх Кирил.
На смирената писмена молба на игумения
Серафима и монашеското сестринство още
от 2 декември (н. ст.) 1968 г. да им бъде
разрешено да продължат богослужебния си
живот по църковния календар (т. нар. “стар
стил”) те получават отказ в писмо от Со
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фийска митрополия от 12 декември (н. ст.)
1968 г., в което е цитирана резолюцията на
патриарх Кирил: “Това би означавало отпа
дане от Българската православна църква.”
Годишният бюджет на манастира за 1969 г.,
представен в Софийска митрополия за оби
чайното ежегодно утвърждаване, е върнат
обратно в обителта с приложено писмо
¹ 364 от 1 февруари с. г. Съдържанието му е
следното: “До бившата игумения на бившия
манастир в Княжево. Връща ви се приложе
ният бюджет, тъй като във ведомството
на Св. Софийска митрополия такъв мана
стир не съществува.” В писмо ¹ 1400 от 17
февруари 1969 г., изпратено от Св. Синод
на Българската патриаршия до обителта,
се казва: “До бившия девически манастир
“Покров Пр. Богородици”, кв. Княжево, Со
фия. Съгласно решението на Св. Синод от
4.II.1969 г., прот. ¹ 3, съобщаваме Ви, че,
понеже сте отпаднали от ведомството на
Българската православна църква, не може да
получавате свещи за църковна употреба по
установените цени за ставропигиалните и
епархийски манастири...”
Въпреки репресивното отношение сес
трите от Княжевската обител заедно с
малката група миряни около тях не прекра
тяват църковното общение с йерархията
на Българската патриаршия, което се из
разява в поменаване на Българския патриарх
и Софийски митрополит на съответното
място в църковните служби. Но поради по
редния тласък в развитието на икумениче
ското движение като теория и практика
през 70-те и началото на 80-те години на
миналия век, както и поради все по-дълбо
ката обвързаност на Българската патри
аршия с него, споменатите клирици (без
архим. Пантелеймон, който се преставя в
Господа на 18 януари, н. ст., 1980 г.) ведно с
ръководството на Княжевския манастир
решават, че не е възможно да продължават
църковното си общение с епископата на
Патриаршията, тъй като това обременя
ва по недопустим начин тяхната съвест
– молитвеното поменаване на архиерея на
всяко богослужение е израз на пълно едино
мислие с него по въпросите на вярата. На
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17 май 1983 г. поменаването на Българския
патриарх и Софийски митрополит Максим
е преустановено и с това е прекратено на
пълно църковното общение с йерархията
на Българската патриаршия. Така възниква
необходимостта да бъде търсен изход от
едно изключително сложно положение на
малобройна група православни християни,
останали без архипастирско обгрижване. В
условията на тоталитарната държава бе
изключено да се потърси открито и свобод
но връзка с православни епископи извън
границите на Източноевропейския блок. Не
би могло и да се помисли за получаване на
някаква легитимация от държавната власт.
Независимата и принципна позиция, стре
межът да бъде запазена духовната свобода
на Църквата от вмешателството на дър
жавните органи – всичко това е в проти
воречие с основния стремеж на атеистич
ния тоталитарен режим да подчини Църк
вата, да я обезкърви и обезличи духовно, за
да може да я използва за целите на своята
политика. Поради това богослужебният
живот на тази малка църковна общност
протича в строги катакомбни условия.
В средата на 80-те години на ХХ в. ръ
ководството на катакомбната община със
средище манастира “Покров на Пресвета
Богородица” установява връзки със Синода
на Противостоящите на Гръцката Право
славна Църква на истинските православни
християни, който също не е в църковно об
щение с официалната Гръцка църква. При
“транзитни” преминавания през страната
председателят на споменатия Синод, Оро
поският и Филийски митрополит Киприан
извършва тайни ръкоположения на нови
йеромонаси в Княжевския манастир. През
1988 г., при пътуване до Гърция, в манастира
“Св. св. Киприан и Юстина” е ръкоположен
в йерейски сан Росен Сиромахов, който впо
следствие приема монашеско пострижение
с името Фотий. До падането на комунис
тическата диктатура и малко след това
той служи тайно в Княжевския манастир,
работейки като преподавател в Софийския
университет.

  

След началото на промените през 90-те
години катакомбната православна общ
ност се обнадеждава, че в новите условия,
в които вече не съществува заплахата от
репресии, висшият клир на Българската
патриаршия ще намери сили да се разграничи
категорично от деструктивните фактори,
обуславящи западането, битовизирането,
релативизирането на православната вяра
и духовност, ще заработи за тяхното въз
раждане и за връщането към традиционни
те православни ценности, ще предприеме
стъпки за съборно осъждане на икуменизма
като еклесиологична ерес, както и за възста
новяването на църковния календар в бого
служебния живот на Църквата. След като
изминават повече от три години, без да
настъпят каквито и да е същностни гра
дивни промени в живота на официалната
Българска църква, за общността клирици,
монашестващи и миряни около Княжевска
та обител става ясно, че не е реалистично
да се възлагат надежди в това отношение на
официалния епископат. Ето защо те се обръ
щат към Синода на Противостоящите на
Гръцката Православна Църква на истински
те православни християни с молба да бъде
ръкоположен епископ за техните църковни и
духовни нужди. Като кандидат е предложен
йеромонах Фотий (Сиромахов). Архиерей
ската хиротония е извършена в манастира
“Св. св. Киприан и Юстина” (Фили, Гърция)
на 17 януари (н. ст.) 1993 г. от четирима
епископи от Синода на Противостоящи
те с участието на архиерей и от Румън
ската Православна Старостилна Църква.
Възглавената от епископ Фотий църковна
общност е самоуправляваща се, както това
изрично се посочва в документ, издаден от
Синода на Противостоящите. В частност
в него се изтъква: “... Нашият Свети Синод
на Противостоящите смята българските
традиционалисти за Църква – сестра, с
която общуваме във вярата и тайнствата
без никакво административно подчинение
и зависимост, точно така както общуваме
с Румънската Православна Старостилна
Църква и с Руската Православна Църква
зад граница.” (Архиерейска декларация, из
пратена до Триадицкия епископ Фотий,
прот. ¹ 175 от 14 юли /ст. ст./ 1993 г.).
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Статистически данни за
Българската Православна
Старостилна Църква
1. Предстоятел и свещенослужители
Българската Православна Старостилна
Църква се оглавява от Негово Преосвещен
ство Триадицкия епископ Фотий (Сиро
махов). Понастоящем в юрисдикцията на
БПСЦ се числят 24 свещенослужители; от
тях 7 са от монашеското духовенство (1
архимандрит, 3 йеромонаси и 2 йеродякони)
и 17 – от бялото духовенство (14 свещеници
и 3 дякони).
Административният център на БПСЦ
се намира при катедралния храм “Успение на
Пресвета Богородица” в София. Официален
орган на БПСЦ е списание “Православно
слово”. Официален сайт в Интернет: http://
www.bulgarian-orthodox-church.org.
2. Храмове и параклиси
В първите години след 1993 г. паството
на БПСЦ нараства бързо, а впоследствие
– постепенно, но постоянно. То е органи
зирано в енории и общини.
Към юрисдикцията на БПСЦ се числят
един катедрален и 17 енорийски храма и па
раклиси. Всички те са построени след 1993 г.
v Катедрален храм “Успение Богоро
дично”, София.
v Благоевград, храм “Свети Седмочи
сленици”.
v Бургас, храм “Св. княз Борис-Михаил”.
v Варна, храм “Св. блажена Ксения Пе
тербургска”.
v Велико Търново, храм “Св. преподобна
Филотея Търновска”.
v Великотърновска област, с. Поликра
ище, храм “Св. Николай Чудотворец”.
v Велинград, храм “Пресвета Богороди
ца – Радост на всички скърбящи”.
v Враца, храм “Св. св. Константин и
Елена”.
v Дупница, храм “Св. Иван Рилски”.
v Габрово, храм “Св. Онуфрий Габров
ски”.
v Гоце Делчев, храм “Света Троица”.

v Плевен, храм “Св. пророк Илия”.
v Пловдивско-Пазарджишка енория,
гр. Стамболийски, храм “Св. Вмчк. Георги
Победоносец”.
v Русенска област, с. Божичен, параклис
“Преп. Димитрий Басарбовски”.
v Сандански, храм “Живоносен източ
ник”.
v Община Сандански, с. Лешница, парак
лис “Св. св. Козма и Дамян”.
v Сливен, храм “Св. мчк Димитър Сли
венски”.
В редица други населени места на стра
ната има групи от вярващи, принадлежащи
към БПСЦ, които все още нямат свои хра
мове и пътуват, за да се черкуват в други
градове. Те са обгрижвани духовно и на място
от свещениците на БПСЦ.
Към катедралния храм в София функ
ционира неделно училище.
3. Манастири
Към юрисдикцията на БПСЦ се числят:
монашеско братство при архиерейския дом,
един мъжки и един девически манастир.
1. Монашеско братство при архиерей
ския дом с параклис “Св. Марк Ефески”.
Състои се от управляващия архиерей, един
йеродякон и един монах.
2. Мъжки манастир “Преп. Теодосий
Търновски”, с. Богдан, Карловско. Обитаван е
от двама монаси – един архимандрит и един
йеродякон. Манастирски храм: “Въведение
на Пресвета Богородица”.
3. Девически манастир “Покров на
Пресвета Богородица”, Княжево – София.
Наброява 27 монахини и послушнички и е
най-голямото монашеско общежитие в Бъл
гария. Манастирски храмове: “Св. апостол
и евангелист Лука”, “Светител Серафим,
Софийски чудотворец”, параклис “Покров
на Пресвета Богородица”.
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Триадицкий епископ Фотий

Смирението на архимандрит Серафим *

Д

нес, възлюбени, се изпълват 20 годи
от малка е била изключително усетлива
ни от кончината на отец архиман
духовно – е почувствала, че о. Серафим още
дрит Серафим (Алек
оттогава се е трудил над до
сиев). Отец Серафим остави
бродетелта смирение. Пом
дълбока светла диря в сърцата
ня, тя казваше, че той никога
на мнозина – и на тия, които
не е бил инициативен, никога,
лично го познаваха, и на тия,
когато преподавателят е
които са се запознали с него
задавал въпрос, не е вдигал
косвено, чрез творбите му.
ръка да отговори, но когато
Отец Серафим е познат като
го посочвали, изчерпателно,
любвеобилен пастир, като ду
точно е отговарял на въпроса,
ховен писател, като поет.
отговарял е отлично.
Четейки написаното от него,
Защо споменах, че трудно
човек получава възможност да
ние долавяме смирението?
се докосне до личността му,
Отговорът е прост – защото
отпечатала се в неговото
самите ние не сме смирени.
писмено слово. Но аз бих искал
Ние безспорно имаме поня
накратко да спомена за нещо
тия за смирението, някои
друго, за нещо, което също
от нас може би имат и доста
може да се долови, може да се
понятия – чели са духовна
усети, ала трудно – след малко
книжнина, чели са “Доброто
ще се опитам да обясня защо. Стоян Алексиев (бъдещият любие”, други творения на
Става дума за това благоуха архимандрит Серафим) през светите отци. Ала знаете ли,
ещо смирение, което о. Сера студентските си години по едно е да имаш теоретични
фим, може би неусетно и за време на една от ваканциите в понятия за смирение, едно е
България. На поклонничество с
самия себе си, излъчваше.
майка си в Рилския манастир. дори, ако мога така да се из
Помня, приснопаметната
разя, с върха на сърцето си за
наша матушка игумения Серафима е спо
миг да усетиш нещо от смирението, друго
деляла, че о. Серафим още като студент,
е да се трудиш да придобиваш смирение.
като Стоян Алексиев, се е трудил върху
Светител Игнатий (Брянчанинов) казва, че
придобиването на смирение. Това Матушка
смирението може да се познае само опитно
е имала възможност да усети, да почувства,
от тези, които се трудят да го придоби
тъй като те са били състуденти във вре
ят, но дори и те не могат да го опознаят в
мето преди о. Серафим да замине да следва
пълнота. На въпроса “защо?” светителят
в Швейцария. И Матушка – която, знаем,
отговаря: “Защото то е божествена добро
детел и дори тези, които я притежават, не
* Слово, произнесено след панихидата по повод
могат да я обхванат с ума, със сърцето си в
двадесетгодишнинатаоткончинатанаприснопаметния
пълнота, да я разберат в пълнота.”
архимандрит Серафим (Алексиев), 26 януари (13 януари
Няма да забравя миговете, в които съм
ст. ст.) 2013 г. в Девическия манастир “Покров на
оставал силно изненадан тъкмо от това
Пресвета Богородица”.
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благоухаещо смирение на о. Серафим. Но
бродетелите на своите господари, на све
като казвам това, бързам да поясня: и аз
тите отци? Ако той е събирал трохи, то
съм сред тия, които за миг усетят нещо, а
какво да кажем ние? Всъщност ние нямаме,
после – после си остават същите. Така че,
за голямо съжаление, съзнанието и истински
като говоря сега за смирението, за смире
смирената нагласа да се наведем и тихо,
нието на о. Серафим, съвсем не означава, че
незабележимо да събираме трохи, наистина
аз разбирам що е смирение. И рискувам, рис
да събираме трохи от трапезата на наши
кувам, като говоря, рискувам да не изпадна в
те духовни отци и майки. Смирението не
нещо, което отците категорично осъждат,
е в смирените думи, не е в това да имаш
а именно смиренословието – да говориш сми
смирен вид. Смирението не се насилва да
рено или да говориш за смирението, без да
смирява себе си, казва св. Григорий Синаит.
си придобил смирение – но по дълг го правя.
Смирението, истинското смирение кълни
Та не ще забравя миговете,
в сърцата на тия, които се
когато о. Серафим четеше
трудят да го придобият,
пред нас, неговите духовни
кълни и расте и този злак е
чеда, съвсем млади хора, свои
плод от съдействието, съ
писма по духовни въпроси, а
трудничеството между Бо
също така четеше от тру
жията благодат и свободни
довете, които пишеше, и се
те усилия, свободната воля
вслушваше в нашето мнение
на човека.
така просто, така истин
Хубаво е в този ден да си
ски. Удивително, наистина!
припомним за смирението
Самият ни живот, въз
на нашия приснопаметен
любени, доказва, че ние сме
отец архимандрит Серафим.
много далеч от това, което
Господ да му въздаде за него
се нарича светоевангелско,
вия свят труд тук, на земя
християнско смирение. Жи
та, да придобива смирение!
вотът ни го доказва. А това
Господ да упокои душата му,
е основна добродетел. Тъй че,
та да се възрадва тя в Него,
какво да речем? Ако се съди
Спасителя, Изкупителя,
по живота ни, то нашият
Осветителя! А нас да ни удо
живот е пред- или околостои Христос Бог да заста
Архимандрит Серафим (вдясно)
християнски, защото тъкмо
нем
смирено пред дверите на
в Богословския факултет при СУ
животът ни, поведението “Св. Климент Охридски”, веро- смирението, да ни удостои
ни, думите ни, и то тогава,
скромно и наистина смирено
ятно 1940 г.
когато сме в потока на жи
да извървим пътя на земния
вота, в ежедневието, когато нямаме една
си живот, като послужим според силите си
или друга маска върху лицето си, тогава те
на светата Православна Църква, на нашите
показват какво действително има у нас,
братя и сестри, които гладуват и жадуват
какви сме ние в действителност.
за Бога и Неговата правда. Амин!
Ние с вас, които сме и чули, и видели,
носим отговорност, която може би не съз
наваме. Твърде лекомислени сме, а всъщност
носим тази отговорност и ще отговаряме
пред нашия Спасител и Съдия за това, което
Той ни е поверил, което ни е дал, което ни
е дарил. Няма по-добро от това духовните
чеда да носят в себе си поне частица от духа
Снимките са любезно предоставени от
на своите духовни отци и майки. И какво
г-н Александър Георгиев, сродник на архим.
да кажем ние с вас днес, когато още св. Йоан
Серафим.
Лествичник казва, че събира трохи от до
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Кратък поглед върху
жизнения път и духовното
наследство на
матушка игумения
Серафима
По случай 100-годишнината от рождението на
игумения Серафима (Ливен)
Матушка игумения Серафима Ливен е
ярка личност в нашето оскъдно съвремие,
благодатен човек, посветил се всецяло на
Бога в служение на Църквата. В това свое
служение тя показа голяма доблест и сила
на духа. Да се говори за духовния º облик
е колкото лесно, толкова и трудно. Лес
но – защото дори само от един разговор с
Матушка, както я наричахме всички, човек
можеше да усети нейната любов и съпри
частност и непринудено да поиска да спо
дели със свои близки топлото впечатление
от срещата си; трудно – защото скритият,
вътрешният човек у Матушка, пребъдващ
в молитва и преданост към Бога, имаше
духовни глъбини, недостижими и неразби
раеми за хора, потопени в злободневието
на живота, каквито бяхме ние. Ала макар
да съзнаваме духовната си нищета, бихме
искали да отбележим със синовна обич скъ
пия за нас юбилей – стогодишнината от
рождението на матушка Серафима, вярна
та духовна дъщеря на светител Серафим
Софийски, основателка и съзидателка на
Покровския манастир, който в трудни за
светата Църква времена стана люлка на
малката ни, но жива църковна общност.
В чест на празника подготвихме пър
вото ни печатно издание, посветено на
матушка игумения Серафима. Неговият
обем е скромен. Основната му част съдър
жа нейни кратки наставления, повечето
от които са произнесени през последното
десетилетие от живота º. Към тях са до
бавени животописна бележка и написано от
Матушка кратко повествование за родния

º баща протойерей Андрей Ливен. Накрая
има малък фотоалбум. Вместо предговор и
послеслов са поместени две слова на Триа
дицкия епископ Фотий, в които той спира
вниманието ни върху някои съществени
черти на духовния º лик.
“Православието е правилна вяра и
живот според вярата” – тези думи на Ма
тушка са избрани за заглавие на книжката. Те
съдържат във възможно най-сбита форма за
ветът, който матушка игумения Серафима
остави на духовните си чеда. Този завет тя
е приела от светител Серафим – приела го
е с голямо благоговение и непрестанно се е
трудила, за да го въплъти в живота си. Ние
бихме могли да се считаме за нейни духовни
чеда, само дотолкова, доколкото го усвоя
ваме и въплъщаваме в своя живот.

  
Игумения Серафима (в света Олга Ан
дреевна Ливен) е родена в Москва на 16
ноември (ст. ст.) 1913 г. в семейството на
светлейшия княз1 Андрей Александрович
Ливен, човек с висока духовност, жив ум
и всестранни дарования. Майка º София
Александровна (с моминска фамилия Ста
хович) е вярна помощница на своя съпруг в
трудния житейски път на семейството.
През 1920 г., след нахлуването на червена
та армия в Крим – последния къс свободна
руска земя – тя отплава от Новоросийск
за Константинопол с трите си невръстни
деца Александър, Олга и Дария, вземайки само
1. Наследствена почетна титла, която се давала за
заслуги към царя и Отечеството.
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малко ръчен багаж. Андрей Александрович
остава в Сочи почти до превземането му
от болшевиките. С привичното си благо
родство той отстъпва на умоляващи го
хора мястото си в отплаващия параход,
считан за последен. Ала по-късно в приста
нището акостира още един кораб, с който
и Андрей Александрович напуска родината
си. Милостивият Божи промисъл отвежда
бежанците от този кораб на остров Ан
тигона в Мраморно море, където преди
това е попаднала и София Александровна с
децата им.
През 1921 г. цялото семейство се уста
новява в България. Същата година тук за
управляващ руските православните общи
ни е назначен епископ Серафим (Соболев),
архиерей с праведен живот, отличаващ
се с пламенна любов към Бога и ближните,
със смирение, кротост, но същевременно
и с гореща ревност за запазване чистота
та на светата православна вяра. Андрей
Александрович се запознава със светителя
и става негов предан духовен син. През
1924 г. приема чрез ръцете му благодатта
на свещеническото служение. Заедно с отец
Андрей и останалите членове на семей
ството стават духовни чеда на светител
Серафим. Едва седемгодишна, Олга казва на
родителите си, че е послушница на владика
Серафим и че ще стане монахиня.
Първоначално тя учи в руската гимназия
“Въздвижение на светия Кръст” в гр. Пеще
ра, но през 1926 г. се появява възможност
да продължи безплатно образованието си
в новооткрития руски девически пансион
недалеч от Париж. Момичетата там са
възпитавани в православен дух и висока
нравственост. За петте години, прекарани
във Франция, Олга нито веднъж не се връща
в България поради липса на средства, но
през цялото време мисълта за монашество
не я напуска. Израстването далеч от роди
телските грижи º помага да развие ценни
качества – силно чувство на отговорност,
състрадание и грижовност. Тя ги проявява
не само към своите сестри Дария и Елена,
изпратени да учат в същото училище, но и
към останалите си съученички.
През 1930 г. Олга се връща в България.
Под благодатното ръководство на све
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тител Серафим за нея настъпва време на
духовно съзидание. Тя започва да черпи от
духовното съкровище, което е намерила в
лицето на праведния си авва, и използва
всяка възможност да се назидава от живота
и наставленията му, усвоявайки ги с голямо
проникновение. През 1932 г. постъпва в
Богословския факултет на Софийския уни
верситет, където се дипломира. От 1940 г.
до 1945 г. е учителка по вероучение, а след
премахването на този предмет от учебна
та програма около две години и половина
преподава руски език.
През цялото това време Олга Ливен
отговорно се подготвя за бъдещото си
духовно служение, за което я подготвя и
самият светител Серафим. Той отдавна
има желание да основе манастир, където
да събере стремящи се към монашество
девойки и да ги повери на нейното духовно
ръководство. Втората световна война
обаче отлага почти с десетилетие изпъл
нението на това негово желание. Въпреки
настъпилото неблагоприятно време, на
6 март (н. ст.) 1948 г. светител Серафим
постригва в монашество Олга Ливен и ду
ховно близката с нея Надежда Ястребова,
като дава и на двете името Серафима в
чест на преп. Серафим Саровски. С това
той полага началото на девическия мана
стир “Покров на Пресвета Богородица”,
чието официално откриване става след две
години. Междувременно на 26 февруари (н.
ст.) 1950 г. светител Серафим се преставя
в Господа. В човешки план сестрите оси
ротяват, но сред постигащите ги скърби
се уверяват, че в негово лице са придобили
небесен застъпник. Година по-късно, на 25
февруари (н. ст.) 1951 г. монахиня Серафима
(Ливен) е възведена в игуменски сан. Така се
сбъдват думите на светител Серафим, каза
ни през 1930 г. на 16-годишната Олга Ливен:
“Ти ще бъдеш игуменка на моя манастир и
ще носиш три кръста.” Смисълът на тези
знаменателни думи откриваме в едно от
словата на светител Теофан Затворник,
любим на владика Серафим духовен писател.
Действително до сетния си дъх игумения
Серафима носи с достойнство три кръста –
кръста на тежките външни скърби, кръста
на вътрешния духовен подвиг и кръста на
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пълно себеотрицание и преданост на Господ
Иисус Христос – кръст, с който се удосто
яват малцина.
Подпомагана от своята сподвижница
монахиня Серафима (Ястребова) и от събра
лото се сестринство, игумения Серафима
повече от половин столетие духовно и
материално гради манастира ”Покров
на Пресвета Богородица” с непоколебима
вяра, молитвен подвиг и неуморен труд.
Нерядко º се налага да превъзмогва тежки
препятствия от страна на тоталитарния
режим и на послушната му църковна власт,
но въпреки всичко обителта възраства като
живо свидетелство за небесното застъпни
чество на светител Серафим. В дългия си
житейски път игумения Серафима се отли
чава с кротост, смирение, състрадателност
към ближните и с духовна разсъдителност.
Търпелива, деликатна и мъдра, тя успява
да посее семената на православната вяра
в сърцата на много хора, за които духов
ните беседи с нея остават незабравими.
През 1968 г. духовните чеда на свети
тел Серафим са изправени пред ново тежко
изпитание. Като израз на своите официално
заявени ”икуменически стремежи” висшата
управа на Българската патриаршия налага
провеждането на църковно-календарна ре
форма. Игумения Серафима, архимандрит
Пантелеймон (Старицки), архимандрит
Серафим (Алексиев), архимандрит Сергий
(Язаджиев), йеромонах Серафим (Дмитриев
ски) и сестрите на Покровската обител, в
изпълнение на завета на светител Серафим
да нямат нищо общо с ереста на икуменизма,
отказват да приемат реформата и преми
нават към катакомбен богослужебен живот.
След падането на комунистическия режим
християните от образувалата се около
обителта църковна общност получават
възможност за открито служение. През
1993 г. тя е оглавена от духовния син на
игумения Серафима, Триадицкия епископ
Фотий. Изпълнена с плодовете на Духа,
матушка Серафима се преставя в Господа
на 5 юни (н. ст.) 2004 г., в нощта срещу Не
делята на Всички светии, оставяйки след
себе си светла и неизгладима памет.

  

Като очевидци на живота на матушка
игумения Серафима ние можем да засвиде
телстваме, че тя бе наистина христопо
добна личност, която посредством изпо
ведническа вяра и аскетически трудове бе
достигнала висока духовност и благодатни
дарования. Матушка бе човек на скрития,
вътрешния духовен подвиг, известен в пъл
нота само на Бога, но в някаква степен ста
нал явен и на хората чрез неговите плодове
на мир, любов, дълготърпение, кротост,
благост, милосърдие и радост в Светия Дух.
Духовният човек се разпознава духовно.
Въпреки че виждахме у Матушка плодове
те на Духа, ние бяхме много, много далеч
от благодатното º състояние. Вероятно
затова спомените ни за нея приличат на
бързо пробягващи отблясъци, макар че с да
рованията си Матушка можеше да обогати
всеки готов да ги вмести. Уви, в земния свят
Матушка беше почти самотник, живеещ в
сърцето си най-вече с горния свят. Хората,
които действително можеха да бъдат нейни
духовни събеседници и сътаиници, бяха мал
цина – архимандрит Пантелеймон († 1980),
архимандрит Серафим († 1993), монахиня
Серафима (Ястребова) († 1998).
Към тях несъмнено трябва да прибавим
и мъченически пострадалия през 1997 г. брат
Йосиф Муньос. Той гостува два пъти в оби
телта ни – първия път преди посещението
му с Монреалската мироточива икона, а
после – заедно с нея. При тези гостувания
брат Йосиф дълго разговаряше с Матушка
Серафима. Общуваха на френски език, но
очевидно истинското им средство за обще
ние е бил благодатният език на незримата
духовност. Какво точно са си споделили,
ние не знаем, но от сетнешни изказвания
на брат Йосиф става явно, че между тях е
възникнала истинска духовна връзка.

  
След този съвсем бегъл поглед върху
жизнения път на матушка Серафима ще
се опитаме да спрем вниманието си върху
духовното наследство, което тя остави на
всички нас. Но нека признаем – ще говорим
като слаби ученици за прекрасния си учи
тел, ще говорим като получили много, но
неизпълнили, като знаещи по нещо на тео
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рия, но неприложили на дело, като любещи
Матушка, но и като виновни пред нея. Ще
говорим със съзнание за недостойнството
си, но и с топло желание казаното да принесе
полза за всяка боголюбива душа.
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отношение към божествените истини.
Благоговението пред истините на
вярата у Матушка Серафима стигаше до
жертвена готовност да пострада за опаз
ването им. В една тоталитарна държава,
където Църквата бе под контрола и разпо
  
реждането на безбожната власт, Матушка
Знаем, че в своя човешки аспект прием
дръзна да не приеме посегателствата срещу
ствеността в достоверния православен
Вярата и Преданието на Църквата, да ги
духовен живот се осъществява в лоното на
отхвърли категорично, за да отстои пове
Христовата Църква чрез живото общение
лите на съвестта си. В човешки план това
с духоносни личности, като
можеше да º коства много,
духовните чеда възприемат,
но в нейното сърце нямаше
свято пазят и на дело усво
място за компромиси спрямо
яват живия пример на свои
Христовата вяра. И което
те наставници в Христа.
бе най-чудното, матушка
Матушка бе тъкмо такъв
Серафима правеше това
пример на осъществена ду
без всякаква сянка на фана
ховна приемственост, на
тизъм; правеше го много
непрекъсваща духовна връз
кротко, деликатно и щадя
ка със своя благодатен авва
що към хората, които ста
светител Серафим.
ваха проводници на отстъ
Кои бяха духовно-нравплението. Същеврем енно
ствените начала, които
обаче тя много твърдо и
матушка игумения Серафи
неотклонно следваше пове
ма възприе от него, изобрази
лите на съвестта си и бе
пред нас с живота си и ни ги
непоклатима там, където
остави като свое духовно
ставаше дума за истините
наследство? Нека се опита Игумения Серафима със сестрин- на вярата.
ме накратко да поговорим ството на манастира и неговите
Същото живо и благого
ефимерии – архимандрит Серафим вейно отношен ие към ис
за тях.
и архимандрит Сергий, 1985 г.
На първо място, това
тините на православната
бе нейното дълбоко благоговение пред ис
вяра Матушка се стремеше да възпита и у
тините на светата православна вяра, а
духовните си чеда. Крачка по крачка тя се
оттам – нейният деен стремеж те да бъ
стараеше да изгражда у нас правилен духо
дат опазени като най-драгоценна светиня и
вен светоглед, като грижливо подготвяше
като даруван от Бога път към спасението.
почвата за него. И защото гордото сърце е
Както вече споменахме, Матушка винаги
склонно да се противи на истините на вя
подчертаваше, че правилната вяра трябва
рата, матушка игумения Серафима, както
да бъде споена с живот според тази вяра.
чрез наставленията си, така най-вече чрез
Вярата очертава пътя към спасението, тя
личния си пример, се трудеше да изгражда
е като маяк, осветляващ този път през тъ
в душите ни устойчиво съзнание за соб
мата на грехопадналата ни природа и през
ствената ни греховност; да изгражда
друмовете на отчуждения от Бога свят. Вяоснова на покайно себепознание. От тях в
рата и животът според нея са взаимосвърдушата естествено извират вътрешното
зани, те са едно цяло чрез и във благодатта,
себеукоряване и чувство за лична вина и
която ги оживотворява. Правилната вяра
отговорност, не абстрактно-теоретични,
поражд а правилен духовно-аскет ически
а реални, в конкретните обстоятелства на
опит, а той от своя страна задълбочава
ежедневието ни.
вярата, прави я все по-жива, по-своя на ду
  
шата, събужда у нея благоговейно, трепетно
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Матушка често ни говореше за покаянието. Тя обичаше да ни напомня примера
на Апостолите. Когато на Тайната вече
ря Господ им казал, че един от тях ще Го
предаде, те всички (с изключение на Юда),
макар да нямали такава мисъл в сърцето
си, със скръб започнали да Го питат: “Да не
съм аз, Господи?” (Мат. 26:22). Така те показали
не само смирение, но и засвидетелствали
съзнанието си за немощта на човешката
природа, за склонността на човека лесно да
се подхлъзва и да пада в грях. Но съзнание,
както за собствената греховност като
цяло, така и за конкретно сторения грях,
не е достатъчно. То е само първата крач
ка към покаянието. Ето, и Юда е осъзнал,
че е сгрешил, че е предал невинна кръв...
Но вместо да оплаче греха си и да моли за
прошка, отишъл и се обесил – гордостта му
не могла да понесе падението му. А какво е
сторил апостол Петър, след като в нощта,
в която бил заловен Христос, три пъти се
е отрекъл от Него. Горчиво се е каел. Пре
данието разказва, че и до края на живота си
всеки път, когато чувал петел да пропява,
той си спомнял за своя грях и горчиво зап
лаквал. С тези евангелски примери Матушка
ни учеше, че истинското покаяние жадува
да изстрада греха си, жадува да умие греха
си със сълзи, въздишки и трудове. В такова
покаяние душата не унива, а напротив, като
възлага надеждата си на Бога, сключва завет
с Него за промяна на своя живот, по думите
на преп. Йоан Лествичник.
Монашеството, учеше ни Матушка, е
постоянно покаяние, постоянно подновя
ване на този завет с Бога, полагане на
ново и ново начало за промяна на човека,
разбира се, само и единствено с помощта
на Божията благодат. Истинското покая
ние приближава душата към Бога... Наред
с тези евангелски образци Матушка, която
прекрасно познаваше житията на светци
те, много често ни даваше примери и от
тях. Напомняше ни за покаянието на преп.
Мойсей Мурин, преп. Мария Египетска,
св. Варвар разбойник – как от най-големи
грешници те са станали свои на Господа...
Но какви трудове на покаяние са преминали
преди това, какви сълзи са изплакали. Това
не е необходимо на Господа, необходимо е за
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собствените ни души. Греховните ни паде
ния смиряват нашата гордост, отварят
очите ни да видим колко голяма е нашата
склонност към всякакви грехове. И тогава
вече не можем да мислим високо за себе си,
разбираме, че сме нищо, смиряваме се, тряб
ва да се смирим... Ето това е необходимо
на Господа – да се смирим, тогава Той може
да влезе в сърцето ни, да направи там Свое
жилище. Така ни учеше Матушка.
Посредством покаянието душата, при
съдействието на Божията благодат, посте
пенно възприема дух на смирение и кротост
– основните християнски добродетели,
които бяха сърцевина в живота и настав
ленията на светител Серафим, а по силата
на духовната приемственост в благодатта,
и на вярната му духовна дъщеря матушка
Серафима.
При такава вътрешна нагласа, при та
къв дух на покаяние, смирение и кротост
душата постепенно и незримо усвоява по-на
дълбоко жива немечтателна вяра, надежда
и любов в Господа, а те, от своя страна,
я въодушевяват към изпълняване на еван
гелските заповеди. “Който Ме люби, ще спази
заповедите Ми” – казва Господ Иисус Христос.
Духовният труд за изпълняване на еван
гелските заповеди обаче е невъзможен без
постоянната Божия помощ. Устремявайки
се към Господа, душата отново и отново се
сблъсква с тежката преграда, която носи в
себе си – с разяждаща я самост и страстите
– многовидните º изчадия. В този сблъсък
тя ги опознава, опознава самата себе си, и
единственото, което може да º помогне, за
да се освободи от пагубната им клопка, е да
започне истинска, не мечтателна, а реална
борба срещу тях. Всъщност духовният жи
вот започва оттук, от съзнателната борба
срещу нашата самост (=дълбоко чувство
за самодостатъчност, висока собствена
значимост и себелюбие – извора на гордостта) и страстите.

  
В този тежък двубой, изправена между
отчаянието и надеждата, душата сякаш е
“принудена” постоянно да вика към Господа.
Упътвана от Божията благодат, тя придо
бива стремеж към молитвено общение със
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Спасителя, без Когото не може да направи
Всъщност към молитвата матушка
нищо добро.
Серафима ни привличаше най-вече с живота
Матушка полагаше голям труд, за да
си. Когато и да я погледнеш, особено ако не
ни разкрива практическите похвати на
ни забелязваше, лицето º беше озарено с мира
вътрешната борба, без която духовният
на молитвата. И при сериозните външни
живот е невъзможен. Известно е, че една
проблеми на обителта ни, и при несекващия
от основните заповеди на светител Сера
низ от грижи и скърби във всекидневието
фим, е била: Не съизволявай на бесовете! Тоест,
молитвата беше основното “оръжие” на
категорично отхвърляй, не се съгласявай
Матушка – това бе един същински духовен
с онова, което ти внушават
“меч”, с който тя неспирно
бесовете! Защото, казвал
противостоеше на демонските
светителят, “ако подадеш само
козни. За да разпали и у нас на
нокътче на дявола, той цял ще
вик и усърдие към молитвата,
те погълне.” Като пособие при
Матушка често ни привеждаше
обучението в духовната борба
примера на светител Серафим,
Матушка ни препоръчваше
който бе видяла с очите си и
аскетическото творение на
следваше със синовна преда
преподобни Исихий Иеруса
ност, а именно: винаги, при
лимски “За трезвението и
всякакви скърби, нужди и радо
молитвата”. Очевидно, това
сти да се обръщаме с молитва
също бе част от духовните на
към Господа, към Пречистата
соки, унаследени от светител
Небесна Царица, към Божиите
Серафим, защото архиманд
угодници – с детска простота,
рит Пантелеимон, неговият
с гореща вяра, с безрезервно
дългогодишен килийник и наш
упование, с чувство за пълна
духовник, бе напечатал на пи
духовна нищета и преданост
шеща машина това слово в
към Божията воля.
множество екземпляри и всич
При развиване на молитве
ки го имахме като помощно
ния дух матушка игумения Се
пособие. От него човек можеше
рафима държеш е да се пази
да научи стъпките в борбата Игумения Серафима, 1978 г. духовна трезвост. Тя ни на
с помислите, да разбере що е трезвение (=
ставляваше да поддържаме живо съзнание
духовно бодърстване) и колко важно място
то си за духовна нищета и греховност; да
в тази бран с дяволските нападения има
се молим с дух на покаяние и сърдечно съкру
Иисусовата молитва; можеше да научи, че
шение. Всичко това предпазва душата от
гневът, като проява на раздразнителната
духовна прелест. Матушка ни учеше да
сила у човека, ни е даден не за да го употре
отсичаме в себе си всякакъв нездрав стремеж
бяваме срещу ближния си, а за да се проти
към молитвени занимания, несъотв ет
вопоставяме гневно срещу нападенията
стващи на духовно-нравственото ни рав
на бесовете; човек можеше да научи как да
нище. Подобни домогвания, като продукт
следи зараждащите се в ума и домогващи
на гордостта ни, закономерно пораждат в
се да завладеят сърцето ни помисли; колко
душата мечтателна псевдомолитва, из
е важно категоричното им отхвърляне,
мамни имитации на духовни преживявания,
както и откриването им като дело на дя
чийто действителен извор се крие в тъм
волските коварства. Относно тези похвати
ните лабиринти на грехопадналата ни при
за духовна борба, Матушка много наблягаше
рода. Продуктите на душевната псевдо
върху труда за усвояване на Иисусовата
духовност матушка Серафима наричаше с
молитва, върху вътрешната тишина и
руската дума “душок” (мирис от развалящ
средоточеността на душата, като условия
се или непресен продукт; едва забележима
за този спасителен труд, принасящ плод на
проява на нещо – настроения, възгледи,
благодатно единение с Господа.
склонности – с оттенък на неодобрение).
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Използвайки тъкмо това последно значение
на думата, Матушка обозначаваше с нея
всякакви душевни прояви, имитиращи и
подменящи правилната духовност. Неряд
ко се случваше Матушка да прочете някое
съвременно издание на духовната темати
ка и да ни каже: “Това не е полезно да го
четете, в него има прекалено много «ду
шок».”
Матушка ни призоваваше към посто
янна молитва. Тя искаше да ни научи на
благоговейно стоене пред Бога, на непрекъсната благоговейна мисъл за Него – умо
настроения, които могат да присъстват в
сърцето и при извършване на всяко външно
дело, казано по монашески, при всякакво
“послушание”. Матушка ни учеше, че ко
гато послушанието се извършва с мисъл и
чувство за Бога, с благоговейно стоене на
душата пред Него, то вече само по себе си
притежава същността, силата на молит
вата. Защото какво е всъщност молитвата?
Тя е възнасяне на ума и сърцето към Бога.
Ала нима не е възможно да вършиш делата
си с ум и сърце, обърнати към Бога? Нима
не е възможно да ги вършиш в Негово име,
посвещавайки труда си Нему? Когато човек
усвои такова умонастроение, той заживява
в преданост към Бога и целият му живот,
дела, думи, помисли придобиват силата и
смисъла на молитва.
Ето, на това ни учеше Матушка. Разбира
се, това учение не беше нейно, тя никога
не говореше от себе си. Това, на което ни
учеше, бе духовно-аскетическото учение на
светите отци, което матушка игумения
Серафима бе приела от светител Серафим,
бе усвоила опитно и бидейки наша духовна
майка, желаеше да ни го предаде като найскъпоценно духовно съкровище. Какви бяха
пътищата към него?
За да пребъдваш в такова стоене пред
Бога, в сърцето ти следва да се зароди чув
ство към Него. Но как да се получи така,
че самата мисъл за Господа да събужда в
сърцето ти чувства на благоговение и благодарност към Него – чувства, които да
стоплят сърцето и да го подбуждат да ги
задържа грижливо в себе си. Това съвсем не е
лесно. То изисква цялостен живот в Господа
според Неговите заповеди чрез благодатта
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на Светия Дух; изисква най-вече смирение,
устойчиво самосъзнание за собственото ни
недостойнство. Ако някой мисли, че може
лесно да постигне чувството за стоене пред
Господа, нека внимава да не приеме душев
ното за духовно и да падне в самоизмама.
Но има неща, които много помагат да
вървим в правилната насока. Матушка ни
подтикваше всеки ден да четем светото
Евангелие, да изучаваме светоотеческите
тълкувания за него, както и съответстващи
на духовното ни ниво светоотечески тво
рения, които като цяло са пропити с духа
на евангелското благовестие и, правилно
възприети, създават в душата вярна духов
на нагласа. Когато човек е обикнал светото
Евангелие и светоевангелските истини,
когато ежедневно храни ума и сърцето си с
неговите прости, но изпълнени с благодатна
сила слова; когато се старае да изпълнява
прочетеното в своята мяра, в душата му
незримо, но непрестанно възраства топлото чувство към Господа. Благоговейните
мисли и чувства са всъщност ключът към
непрестанната молитва, към която ни
насочваше Матушка.
Матушка смяташе, че трудолюбието заради Христа е добра предпоставка
за изграждане на правилен монашески и
молитвен живот. Първо, защото трудейки
се честно за прехраната си, ние на дело се
покоряваме, приемаме със смирение Божия
та присъда над грехопадналия Адам – с пот
на чело да изкарва хляба си. Второ, защото
трудейки се, ние можем да проявим на дело
своята любов и грижа и към по-немощните
членове на Тялото Христово, които поради
болест или друга причина не могат да вър
шат това. Трето, защото аскетическият
опит, засвидетелстван от светите отци,
показва, че физическият труд допринася за
смиряване на тялото, а оттам естествено
се смирява и свързаната с него душа. Меха
ничната физическа работа удобно се съче
тава с Иисусовата молитва, дори може да
я подпомогне. На заетите с умствен труд
Матушка препоръчваше на всеки час да спи
рат, за да се помолят кратко, но от сърце.
Друга съществена добродетел, която
Матушка притежаваше в голяма мяра и
искаше да възпита и в нас, бе изключител
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ната º любов към истината, безусловната
º честност и непричастност към каквото
и да било лукавство, лицемерие, човекоуго
дие, ласкателство и хитрост. Матушка не
допускаше да се употребява лъжа дори под
най-благовиден предлог. Случвало се е тя
да проявява доверие към нечестни хора,
просто защото не можеше да приеме ми
сълта, че някой е способен да лъже заради
своя изгода.
Впрочем, доверчивостта е свойствена
за чистите люде. Но наред с това, Матушка
имаше голяма духовна разсъдителност, а и
нещо повече. Ще споделя случай на проявена
от Матушка прозорливост, който силно ме
впечатли. По природа матушка Серафима
бе душевно надарен човек. И по бащина, и
по майчина линия тя бе наследила изрядни
душевни дарования – рисуваше добре, беше
много музикална, пишеше добре, имаше тъ
нък художествен вкус, но всичко това тя
държеше някак в сянка и го проявяваше само
при крайна необходимост. В един момент
ми направи впечатление, че немалко руски
църковни деятели говорят за произведе
нията на Достоевски, Пушкин, Гогол... И в
главата ми се зароди настойчивата мисъл:
“Дали Матушка познава тези автори, дали
ги е чела?” Мисля си го, но нищо не съм º
казвала, нито преди това съм повдигала
пред нея подобен въпрос, нито съм споделяла
това с други сестри. Отивам при Матушка
по съвсем друга работа и дори нямам наме
рение да я занимавам с този въпрос, който
дори ми се стори неуместен. А тя ме по
глежда кротко и ми казва: “Деточка, все
это я хороша знала, мы все это учили, но
когда вернулась из Франции и устремилась
к духовному, я все это бросила как ненужное,
это очень мешает духовному...” (Детенце,
всичко това аз добре знаех, всичко това сме
го изучавали, но когато се върнах от Фран
ция и се устремих към духовното, всичко
това захвърлих като ненужно, то много
пречи на духовното...) Останах поразена,
но замълчах и нищо не º казах, за да не я
притесня, защото усетих, че тя сякаш не
забеляза, че ми отговаря на незададен въпрос.
Но в същото време почувствах, че тя ми
казва нещо много съществено. Със скромни
думи тя изрази светоотеческото учение,

че когато човек заживее с благодатта в
светата Църква – същинската храна за чо
вешкия дух, то хуманистичните ценности
на човешката душевност, които дотогава
са владеели душата, избледняват и загубват
своето значение.

  
В рамките на това обзорно изложение
не би могло да споменем за всички пре
красни качества и добродетели на матушка
Серафима. Тя бе преизпълнена с любов в
Господа; бе пример на послушание, целомъдрие, нестяжателност и милосърдие;
притежаваше и дара на духовната разсъди
телност. Чрез благодатта, която носеше
в сърцето си, тя обединяваше около себе
си всички сестри и няколко десетилетия
наред ние живеехме като едно Тяло в Гос
пода, като малка домашна църква, в която
всичко бе общо и сякаш имахме един дух и
едно сърце. С духовните си трудове и не
престанна молитва Матушка бе успяла да
създаде един действително общежителен
по дух манастир. Живееше се бедно, рабо
теше се много, никой нямаше нищо свое, но
и не искаше да има. Мислите и чувствата
ни бяха въодушевени от желание да пазим
светата православна вяра, да живеем за
Господа, да се спасим. Но сърце на всичко
това беше Матушка. Тя бе един наистина
небесен човек, изпълнен с благодат, която
ни обединяваше.
В личен план Матушка умееше да скрива
по един естествен, неповторим начин свои
те добродетели и правеше всичко, зависещо
от нея, за да не бъде възприемана от другите
като значима личност. Матушка съзнателно отклоняваше от себе си всякакъв род
адмирации. Тя внимателно се пазеше от
действия, чрез които би могла да привлече
сестрите към себе си по един душевен на
чин. Тъкмо обратното, тя използваше всеки
удобен случай, за да се самоукорява и смирява
пред нас, като бе готова да поеме върху себе
си вината за всякакви духовни и практически
неудачи дори когато според здравия човешки
разум нямаше дял в тях. У Матушка това
не бяха фасадни думи и действия, а израз
на дълбокото º смирение. Ала именно тези
постоянни белези на духовна нищета, които
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тя проявяваше непринудено – без каквато
и да e показност, градяха в сърцата ни
високия º духовен авторитет. В нейното
смирение ние усещахме образа на Христа.
И именно то ни привличаше и покоряваше
с преданост към нея, но преданост дълбоко
по същността си заради Христа и в Христа.
Именно смирението на Матушка запалваше
у нас синовната обич към нея и създаваше
готовност за послушание – то ни водеше
към послушание заради Христа и в Христа, а
не като самоцелно действие и дори не като
самоцелен израз на синовната ни покорност
пред един наистина достоен за обич и ува
жение човек, какъвто бе Матушка.
Друг особено важен духовно-възпита
телен принцип на Матушка беше нейното
непрестанно усилие да поддържа в нас желанието за духовен труд винаги будно въпреки
постоянните ни препъвания и неудачи.
При Матушка нямаше безнадеждни или
отписани хора. Тя неуморно се стараеше
да ни поставя конкретни духовни задачи,
за които постоянно ни напомняше, защо
то ги пазеше в паметта си (а по-точно в
сърцето си) по-добре от самите нас. Да, ние
често забравяхме своите духовни обещания,
а тя, макар и вече в напреднала възраст,
ги помнеше, защото жадуваше за нашето
изправление и спасение. Матушка винаги
намираше начин след поредното ни духовно
препъване да ни вдигне, да ни ободри и от
сърце – без никаква сянка на досада – да ни
каже: “Скочи и почвай отново и отново!”...
Като дълбоко смирен човек Матушка
имаше удивителната готовност да отчита
свои грешки, да ги признава и коригира, без да
трепери по човешки за неприкосновеността
на своя “авторитет”. В такива случаи тя
с простосърдечно съкрушение казваше: “Деточки, я спутала!...”(Дечица, аз сбърках!). Тези
моменти събуждаха в душите ни свещен
трепет – срамувахме се от собствената
си гордост, от безчестния си стремеж да
прикриваме на всяка цена своите грешки, а в
дълбочина – своето двоедушие, грехолюбие и
лекомислие, било под дрипавия воал на добре
“аргументирано” самооправдание, било под
“приличната” дреха на логическите доводи...
Да, твърде, твърде далече бяхме от това,
на което ни учеше Матушка.
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Но тя продължаваше да бъде по ангелски
неуморима и въпреки отчайващата ни топ
лохладност и духовна невъзприемчивост не
преставаше да се труди над нас, като по всякакъв начин ни подтикваше към смирение.
Матушка използваше всеки подходящ случай,
за да ни смирява, за да чисти сърцата ни от
плевелите на самочувствието, избуяващи
при мнимите ни духовни или практически
успехи. И защото го правеше с любов, а и
самата тя бе пример за смирение, нейните
забележки, мъмрения и укори не ни потапяха
в униние, а бяха като лечебен пластир за
душите ни...

  
Сега сме без Матушка на този свят,
но тя несъмнено ни гледа от небесните
обители и може би точно затова мисълта
за нея така често жегва до болка сърцата
ни. Потрудихме ли се да изпълним нейните
заръки? Спазихме ли заветите º? Уви! – Ока
захме се нерадиви и безотговорни чеда. И
все пак нека не забравяме окуражителните º
думи, с които тя ни вдигаше в моменти на
духовна изнемога: “Скочи и започвай отново
и отново!” Въпреки всички трудности, нека
не униваме, защото имаме оставен залог за
надежда. Имаме живия пример на Матушка,
имаме нейното духовно наследство. Да се
учим и отново да се учим не само да го пазим
като зеницата на окото си, но според силите
си да го усвояваме с ума и сърцето си и, без
да се отклоняваме наляво или надясно, да го
прилагаме в живота си. Така можем да стиг
нем до искрено и немечтателно покаяние,
единственото убежище за нас, немощните
люде, които в тези трудни за светата ни
Църква времена правим безсилни усилия да
следваме пътя на монашеството. Несъм
нено това би бил най-стойностният израз
на синовната ни любов, почит и призна
телност към Матушка. Дано по нейните
свети молитви Бог ни помилва и въведе в
светлия пристан на Своето Небесно цар
ство!
игумения Серафима (Димитрова)
29 ноември (16 ноември ст. ст.) 2013 г.

25

Ïðàâîñëàâíî ñëîâî ¹ 1-4 / 2013

Оропоски и Филийски митрополит Киприан
Председател на Свещения Синод на Противостоящите

Интронизационно слово *
“Гледай да изпълняваш службата, що си приел в Господа”
(Кол. 4:17)

Високопреосвещени и Преосвещени свети
архиереи,
досточтими отци и братя,
Ваши Преподобия – монаси, духовни отци и
майки,
възлюбени в Христа братя и сестри,
многоуважаеми представители на местните
власти!
В този исторически момент, нами
райки се на катедрата на светата Оро
поска и Филийска митрополия, на която
ме въздигна любовта и доверието на по
читаемите членове на нашия Свещен
Синод, изпитвам необходимостта да за
почна своето ново и високо служение със
славословие към нашия Господ и Бог, към
Света Троица:
“Слава Богу за всичко!” “Слава на
Отца и Сина, и Светия Дух!” “Упование
то ми е Отец, прибежището ми е Син,
покровът ми е Дух Светий; Троице Све
та – слава на Тебе!”...

  
Сетне бих желал да благодаря на моя
Господ и Бог затова, че погледна милост
но унизеността на Своя раб и му възложи,
чрез нашето почитаемо свещеноначалие,
високата отговорност на едно тройно
служение.
Както е известно, всеки архиерей – а
преди всичко Първенствуващият в Си
* Произнесено в съборния храм на манастира “Св. св.
Киприан и Юстина” на 19 октомври (6 октомври ст.
ст.) 2013 г. Оригиналният текст е достъпен на http://
www.synodinresistance.org/pdfs/2013/10/23/20131023bLogos
Enthronisthrios10-13.pdf

нода като глава и игумен в известна сте
пен – основава своето служение върху ду
мите на Христос: “Аз съм пътят и ис
тината, и животът” (Иоан. 14:6).
Тези слова ни препращат към тройното служение на нашия Господ, Който е
действал като Цар, като Пророк и като
Архиерей: като Пророк Той е преподавал
Евангелието, като Свещеник е поднесъл
свръхестествената и животворяща Жер
тва – Самия Себе Си; като Цар е победил
и съкрушил властта на смъртта.
Във и чрез Църквата епископът въ
плъщава Царската, Пророческата и Све
щеническата сила и власт, безусловно
винаги в литургичните и харизматични
граници на Тялото Христово, но изклю
чително и само под формата на служение.
Архиереят, като цар, е ръководител
в устройването на църковния живот
(път); като пророк, той е носител на дог
матическата истина (истина); като све
щеник, той е служител на църковното
Тайнство, чийто център е Божествена
та Евхаристия, Жертвата, този апогей
на богослужението (Живот).
Архиереят, и разбира се Митрополи
тът и първенствуващият-председател,
като път-истина-живот по благодат, уп
ражнява своето служение жертвено, в
името на спасението на своето словесно
паство; намира се върху кръста, разпъ
нат заедно с нашия Спасител Христос;
слиза с любов в ада на ближния, с надежда
за възкресение и вечен живот.
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Възлюбени в Христа братя и сестри,
Защо, обаче, да благодаря нашия Хрис
тос сега, когато се натоварвам с едно
толкова тежко служение?
Истината е, че в началото дори само
мисълта за една такава възможност ме
опечаляваше дълбоко; още повече, когато
тази възможност стана вече решение на
нашето свещеноначалие.
Съзнанието за многостранната ми
слабост причиняваше боязън и аз смятах
за немислимо да приема и да се заема с
едно такова многодинамично и многоот
говорно служение.
В един миг, обаче, в сърцето ми про
никна “светлина”: учението на нашия
приснопаметен духовен отец, нашия
митрополит Киприан, за послушанието.
Послушанието към духовния отец и
към игумена, както е известно и както
сме научили от скромния си опит, е извор на радост за послушника:
• първо, защото чрез него се изцеля
ва нашето същество, освобождава
се от болестта на самолюбието и
егоизма;
• второ, защото то ни превръща в
“ръце” на Бога, с които Той, наши
ят Господ, извършва Своето дело;
и
• трето, защото ни дарява радост
та да служим на другия, на нашия
брат, на света в неговия път към
Божието царство.

  
Възлюбени в Христа братя и сестри,
С тези смирени мисли, с това чув
ство към даденото ми от Бога служение,
като Митрополит и първенствуващпредседател на нашия Свещен Синод, с
чувства на самоукорение, със съкрушение
и с благодарност, но и с надежда на Бо
жествения Строител на Църквата ни,
слушам сега с внимание, с внимание мно
го по-голямо, отколкото преди, но и със
страх, Неговото насърчение: “Гледай да

изпълняваш Службата, що си приел в Гос
пода” (Кол. 4:17).
Гледай да изпълняваш съвършено Слу
же
нието, което си получил по Божия
воля!... Това служение е изключително по
четно, но и изключително тежко и отго
ворно... За неговото изпълняване е нужно
неослабващо внимание, неуморен стре
меж към непрестанна молитва, сила и
мъдрост свише.
Това служение ме въвежда постепен
но в Горницата на Тайната Вечеря, за да
извърша Тайнството Умиване на нозете на
Божия народ...
Това действително, на пръв поглед, е
много тежко служение, което в началото
предизвиква оправдан страх; накрая оба
че надделява радостта в Светия Дух, за
щото в умиването на нозете на учениците,
нозете на Божия народ, се осъществява
отличителната черта на епископа...
Точно тогава епископът става подра
жател на Оногова, Който на Велики Чет
въртък, по време на Тайната Вечеря, се
навел, коленичил и умил нозете на Своите
ученици... И при това започнал от Иуда!...
В онзи миг са се открили в пълнота
крайната любов и крайното благород
ство на нашия Господ, Който в отноше
нието Си към Своя неблагодарен ученик
ни е дал вечен пример на незлобие, смире
ние и истинско благородство...
И само по този начин има надежда
Бо
жият народ, словесните овчици на
Бога, да познаят Пътя-Истината-Жи
вота, да им се открие Светлината на
Света Троица.
Ако човек не се развълнува и не се трог
не при служението на умиването на своите
нозе от един пастир-епископ, тогава на
него му подхожда друг път, който, разби
ра се, не води към Светлината, не води
към горницата на Петдесетница...

  
Възлюбени в Христа братя и сестри,
В заключение моля за съдействието
на всички вас, за съдействие и да вървим
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заедно с любов, молитва и взаимно про
никване, към изключително отговорно
то служение за съединяването, за един
ството и за възсъединяването на право
славните, тъй като тяхното разединя
ване представлява една същинска траге
дия.
В тези кризисни исторически обстоя
телства нашият Свещен Синод – изразя
ван главно от Първенствуващия-Пред
седателя – се е натоварил с тежкото от
говорно бреме, което е навярно най-теж
кото бреме: да извършваме тайнството
на единството на Църквата, тъй като
Единството е самият начин на съществуване на Църквата...

  
И епископът е призван да извършва
това тайнство и да се раздава за него, да
страда, да пада на колене, да се разпъва...
И самият този негов акт, акт на
дълбоко и постоянно смирение, има едно
есхатологично очакване: очакването не
просто и изобщо да се обедини светът
– разбира се в Божията воля, в Божията
любов, в Божията истина – но да се из
бегнат по възможност тенденциите за
разделение в Църквата, да се излекуват
по възможност разколите и разделения
та, които по завист на лукавия раняват
пречистото Тяло на нашия Господ.
И епископът действа по този начин
и има това очакване, защото, повтарям,
Единството е самият начин на съществуване на Църквата.

  
Възлюбени в Христа братя и сестри,
С тези смирени мисли тръгнах от
аватона2 на нашия манастир, за да сляза
до този свят и благословен храм, за да се
възкача на катедрата на светата Мит
рополия на Оропос и Фили, призовавайки
молитвите на нашия дълбоко почитан
2 Аватон – недостъпна за лица от противоположния
пол част от манастирски комплекс.

духовен отец, приснопаметния митро
по
лит Киприан, и това мое слизане –
нека не Ви се струва странно – беше из
пълнено с радост!...
Тази радост не е била и не е радост
светска, радост от удовлетворяване на
користолюбиви амбиции – да не бъде!...
Тази моя радост е дар и благословение
от Отца и Сина и Светия Дух, защото
се предавам на послушание към Църква
та и приемам едно църковно служение;
защото, като епископ, имам чувството,
че слизайки, аз вече се изкачвам, за да вля
за в горницата на Тайната Вечеря, за да
падна на колене и да посветя себе си на
умиването на нозете на Божия народ, по мо
литвите на Пресвета Богородица и на
всички светци, и със силата на драгоцен
ния Кръст.
Моля ви, молете се това очакване да
не убягва никога от мисловния ми взор,
защото в мига, когато това очакване
бъде забравено, епископът вече се е са
мопремахнал, няма смисъл от съществу
ването му в Църквата...

  
“Благодатта на нашия Господ Иисус
Христос и любовта на Бога и Отца и об
щението на Светия Дух да бъдат с всич
ки Вас”!
† Оропоски и Филийски митрополит

Киприан
Фили, Атика,

†

6 октомври 2013 г. ст. ст.
Св. апостол Тома, Събор на Иконата на Пре
света Богородица “О, Всепетая Мати”

Превод от гръцки език
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ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ОТЕЧЕСКИЯ ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР
СВЕЩЕН СИНОД НА ПРОТИВОСТОЯЩИТЕ

Прот. ¹ 680
До Негово Преосвещенство
Триадицкия епископ Фотий
София, България

Фили, Атика
11 октомври (ст. ст.) 2013 г.
† Св. дякон Филип

МИРНО ПОСЛАНИЕ
Преосвещени и възлюбени в Христа наш брате и съслужителю, Триадицкий епископе
Фотий, Първойерарше на братската Българска Православна Старостилна Църква, прегръ
щаме Ви радостно с увереността, че Христос е посред нас и е бил и ще бъде во веки. Амин!
Възведен по Божия милост и с гласовете, и с настояването на членовете на Йерархия
та на нашия Свети Синод в неговото последно четиридесето заседание (4/17.10. 2013 г.) в
длъжността Оропски и Филийски митрополит, както и [в длъжността] Председател на
Синода, бързам чрез настоящото Мирно послание да уведомя официално за това възлюбе
ното ни Ваше Преосвещенство и братската Ваша Българска Православна Старостилна
Църква, отправяйки същевременно към нея сърдечен поздрав и целование на любов, мир и
единство, като моля при това за Вашите свети молитви.
Светата личност и значимото наследие на преставилия се преди пет месеца в Господа
Високопреосвещен наш митрополит и духовен отец Киприан прави нашето служение изклю
чително отговорно и трудно, а като отчитам и своята немощ, поверявам себе си на Божи
ята грижа и подкрепа чрез застъпничеството на нашата Госпожа Богородица и на всички
светци и особено – на любовта в Христа и братските молитви на Ваше Преосвещенство.
Смятаме за наш дълг, всечестни и Преосвещени в Христа наш брате, да Ви уведомим,
че по Божия милост сме стояли крепки и непоклатими в православната вяра, вярвайки
така, както са постановили нашите духоносни отци на Седемте вселенски събора, без
да прибавят и без да отнемат нищо, и се стараем да спазваме неизменно наредбите на
свещените канони и на свещените предания, под чието ръководството провъзгласяваме
икуменизма за еклесиологична ерес, а календарната реформа – за осъдително новаторство.
След радостта от съвместното отпразнуване тук заедно с Вас тържеството на нашия
митрополитски център през изминалата седмица, нашият Свещен Синод сметна за не
обходимо, освен всичко друго и в скромния си опит, разбира се, за принос към запазването и
укрепването на многожеланото единство с нашите братя в Христа в по-широк мащаб, да ги
уведоми, че Вашите “Еклесиологични позиции”, вече публикувани в превод на гръцки, английски
и руски (подготвен е и превод на румънски), след внимателно разглеждане бяха принципно (in
principio) приети от него; тези Ваши “Позиции” могат да станат удовлетворителна основа
за среща-обединяване на всички православни антиикуменисти по Отеческия календар.
Също така Ви уверяваме, че официалният ни диалог с Църквата на ИПХ1 в Гърция под
предстоятелството на архиепископ Калиник се провежда, с Божия помощ, отговорно и
сериозно в дух на взаимно уважение, с основателни надежди за положителни резултати.
Като се надяваме и се молим горещо Божественият Строител на Църквата, нашият
Господ Иисус Христос да ни дари богатството на Своята спасителна истина, за да благо
вестим пред целия свят в мир и единомислие, целуваме Ви отново, а във Ваше уважаемо
лице – и целия пребъдващ с Вас благочестив клир и народ в Светия Дух за слава на Бога Отца,
оставайки с почит и искрена обич обичен в Христа Ваш брат и съслужител,
† Оропоски и Филийски митрополит Киприан,
Председател на Светия Синод на Противостоящите
1. Истинските православни християни – бел. на прев.
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Св. Атанасий Велики

Пето пасхално
послание
(333 г.)
(По случай 1640-годишнината от неговата
кончина)
Пето (празнично послание) на същия (св.
Атанасий) в консулството на Далмаций и Зенофил, в дните на епарха Патерн, година шеста от
индиктиона, когато възкресението (Пасха) беше в
седемнадесетия ден от майските календи1, т.е. на
двадесети фармути, в петнадесетия ден на луната,
в седмия ден на седмицата, в четиридесет и деветата година (от ерата) на Диоклециан2.

1) Радостно преминаваме, братя мои,
от празници към празници; радостно – от
молитви към молитви и към пост от пост
се приближаваме, събирайки едни търже
ства с други. Защото ето, отново набли
жава времето, което ни носи ново начало:
благовестието за свещения празник Пасха,
в който Господ принесе Себе Си жертва, а
ние вкусваме от тази Жертва като от хляб
на живота и като от някакъв извор по всяко
време услаждаме душите си с Неговата Дра
гоценна Кръв, Която непрестанно жадуваме.
По всяко време се измъчваме от желание,
а това питие е предназначено именно за
тези, които усещат жаждата, а на жадува
щите за това напомнят думите на нашия
Спасител, Който, по Своето човеколюбие,
в деня на близкия празник е казал: който е
жаден, да дойде при Мене и да пие (Иоан. 7:37).
Той не утолява жаждата само когато някой
става Негов близък, а и по всяко време, кога
то някой пожелае, той може дръзновено да
пристъпва към Спасителя. И благодатният
дар на празника не е ограничен с определено
1. 15 април. В действителност през тази година пасха
та е трябвало да бъде с една седмица по-късно, т.е. на 27
фармути в десетия ден от майските календи – 22 април.
2. 333 г. от Р. Хр.

време, и неговото преславно сияние никога
не намалява, но по всяко време той е близко
и просвещава душите на ония, които с любов
го очакват. Особено доставя неотслабваща
сила на онези, които са просветени духом
и ден и нощ размишляват върху Божест
вените Писания. Такъв е бил мъжът, на
когото е обещано блаженство, както пише в
свещената книга на Псалмите: Блажен е оня
човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището
на развратители не седи, а в закона на Господа е
волята му, и върху Неговия закон той размишлява
денем и нощем! (Пс. 1:1-2). Нито слънцето би
могло да го просвети повече, нито луната,
нито сонмовете на останалите звезди,
но той сияе сам сред високите светила на
всемогъщия Бог.
2) Възлюбени, Бог, Който в началото е
учредил празника заради нас и е благоволил
да ни дарува неговото ежегодно празнуване,
Той е определил и жертвата на Своя Син за
нашето изкупление и като основа на това
свещено празненство ни е дал Този, за Кого
то всяка година възвестява, Който винаги
бива прославян в този час. Той ни води от
Кръста през този свят към онова, което е
било преди нас, и сега Бог сътворява пре
славната радост на изкуплението, която
произлиза от Него, привеждайки ни към едно
и също събрание, съединявайки духом всички
нас, които се намираме навсякъде, дарувайки
ни възможността за съвместно моление
и общият за всички дар на благодатта на
празника. Защото такова е великото дело
на Неговото човеколюбие – Той и отдале
чените събира заедно, и онези, които за
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телесните очи изглеждат далечни, събира
посредством единомислието.
3) И тъй, не трябва ли ние, възлюбени,
да изразим признателността си заради дара
на благодатта, както подобава на времето
на празника? Не трябва ли да въздадем на
Твореца на толкова славно нещо? Наисти
на, сега за нас е невъзможно да въздадем на
Бога както подобава, но ако не признаем с
благодарност благодатния дар, който сме
получили, би било престъпление. Нашата
немощ става явна, разбира се, от самата
ни природа, а неблагодарността бива от
хвърлена от нашето чувство. Затова и
блаженият Павел, дивейки се на пълнотата
на благодатни Божии дарования, казва: И
кой е способен за това (2 Кор. 2:16)? Защото Той
е дарувал на света свобода посредством
Кръвта на нашия Изкупител, предал е на
потъпкване ада отново посредством смър
тта на нашия Изкупител. Затова един от
светците, като познал дара на благодатта
и не бил в състояние да въздаде заради него,
казвал: Какво да въздам Господу за всичките Му
благодеяния към мене (Пс. 115:3)? Защото вместо
смърт е получил живот, вместо робство –
свобода, вместо ад – царството Небесно.
Още от древност смъртта е царувала от
Адам до Мойсей (Рим. 5:14), а сега е изречено
Божието слово: днес ще бъдеш с Мене в рая
(Лука 23:43). А тъй като и тези праведници са
предвиждали това (спасението, което щяло
да бъде извършено), то и те са казвали: Да не
беше ми Господ помощник, душата ми скоро щеше
да се засели в страната на мълчанието (Пс. 93:17).
И за всичко това, подтикван от чувството
на благодарност и признавайки важността
на благодатния дар, той (Псалмопевецът)
пише от името на всички следното: Чашата
на спасението ще приема и името Господне ще
призова ... Скъпа е в очите на Господа смъртта
на Неговите светии (Пс. 115:4,6). А за чашата
Господ е казал: Можете ли да пиете чаша
та, която Аз ще пия? И когато учениците
са потвърдили това, тогава Господ е казал:
чашата Ми ще пиете ..., но да дам да се седне Мене
отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането
е на ония, за които е приготвено от Моя Отец
(Мат. 20:22-23).
4) Защо, възлюбени, можем да усетим
благодатния дар, ако сме неспособни за въз
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даяние? Защото имаме сила да се стремим
към това; защото макар природата да не е
в състояние да въздаде с каквото и да било,
понеже всичко е недостойно за Словото,
обаче можем да изразим благодарност с
пребиваване в благочестие. А кога най-вече
можем да пребиваваме в благочестие? Само
ако вярваме в Бога, Който ни дарува всичко
по Своето човеколюбие. По този начин, дори
ако сме уверени, че спазваме закона и изпъл
няваме заповедите, не можем да считаме,
че сме изпълнили дълга на благодарност,
ако на дело престъпваме закона и правим
достойни за ненавист неща, понеже Бог
обича благодарния. (В благочестие пребива
ваме тогава,) когато предаваме душите си
на Господа по примера на светците, когато
окончателно решаваме да не живеем вече
за себе си, а за Господа, Който е претърпял
заради нас смърт, както е постъпвал бла
женият Павел: Разпнах се с Христа, и вече не
аз живея, а Христос живее в мене (Гал. 2:19-20).
5) А истинският живот, братя мои, се
състои в това: да отхвърлим тленното и
да пребиваваме в онова, което е от нашия
Изкупител. Времето изисква от нас, особе
но сега, не само да го казваме на думи, но и с
делата си да се оприличаваме на светците. А
ние ставаме подобни на тях тогава, когато
изповядваме Оногова, Който е претърпял
смърт, когато вече не живеем за себе си, а
Христос обитава в нас, когато всецяло се
стремим да въздадем на Господа за Негови
те благодеяния. И когато въздаваме, то не
даваме нищо собствено наше, а само онова,
което преди това сме получили от Него, и
това несъмнено може да служи за доказател
ство за Неговото милосърдие – че даруваното
от Самия Него Той иска като наше. Затова
свидетелства Самият Той, казвайки: жертва
за Мен са Моите дарове, т.е. това, което Ми
принасят, ви принадлежи само дотолкова,
доколкото сте могли да го получите от Мен.
А Божиите дарования са следните: съвършена
добродетел и истинско благоговейно чувство
към Него. Тях ние сме длъжни да принасяме в
жертва Господу, защото именно чрез онова,
което Той ни е дарувал за наше освещение,
трябва да Го прославяме, пребивавайки в
благочестие. Така ние се приближаваме към
светите пости, установени от Него за наше
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възпитание и посредством тях намираме
пътя към Бога. Ала не такива са езичниците
и глупавите юдеи, а също еретиците и от
стъпниците в наше време. Защото езични
ците виждат целта на празника в преяжда
нето, юдеите, блуждаещи сред предобразите
и сенките, считат и това празненство за
такъв предобраз, за такава сянка; най-сетне
отстъпниците блуждаят разпръснати по
различни места и в суетата на своите по
мисли. А ние, братя, превъз
хождаме езичниците с това,
че извършваме празника в
непорочност на духа и чис
тота на тялото; юдеите – с
това, че вече не се държим
нито за предобраза, нито за
сянката, а се просвещаваме
от светлината на истина
та и гледаме към Слънцето
на правдата; накрая, от
стъпниците превъзхожда
ме с това, че не раздираме
ризата Христова, а в една
къща (Изх. 12:46), в Съборната
Църква, вкусваме Пасхата
на Господ, Който ни е дал
Своите свети закони и ни
е водил от порока към до
бродетелта и от смъртта
към живота. Затова можем да се научим на
много дори от първия предобраз, защото
тогава юдеите с усърдие са се готвели за из
лизането от Египет в Йерусалим, а ние сега
преминаваме от смърт към живот. Тогава
те са преминали от фараона на страната на
Мойсей, а днес ние възлизаме от дявола към
Изкупителя. И както тогава ежегодно се е
извършвало възпоменаване на предобраза на
спасението, точно така се извършва и днес,
защото когато възобновяваме паметта за
нашето изкупление, то извършваме пост,
доколкото помним смъртта, та да получим
възможност да живеем. Ние бодърстваме не
от скръб, а в очакване на Господа, Който се
връща от брака, та при Неговото появяване
да можем взаимно да се намерим и незабавно
да възвестим за победата над смъртта.
6) О, ако можехме и занапред, възлюбени
– тъй като Словото го изисква по всяко
време и особено сега – така да постъпваме
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и такъв живот да водим, че никога да не
забравяме за дивните Божии дарования и
да не отстъпваме от общението с добро
детелта, както ни убеждават да правим и
апостолските думи: помнете Господа Иисуса
Христа ... Който възкръсна от мъртвите (2 Тим.
2:8), не така, че паметта да бъде отлагана
за дълго време, а непрестанно да Го имаме
в мислите си. А тъй като ние, поради нера
дението на мнозина, го отлагахме от ден
на ден, то нека започнем
пон е в настоящите дни.
Това време е предназначено
именно за напомняне, в оз
наменуване (на онова, което
ще стане), за да изобрази
пред праведниците въздая
нието на небесния град, а на
онези, които го пренебрег
ват да напомни за тяхната
виновност. И тъй, нека пре
бъдем през цялото остана
ло време в добродетелен
живот, като се съкрушава
ме, както и трябва да бъде,
за това, което сме остави
ли в нерадение. Защото жи
вотът на онзи, който би
могъл да бъде чист от сквер
нота, не продължава на зе
мята и един час, както твърди славният
исполин (на духа) Иов (Иов 14:4-5). А като се
обръщаме към това, което предстои в бъ
дещето, нека започнем да се молим да не
вкусим недостойно Пасхалния Агнец и да не
бъдем отговорни за такова нещо. Защото
за онези, които извършват празника в чис
тота, Пасхалният Агнец е небесна храна, а
онези, които извършват тържеството в
оскверняване и презиране, Той подлага на
наказание и посрама, защото е писано: който
яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта
Господня (1 Кор. 11:27). Затова да не пристъп
ваме веднага (без подготовка) към пригот
вянето на празничното тържество, но като
искаме да пристъпим към Божествения
Агнец и да се докоснем до небесната храна,
да умием ръцете си, да очистим тялото и
помислите си, да се пазим от всяко лукав
ство, като не се предаваме на неумереност
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и похоти, но всички заедно пребиваваме с
нашия Господ и Неговото Божествено уче
ние, та като станем чисти във всичко, да
можем да бъдем причастници на Словото.
7) Започваме св. Пост3 на четирина
десети фармути4 в неделя вечер и го пре
кратяваме на деветнадесети фармути5, а
светлото възкресение изгрява на двадесети
фармути6. От този ден насетне присъеди
няваме седемте седмици на Петдесетни
цата, (като ги прекарваме) в молитви и
мир с нашите ближни, във взаимна любов
3. На Страданията Христови.
4. 9 април.
5. 14 април.
6. 15 април.

и всепримиряващо благоразположение. Така
ще станем наследници на Небесното Цар
ство чрез нашия Господ Иисус Христос,
чрез Когото на Отца да бъде чест и власт
во веки веков, амин!
Приветстват ви братята, които са
при мен! Приветствайте се взаимно със
свето целование!
Превод от руски език
Творенiя иже во святыхъ отца нашего
А‡анасiя Великаго, Архiепископа Алексан
дрiйскаго. Часть третья. / Изданiе второе
исправленное и дополненное. – Репринтъ. – М.:
Изданiе Спасо-Преображенскаго Валаамскаго
монастыря, 1994, с. 425-432.

Из духовните беседи на
преп. Варсануфий Оптински
(По повод 100-годишнината от неговата блажена кончина)

Беседа на 15 юни 1909 г.
В днешното Евангелие четохме за пре
биваването на Господа Иисуса Христа в
Капернаум. Господ казал на жителите на
този град, че ще дойдат мнозина от Из
ток и Запад и ще седнат с Авраам, Исаак и
Иаков, а синовете на царството ще бъдат
изгонени навън. Къде навън? Очевидно – в
ада. Разярените капернаумци като диви
зверове се нахвърлили срещу Спасителя,
наобиколили Го и Го повлекли към висока
скала, от която искали да Го хвърлят, но
Той премина посред тях и вървеше (Лука 4:30
– по църковнославянския превод). “Вървеше” – без
посочване на начало и край на действието,
вървеше през цялото време. В Евангелието
е скрит дълбок смисъл, който постепенно
става ясен за човека, който внимателно
чете Писанието. И по тази неизчерпаема
дълбина ние разбираме Божествения про
изход на Книгата, защото човешкото дело
винаги може да бъде различено от Божието
творение.

Виждали ли сте прекрасно изработени
френски изкуствени цветя? Те са направени
така добре, че по красотата си не отстъпват
на живото растение. Но това е докато раз
глеждаме двете цветя с невъоръжено око. Ако
вземем лупа, какво ще видим? Вместо едното
цвете – купчина конци, груби и некрасиви въ
зли, а вместо другото – пречудно по красота
и изящество създание. И колкото по-силно
е увеличението, толкова по-ясно се вижда
разликата между прекрасното творение на
Божиите ръце и жалкото му подражание.
Колкото повече четем Евангелието,
толкова по-ясна става разликата между него
и най-добрите произведения на най-велики
те човешки умове. Колкото и да е прекрас
но и дълбоко което и да е знаменито съчи
нение, било то научно или художествено,
всяко от тях може да бъде разбрано докрай.
Че е дълбоко – дълбоко е, но си има дъно. А
Евангелието няма дъно. Колкото повече се
вглеждаш в него, толкова по-широко се раз
крива неговият смисъл, който е неизчерпа
ем за който и да било гениален ум.
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Но Той премина посред тях и вървеше.
Кой? Според историческия смисъл – Господ.
Но освен историческото значение евангел
ската история има и друго, което е прило
жимо към всекиго от нас. Кой е Той? Наши
ят ум, който отива нагоре. “Горе2 имеим
сердца – Да издигнем сърцата си нагоре!” –
нашата душа, нашият ум се стреми към
Господа. Ала като диви зверове го окръжават
помисли, изкушения, суета, и крилете, които
са повдигали духа, се отпускат и изглежда,
че той никога няма да се ус
треми нагоре. “Господи, Гос
поди... жадувам за общение с
Тебе, за живот в Тебе, за пом
нене за Тебе, но постепенно
се разсейвам, отвличам се,
отивам нанякъде. Отидох на
св. Литургия. Едва започна
службата, а вече у мен се поя
вяват мисли: “Ох, вкъщи ос
тавих това не както трябва.
А на тази ученичка трябва да
кажа еди-какво си. Не успях да
си изгладя роклята...”. И мно
го други мисли уж за неотлож
ни работи. И докато погле
днеш, вече и херувимската е
свършила, вече и Литургията
приближава към своя край. Изведнъж се
опомняш: молих ли се? Нима беседвах с Гос
пода? Не, телом бях в храма, а с душата си
– в ежедневната суета. И такава душа си
излиза от храма със смущение, неутешена.
Какво да кажем? Слава Богу, че поне
телом си била в храма, поне си искала да се
обърнеш към Господа. Целият живот пре
минава в суета. Умът върви посред суетни
помисли и съблазни. Но постепенно той
ще свикне да помни Бога така, че и посред
суетата и грижите без да мисли – ще мисли
и без да помни – ще помни за Него. Само
трябва да върви без да спира. Докато у теб
го има този стремеж напред, не се бой, ко
рабът ти е цял и под закрилата на кръста
извършва плаването си по житейското
море. Той е цял и не трябва да се боиш от
възможните житейски бури. Без лошо време
не преминава нито едно обикновено плава
не, още по-малко – житейският ни път. Но
не са страшни житейските трудности и

33
бури за онези, който пътуват под прикри
тието на спасителната молитва: “Господи
Иисусе Христе, Сине Божий, помилвай ме,
грешната!”. Те не са страшни, стига да не
изпаднем в униние, защото унинието пораж
да отчаяние, а отчаянието вече е смъртен
грях. Ако се случи да съгрешиш, вярвай в
Божието милосърдие, принасяй покаяние и
върви напред, без да се смущаваш.
Един монах тридесет години бил пре
следван от бяс, който се стараел да го съ
блазни и все не му се удавало.
Накрая, след тридесет годи
ни, той го съблазнил с блуд и
монахът паднал. За монах да
падне в този грях е равносилно
на това да унищожи всичките
си предишни трудове. Бесът
дошъл при падналия и му казал,
че сега той е отпаднал от
Бога и е станал роб на греха
и дявола.
— Сега си мой – рекъл бе
сът.
— Никога. Аз съм раб Бо
жий.
— Как можеш да бъдеш
Божий, след като си паднал
в толкова мерзък грях? Ти си
ужасен грешник.
— Е, и какво като съм грешник? Аз съм
Божий, а теб не искам и да те виждам.
— Ама ти си паднал, нали?
— А теб това какво те засяга?
— Сега къде ще идеш?
— В манастира.
— Нима можеш да идеш в манастира
след такова ужасно дело? Твоето място сега
е в света. А при кого ще идеш?
— При духовника на изповед.
Бесът всячески хулел духовника, спирал
монаха, но той държал на своето.
Какво казал духовникът? Той му опро
стил греха.
— Брате, ти си унищожил всичките
си трудове със своето падение. Стани и
започни отначало.
През нощта на игумена на този мана
стир, който бил мъж с висок духовен живот,
се явил Господ Иисус Христос. Той държал
за ръка монаха.
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— Познаваш ли го този? – попитал Гос
под игумена.
— Познавам го, Господи, това е монах
от моето стадо, при това паднал.
— Знай и това, че този монах, като не се
поддаде на вражеските подстрекателства,
които го скланяха към униние и отчаяние,
в самото си падение посрами беса и Аз го
оправдах.
Такова значение има твърдостта и мъ
жествената готовност след като претър
пиш поражение в борбата, да я започнеш от
начало, без да изпадаш в униние и отчаяние.
Но Той премина посред тях и вървеше.
На нашия ум му се налага в стремежа нагоре
да върви посред суетни помисли и съблазни.
Често го смущават хулни помисли. Някой
идва и заявява, че е погинал, тъй като у него
възникват мисли, хулещи Бога, светците,
Тайнствата, а хулата против Светия Дух
няма да бъде простена нито в този, нито
в бъдещия век.
Тук хулата се разбира превратно. За хула
против Светия Дух, която е непростител
на и води към погибел, се счита упоритото
неверие и отричането на съществуването
на Бога, въпреки очевидните чудеса, въпреки
множеството факти, които неопровержимо
доказват съществуването на Бога. Упорито
то отричане и неверие са хула срещу Божия
Дух, това не се прощава нито в този, нито
в бъдещия век и човек, който е починал без да
се покае за своето неверие, е погинал. Пример
за такъв непокаял се хулител е Лев Толстой,
който упорито отхвърля Църквата и не
признава Божественото естество на Господ
Иисус Христос, каквото и да му говорят и
както и да му доказват неоснователността
на неговите виждания. Ако той умре, без да се
покае, то ще погине. Ако пък преди смъртта
си се покае, ще му бъде простено.
Същевременно мнозина под хула срещу
Светия Дух разбират лошите, скверни по
мисли, които отнякъде се появяват в ума
на вярващия човек, и считат такъв човек
за погинал. Те дълбоко грешат. Нима може
този, който вярва в Бога, обича Го и се надява
на Него, да мисли хула? Очевидно е, че това
не са негови мисли, а те биват нашепвани
от врага на нашето спасение, на когото е
най-изгодно човек да изпадне в отчаяние, да
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реши, че е отпаднал от Бога, защото тогава
целият ще бъде в ръцете на дявола. Ще го
кажа и по следния начин. Вървите по пътя, а
насреща ви се задава пияница, който изригва
най-страшни ругатни. Трябва по-бързо да из
тичате покрай него, като се стараете да не
чувате това, което говори. Ако нещо помимо
волята ви остане в паметта ви, нима Бог
ще ви съди за това като за хула? Не, няма.
Друга работа би било, ако вие се прибли
жите към пияния и започнете да му казва
те: “Да, добре, кажи още нещо, а сега ето
това...”, ако бихте го прегърнали и бихте
тръгнали заедно с него, наслаждавайки се на
неговите думи. В този случай бихте били
осъдени заедно с него.
Така е и с помислите: ако се стараете
да ги гоните от себе си, то погрешно си
ги приписвате – те не са ваши, а ви се вну
шават от врага. Само когато доброволно
се спирате на някаква лоша мисъл и тя ви
доставя удоволствие, тогава сте виновни
и трябва да се каете за този грях.

За Църквата не се безпокойте,
а виж за себе си човек
трябва да се бои 1
Често като приемам хора не от тази
страна, а от другата, където са мъжете,
които живеят повече с разум, а не със сърце
(жената живее повече със сърце, с чувство),
чувам как се оплакват, че сега живеем в труд
ни времена, че сега е дадена пълна свобода
на всякакви еретически и безбожни учения,
че Църквата от всички страни е подложена
на нападките на врага и те хваща страх за
нея, че º надделяват тези мътни вълни на
неверието и ересите. Винаги отговарям
следното:
— Не се безпокойте! За Църквата не се
безпокойте. Тя няма да погине, портите
адови няма да º надделеят (Мат. 16:18) до са
мия Страшен съд. За нея не се безпокойте,
а виж, за себе си трябва да се боите.
И наистина, нашето време е много труд
но. Защо? Ами защото сега е особено лесно
да отпаднеш от Христа, а това е погибел.
Тези, които са следвали Христа, Неговите
преподобни, те и ще се възцарят с Него.
1. Из беседа на 12 април 1911 г.
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Но ние познаваме и други “преподобни”,
които са се уподобили не на Христа, а на
Неговия враг – сатаната. Вероятно и вие
познавате тези “преподобни”, ако не от
техните произведения, то поне по имена
– всички тези Ницшета, Ренани и други
развратители на нравствеността. Знаете
ли каква е тяхната участ? След като във
всичко са се уподобили на виновника на всяка
мерзост, на всяка нечистота – дявола, след
смъртта си те попадат под негова власт,
според пословицата: “Краставите магарета
през девет баира се подушват”.
А тези, които са служили на Христа, ще
се възцарят с Него. Той също им е “Свой”.
Сега е особено лесно да отпаднеш от Христа
и да попаднеш под властта на тъмната
сила. Вървиш по улицата и виждаш: на вит
рината е изложена книга, която разглежда
например Божествеността на Христа.
Помисълът ти казва: “влез, купи книгата
и я прочети”. Добре е, ако човек не повярва
на този помисъл, ако съобрази, че тази ми
съл му е внушавана от сатаната, че тази
книга е враждебна на учението на Светата
Църква. А виж друг влязъл, купил си книгата,
прочел я и тръгнал в друга посока, отпаднал
от Христа. Къде е началото на неговото
падение? В лукавия помисъл.

За страстите2
Всяка страст е болест на душата – та
нали завистта, гневът, скъперничеството
не са телесни, а душевни. Болното тяло го
лекуват, толкова повече трябва да бъде
лекувана болната душа. Именно за борба със
страстите съществуват манастирите.
Впрочем, и светските хора не могат да
бъдат избавени от тази борба, ако искат
спасение. Ето, и при нас, в скита, постоянно
се води борба. Никой не става безстрастен
изведнъж. Един постъпва горд, друг – блу
дник, ако не телом, то мислено; трети
е толкова зъл, че покрай него трябва да
минаваш със страх; четвърти е скъперник,
скъпа му е всяка копейка, така че неволно си
казваш: “Защо е дошъл в манастира?” Пети
е чревоугодник, все му се иска да яде. “Ама
ти вече беше на трапезата” – му казват. “И
какво като съм бил на трапезата? Това ми е
2. Из беседа на 6 януари 1913 г.
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малко” – отговаря той и тайно яде в килия
та, като си устройва и следобедна закуска, и
среднощна закуска, и т.н. И всичко от този
род. Такива хора сами съзнават греховете си
и се каят за тях, но отначало поправянето
им върви бавно. Опитните в духовния жи
вот старци гледат на тях снизходително
– та нали той е новоначален, какво още да
очакваш от него? Но минават двадесет и
пет години и виждаме, че трудовете не
са били напразни. От чревоугодник той е
станал постник, от блудник – целомъдрен,
от горд – смирен и т.н.
В света рядко някой знае за тази борба.
На въпроса как да се спасим, по-добронамере
ните отговарят, че трябва да се молиш на
Бога за спасението си, а щом се молиш – ще
се спасиш. И не излизат извън този кръг. А
същевременно молитвата на страстния
човек няма да го спаси. Целта, единствената
цел на нашия живот се заключава в това –
да изкореним страстите и да ги заменим с
противоположните им добродетели. Найдобре е да се започва борбата така – макар
да са ни присъщи всички страсти, но едни
са в по-голяма степен, а други – в по-малка.
Трябва да определим коя страст господства
в нас и да се въоръжим против нея. Не е въз
можно да се води борба едновременно с всич
ки страсти, защото ще те удушат. Като
победиш една страст трябва да преминеш
към изкореняването на следващата и т. н.
Човек, който е достигнал безстрастие,
сякаш получава документ за право на влизане
в царството Небесно, става събеседник на
ангелите и светците. А човек, който не е
победил страстите, не може да бъде в рая
– ще го задържат на митарствата. Да пред
положим обаче, че той е влязъл в рая, но не
е в състояние да остане там, а и сам няма
да поиска. Както е тежко на невъзпитания
човек да пребивава в благовъзпитано обще
ство, така се чувства и страстният човек
в общество на безстрастни. Завистливият
и в рая ще остане завистлив, гордият и на
небесата няма да стане смирен. Хората с
противоположни възгледи не се разбират и
често нанасят вреда.
Превод от руски език
Преподобный Варсонофий Оптинский.
Духовное наследие. СТСЛ, 2004.
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Ïðàâîñëàâåí светîãëåä
Триадицкий епископ Фотий

МОЛИТВАТА Е ДУХОВНОТО ДИШАНЕ НА
ДУШАТА В ТОЗИ СВЯТ*
Християнското търпение
Християнското търпение не може да
бъде разглеждано като някаква величина
от и до определена граница: “търпя, тър
пя, търпя и оттук нататък вече не търпя
и постъпвам, както си знам”. По начало
християнинът трябва да знае защо търпи.
Ако се чувстваш изчерпан, ако усещаш, че
повече не можеш да търпиш, не би следвало
да стоварваш причината за това върху дру
гия, върху този, който провокира твоето
търпение, а да си даваш сметка, и то ясна
сметка, че причината за тази изчерпаност
си ти самият, че на теб не ти достига
търпение заради Христос, на теб не ти
достига любов, на теб не ти достига сми
рение. А не да се смяташ в правото си да
решиш: “Добре, търпях, търпях – навсякъде
се казва да се търпи – ама то си има грани
ца, я стига толкоз!...” Това не може да бъде
реакция на християнин. Християнинът в
крайна сметка може да направи конкретни
постъпки за промяна на обстоятелствата,
но със съзнание за своята немощ и за своята
отговорност за случилото се, а не от пози
* Извадки от беседи на Триадицкия епископ Фотий
в различни енории на Българската Православна Старо
стилна Църква през 2013 г.

ция на собствена правота, не от позиция
на изчерпаното вече търпение: “Търпях,
търпях, търпях, стига толкоз! Дай сега да
се разберем и да се изясним.” Повтарям,
това не е християнска реакция.
Нека да се опитаме да изясним подбуди
те за християнско търпение. Човек може
да търпи нещо лошо, което не му се иска да
търпи, поради най-различни подбуди. Човек
може да търпи от страх. Човек може да
търпи заради материална зависимост. На
пример: ако не търпя, ако не се покорявам,
ако не върша това, което иска съпругът ми,
от когото изцяло завися материално, къде
ще се дена – няма как, трябва да се търпи,
защото иначе какво ще правя – тепърва
ще трябва да търся работа? Човек може
да търпи и по много други подбуди. Но
християнинът е призван да търпи заради
Христос, заради нашия Спасител, заради
Неговата повеля, от доверие към Него, от
поне начатък на любов към Него, от дове
рие в истинността на Неговото слово и
на всичко това, което Той е казал за наше
добро и за наше спасение. Тогава самият
човек вече възприема търпението по друг
начин, в друга светлина.
Търпението е съпроводено с надежда.
Ти търпиш с надежда да получиш сили за
това търпение от Бога, а не търпиш само
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Беседа на Триадицкия епископ Фотий с енориаши
те от Бургас и с. Русокастро, 1 октомври (18
септември ст. ст.) 2013 г.

защото си напрегнал до скъсване собстве
ните си сили и от немай-къде търпиш по
един начин, който те угнетява, помрачава;
търпиш по един начин, в който едва сдър
жаш агресивните пориви да кажеш “край” и
да направиш еди-какво си, за да се оправят
нещата и да не се налага да търпиш всич
ки тия неща, които търпиш. Повтарям,
човек може да излезе от една много тежка
ситуация, като направи крачка встрани
или като се опита да я промени, но това би
трябвало да стане отговорно, смирено, да се
посъветва със свещеника, при когото се из
повядва и в никакъв случай да не прави това
със съзнанието за една водеща собствена
правота, със съзнанието, че е в правото си
да каже: “Досега съм търпял, но сега повече
не мога!” Християнинът ще каже: “Не мога,
огъвам се, трудно ми е, наистина не мога.”
И ще търси волята Божия, като се обръща
молитвено към Господа и като се съветва.
Човек не може да получи готова рецепта –
“търпи до този миг и оттам насетне вече
си освободен от добродетелта търпение,
прави каквото знаеш”. Както усещате, аз
повтарям едно и също с различни думи в
стремежа си да поясня според силите си
разликата между християнското търпение
и това търпение, с което обикновено ние
търпим.
Търпиш, защото трябва да търпиш.
Ето това не бива да е така. Аз не търпя
просто защото нямам друг изход. Аз търпя,
защото Бог е допуснал да съм в това поло
жение, аз търпя, защото спасителната воля

Божия за нас заради нас самите ни повелява
да търпим, за да можем да придобием ведно
с търпението и добродетелите смирение
и любов, доколкото ни е възможно. Търпе
нието е етап по пътя за придобиване на
същинско християнско смирение, на същин
ска християнска любов. Но повтарям, това
търпение – истинското, светоевангелско
търпение, търпението като светоевангел
ска добродетел е неразривно свързано с вя
рата, с доверието в Бога, с надеждата на
Неговата помощ, със съзнание за своята
немощ, слабост, духовна нищета. Всичко
това е взаимно свързано.

Съкрушеното и смирено
сърце
Плодът от покаянието не е нещо, което
ние можем да го видим и да кажем: “ето, това
е плодът от покаянието, което аз принасям,
значи моето покаяние е истинско, то дава
плод” и т. н. Това е абсурдно. Плодът от
истинското покаяние е съкрушаването и
смиряването на сърцето. Сърце съкрушено
и смирено – това е истинският плод, а не
някаква добродетел или дело, което ние
можем да видим или – не дай Боже! – да се
похвалим с него. В самия миг, в който започ
ваме да мислим така, ние фактически губим
духа на покаянието. Най-кратко казано,
това е плодът от истинското покаяние
– съкрушеното и смирено сърце. А когато
човек има постоянно съкрушено и смирено
сърце, това не означава, че той непрекъсна
то е в някакво потиснато, мрачно състоя
ние или скърбº. Съкрушеното и смиреното
сърце е равнозначно на тази нищета или
бедност на духа, за която ни говори Господ
Иисус Христос в Блаженствата – първото
блаженство: блажени бедните духом, защото
тяхно е царството Небесно (Мат. 5:3). Човек,
който има сърце смирено и съкрушено, той
не осъжда, а това е нещо, от което боледува
ме всички и което е печално доказателство,
че ние нямаме съкрушено и смирено сърце.
Ако понякога се съкрушаваме или смирява
ме, то е временно и краткотрайно, а после
сърцето отново става горделиво, твърдо,
немилостиво към ближния. И отново ражда
чувства на неприязън към ближния и поми
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то и желанието до извършването на самото
дело е съвсем, съвсем кратко. Съкрушеното
сърце ни дава съзнанието за всичко това.

Значението на духовните
четива за нашия духовен
живот

Беседа на Триадицкия епископ Фотий с енориашите във Враца, 21 октомври (8 октомври ст. ст.)
2013 г.

сли на осъждане. Човек, който е съкрушен
и смирен като едно трайно разположение
на сърцето, той просто губи даже способ
ността – както е при светците – да реа
гира на злото у другите. Той вижда своите
грехове, и едновременно с това придобива
усетливост към доброто у другия, каквато
усетливост ние нямаме или ако имаме, тя
е повърхностна и доста груба. Обикнове
но виждаме и ценим това добро, което е
направено на нас. Но сами знаем от опит
– един човек може много пъти да ни стори
добро, но ако веднъж ни стори лошо, ние
забравяме всичкото добро и вниманието
ни болезнено се фиксира върху това лошо и
вече ние възприемаме човека през призмата
на това лошо, което ни е сторил. Ето това
е доказателство, че сърце съкрушено и сми
рено ние всъщност нямаме. Ако от време
на време имаме, то не трябва да мислим
нещо високо за себе си, а да осъзнаваме, че
Господ ни дава да вкусим колко благо е това
да имаш съкрушено и смирено сърце, за да
ни подтикне съзнателно да се трудим за
неговото придобиване. Представете си –
какво щастие е това да не си способен да
осъждаш другите!
Съкрушен дословно означава счупен. Сър
цето е счупено или съкрушено поради съзна
нието за тежестта на собствените грехове,
поради осъзнаването на собственото грехо
любие. Тези, които по-внимателно следят
себе си, забелязват склонността си към един
или към друг грях. Човек се плъзва вътрешно
много лесно в една или друга посока, а често
пъти разстоянието от мисълта, чувство

В динамиката на нашето съвремие хора
та, които не четат духовни книги, нямат
развито това вътрешно сетиво, което
ни помага да усетим по-надълбоко своята
греховност или своето предразположение
и склонност към греховете. Те съдят за
греховете съвсем на едро, като тръгнем от
баналния пример: какво сега да изповядвам,
какво сега да се кая – ни съм убивал, ни съм
крал, ни съм лъжесвидетелствал. Човек жи
вее във вихъра на ежедневието, на грижите
и даже по някой път не може да усети кой е
той самият – до такава степен се разтваря
в проблемите, а при някои хора те са особе
но тежки. Това е с хората, които живеят
в света, но не четат духовна книжнина и
молитвеният им живот е по силата на по
върхностни навици – те се молят и – тол
коз, и така продължават. Но ако човек има
доброто намерение и постоянство да чете
духовна книжнина, под това разбирам ду
ховно здрави текстове, съвсем закономерно
започва да чувства себе си много по-грешен,
отколкото се е възприемал преди, и то не
защото той е станал по-грешен, като е
започнал да чете, а чисто и просто поради
факта, че книгата му помага да види в себе
си някои неща, които по-рано не е виждал.
Така че това е закономерно и е закономерно
и за хора, които поемат по пътя на мона
шеството.
Обикновено в света, и това го казват
отците, е много по-лесно да се води благо
честив и дори подвижнически живот, от
колкото в манастира. Защото в света има
един коварен фактор – това е тщеславието
поради похвалите, които човек получава,
ако неговият живот се отличава рязко от
живота на останалите хора. Обаче когато
човек отиде в манастира и няма кой да го
хвали за едно, второ или трето, и когато
човек се отдели от динамичния ритъм на

39

Ïðàâîñëàâíî ñëîâî ¹ 1-4 / 2013

живота в света, вгледа се по-дълбоко в себе
си, започне да чете духовни книги, тогава
той открива в себе си много лоши неща,
които изобщо не е виждал, не ги е забелязвал.
Същото се получава и в света. Когато
човек започне да чете текстове за духовния
живот, той открива в себе си много греховни
наклонности, за които по-рано не си е давал
сметка. Често пъти откриването на тази
вътрешна греховност, на тези скрити дотогава недъзи води човека до чувство на
потиснатост, на безнадеждност. На него
му се струва, че сякаш с течение на времето
става по-грешен. Той недоумява: “Откакто
чета духовна литература се чувствам много
по-грешен, отколкото преди. Как тогава
ще се спася, щом като ставам по-грешен?”
Такива мисли не бива да смущават душата.
Трябва да сме благодарни за това, което сме
научили за себе си, защото по този начин
Господ ни помага да се опознаем такива,
каквито сме в действителност, а не да
имаме погрешно мнение за себе си. Ние не
сме станали по-грешни, а сме се опознали
по-добре. Това не бива да бъде повод да
изпадаме в мрачни настроения. Как да си
обясним факта, че хората, които са били
най-чисти, светците, съвсем искрено са
съзнавали, че са най-грешни? Ето по този
начин: колкото по-дълбоко са виждали в сър
цето си и колкото по-силна е била тяхната
вяра, стремежът им към общение с Господа,
в толкова по-голяма степен те са усещали
податливостта на човешката природа към
греха и са придобивали живо, опитно знание,
че без Божията подкрепа човек всеки един
миг може да падне и да съгреши, включи
телно и ако се е изкачил на високи стъпала
на съвършенството, ако е достигнал до
висока степен на чистота. Такова съзнание
неимоверно много смирява и такъв човек се
прилепя към Господа. Можем да дадем такъв
пример: колкото повече се изкачваш по една
скала, толкова по-страшно става – виждаш
как бездната под теб става все по-дълбока
и по-дълбока. И ако пред теб върви един поопитен помощник – в началото може да си
мислил, че ти и сам можеш – като виждаш
бездната под себе си, гледаш да се хванеш
за него, за да те изтегли нагоре, защото
виждаш опасността.
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Плътското мъдруване
Плътското мъдруване е начин на ми
слене, на възприемане на света, човешко
то общество, взаимоотношенията, на
собствената природа и личност; начин на
възприемане и мислене, обусловен от грехо
падналото състояние на нашата природа.
Това е, с едно изречение, плътско мъдруване.
Така разсъждават всички човеци – включи
телно за съжаление и ние – които не водят
действителен духовен живот в Христа.
Така разсъждават хора с най-грубо светоу
сещане и възприятие за живота: “да пием и
да ядем, защото утре ще умрем, туй ще ни
остане”. Така разсъждават и хора с висока
и изтънчена интелектуална мисъл, които
се стремят да си обяснят света, човека,
смисъла на този свят, смисъла на човешкия
живот без Бога, без жива връзка с Бога, без
да са познали Бога и смирено да са приели
това, което Той е открил на човеците.
Всичко това, тоест целият този диапазон,
всичко възможно от целия този диапазон,
който очертах, тоест от най-грубото до
най-изтънченото и високото, този начин на
мислене и възприемане, на оценка се нарича
плътско мъдруване.

Молитвеното правило и
молитвеният живот
Какъв е смисълът на молитвеното
правило? Независимо дали става дума за
утринни или вечерни молитви, за по-кратко
или по-дълго молитвено правило, неговата
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задача е да ни помага да се учим да се молим.
Молитвеното правило ни е опора в опита
да се учим да се молим, защото ако няма
правило, ако остане да се молим, когато
можем, както можем – в душата настъпва
действително хаос. Душата остава без ка
квато и да е опорна точка, защото ние сме
хора крайно разпилени вътрешно, крайно
слаби духовно и всеки, ако е изпитал от опит
това, ще установи, че по такъв начин човек
никога не може да се научи да се моли. Така,
както децата в училище, за да се научат да
пишат, знаете колко подготвителни уроци
има – чертички, ченгелчета, тиренца, едно,
друго, трето – докато се научат да пишат.
Молитвеното правило може да се уподоби
на тези уроци, защото без него няма да се
научим да се молим, а същността на мо
литвата не е изговарянето на такива или
инакви думи, същността на молитвата е
във възнасянето на ума и сърцето към Гос
пода. Молитвеното правило, думите – те са
средство за постигане на тази цел, средство,
без което ние не можем. Ето защо и св. Йоан
Кронщадски е съветвал, че всеки би следвало
да има молитвено правило – то може да е
по-дълго, може да е по-кратко, съобразно
възможностите на човека. Всеки човек
има различни възможности, поставен е в
различно положение, при различни обстоя
телства. Но след като си определи това
правило, да се стреми да го спазва, защото
без това правило, повтарям, човек няма да
се научи на молитва. Така че към правилото
би трябвало да се отнасяме по-задълбочено и
смислено, а не повърхностно и законнически.
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Има хора, които не изпълняват, да речем,
редовно установеното правило и съвестта
започва да ги угнетява за това. Но това е,
как да кажа, едно особено, малко законническо
чувство. От една страна, аз не съм доста
тъчно вътрешно мотивиран да изпълнявам
правилото си, а от друга страна, ако не го
изпълня, това ми тежи – според човека –,
на някого му тежи повече, на друг по-малко.
Съществува и обратният вариант.
Някой, който редовно си изпълнява молит
веното правило, изпитва някакво пак закон
ническо удовлетворение от това, че си го е
изпълнил. Това, което се полага, е прочетено
и това му носи само по себе си спокойствие и
удовлетворение. И едното, и другото могат
да бъдат допустими само като преходни
състояния. Целта е човек да привикне да се
моли, защото в молитвата се осъществява
нашата връзка с Господа – това е понятно
за всеки един християнин по начало, по
принцип, така че нормално е християнската
душа да изпитва потребност да се моли.
Човек, ако няма такава потребност, върши
всичко насила, като някакво задължение,
като тегоба, като дълг, който трябва да
изпълни, че после да му олекне вече, да знае,
че е изплатил дължимото и извършил нуж
ното – това направо не са здрави състояния.
И ако ние изпадаме в такива състояния, би
следвало да споделим това със свещеника,
при когото се изповядваме, да се посъветва
ме какво да сторим, за да излезем от едно
такова положение. Така че, пак повтарям,
смисълът на молитвеното правило е да ни
учи да се молим.
Човек, когато малко обикне молитвата,
той обиква и правилото, но не за да изпита
някакво удовлетворение от това, че го е про
чел. Обиква и богослужението, защото става
дума за време, в което аз се уча да се моля,
време, в което аз мога да се опитвам да се
моля. Душата започва постепенно да усеща
потребност от това. Такъв човек, когато
се развива в тази посока, той преодолява
състояния от типа на следното: да отида
ли на църква или да не отида? Ще имам ли
време и за тези, и за онези задачи? Човек
понякога започва да се самоубеждава, че е
много зает, а обективно не е така, но с тези
самоубеждения той прикрива нежеланието
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си, неусърдието в дълбочина да направи това
усилие – да отиде на богослужение. По някой
път има и обективни пречки, не отричам
това, но въпросът е човек да е честен към
себе си и да изпитва сърцето си. Молитве
ният труд е нещо основно за християнина,
особено в наше време, когато светът тол
кова агресивно, толкова вулгарно атакува
човешкото съзнание, ума, сърцето чрез
сетивата. За да можем да противостоим
духовно на всичко това, ние следва просто
да тичаме към молитвата. А вече що се от
нася до качеството, стойността на нашия
молитвен труд, на нашия духовен живот,
белезите, критериите са много. Един от
най-простите, най-ясните, най-зримите за
всички е реалното отношение към ближния,
тоест към когото и да е от човеците, с
които по една или друга работа се срещаме
в службата, на улицата, случайно, в разни
ситуации.
Молитвата е духовното дишане на
душата в този свят. Това е връзката ни с
Бога. Колкото повече се задълбочава тази
връзка тук, в толкова по-голяма пълнота
се подготвяме за това общение, което ще
се разкрие във вечността. Тъй че, отново:
молитвата, на която трябва да се учим, не
е нещо странично по отношение на нашия
живот. Напротив, тя засяга сърцевината
на нашия живот, защото без връзка с Бога
ние в себе си нямаме живот. Това, което
тук го живеем, е всъщност едно постепенно
умиране. Ето, вижте нашето тяло, вижте
промените, които настъпват и във физи
ката, и в психиката на човека. Ако ние сме
наистина пределно честни и обективни в
това наблюдение, ще видим, че психофизи
ческият живот на човека такъв, какъвто го
възприемаме ние опитно, е едно бавно уми
ране. Нашият Спасител ни казва, че след Не
говото идване смъртта е само една врата,
смъртта за християните е едно заспиване,
затова то се нарича и успение, заспиване.
Смъртта не е това, което е била за човешкия
род преди идването на Спасителя. За нас,
християните, това просто е една врата,
през която ние преминаваме с надежда да
пребъдем в общение с Господа, което ще се
разкрие в своята пълнота след второто
пришествие на Христос. Следователно ако
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ние нямаме поне в някаква степен жива вяра
в това, то тогава за нас християнството
няма да е повече от едно морално учение:
трябва да сме такива и такива, човек се
насилва, не се получава, уж се моли, пък не
става, уж трябва да се самоосъжда, пък не
му е до това... Това е една мъка, ако човек
така разсъждава и така живее.

За усетливостта към другия
Нашето състояние, в което ние се нами
раме, в което ние се познаваме, е състояние
на грехопадналата човешка природа. Бог не
ни е създал с всички тия немощи, които ние
смятаме за неотменима част от природата
ни. В това състояние, в което се намираме,
безспорно е, че всеки един човек има и нужда
от разтоварване. Бедата идва оттам, че
поради егоизма, себелюбието, сластолюби
ето ние трудно можем да преценим дали
е наистина подходящ моментът, в който
ни се иска да си позволим известно разто
варване, или не. Ето това е трудното за
всеки един от нас. Какво по-конкретно
имам предвид, като казвам това? Може да
възникне следното затруднение: точно ко
гато съм решил, че мога да се занимая с нещо
приятно и разтоварващо, за да си почина,
изведнъж ме търсят за някаква работа и
у мен възниква раздвоение: точно пък сега
ли намериха това да се прави? И човек се
изправя пред дилемата: или да откликне,
или да откаже по някакъв начин, даже с
цената на това малко да послъже, за да си
осигури времето, което си е отделил, за да
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се разтовари. Тоест разтоварването не
би следвало да става за сметка на нашите
християнски задължения спрямо ближния.
Казано така, изглежда ясно, но животът
е толкова объркан и ни поставя такива
сложни въпроси, че никак не е лесно човек
да постъпи правилно в една или в друга
ситуация. Е, остава ни възможността да
се учим от грешките си или поне да имаме
това добро намерение. Тоест ако аз съм
отказал да извърша нещо, да помогна на
някого в името на собствения си комфорт,
защото съм определил точно това време за
себе си и след това нямам особени угризения
на съвестта (“така се е случило...”) – това
е лошо, даже много лошо. Хубаво е, ако след
това осмисля ситуацията трезво, видя
собствената си неправота в случая и при
втори, трети подобен случай се стремя да
се коригирам. Но изискването за корекция
трябва да отправяме към самите себе си.
Ние за съжаление сме много решителни и
бързи, когато отправяме това изискване
към другия. И се получава така: той има
изискване към нас, ние имаме изискване към
него. Тогава става възможно най-лошото –
всеки обвинява другия.
За голямо съжаление точно тази гледна
точка определя по-голямата част от на
шите взаимоотношения. Много рядко ще
срещнем двама души, всеки от които да е
загрижен за другия. Обратното се среща на
всяка крачка. И става наистина трудно. Но
не можем да избягаме от сложността на жи
вота, няма как. Един човек в името на своя
уют, на своето спокойствие се отдръпва
и се разтоварва. Друг съвестен човек не го
прави и поради равнодушието на ближните
в даден случай се натоварва извънмерно, пря
ко силите си, изтощава се. След това може
да последва гняв и раздразнение към тези,
които не са се отзовали. Или пък чувство
на потиснатост, че ето на, няма изход от
положението, това са хората; опитваш се
добросъвестно да постъпваш и ето докъде
стигаш – до срив. Това би могло да се регу
лира единствено взаимно. Ако се срещнат
повече здрави християнски съзнания, тога
ва не би се стигнало до такова положение.
Просто защото когато аз знам, че другият
човек пряко силите си върши нещо, моята
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съвест няма да е спокойна. Та как ще мога
аз през това време да се отдам на някакво
приятно занимание, за да си почина? Обаче
ние сме безкрайно изобретателни когато
трябва да се оправдаем пред собствената си
съвест. Много услужливо ни идва мисълта:
“да де, но той е малко краен, може и друг
път да се свърши тази работа”; или пък:
“вкъщи все пак също имам работа, макар и
не много належаща”. Човек може лукаво да
съчетае много доводи, за да убеди себе си, че
точно сега не се налага да свърши това, за
което го молят и да се измъкне. А другият
– той си е другият. Това е лошото. Ако ние
имаме малко любов към ближния и ако това
е наистина човек, който добросъвестно се
натоварва, на нас ще ни е драго той да си
почине. Но трябва да имаме усет за другия,
да виждаме усилията му, да усещаме когато
му е трудно и има нужда от помощ. Тогава
няма да се дразним, ако трябва да се отка
жем от развлекателното занимание или от
времето за отдих.
Ние сме призовани да не осъждаме и тия,
които шикалкавят, както се казва, само за
да намерят начин да се разтоварват. Но
едно общо дело как да се върши по христи
янски, ако сме такива? За нас, които сме в
света, това е спасително – да позабравиш
себе си заради другия или другите. Какво
ти струва толкова? Струва, защото егои
змът не позволява да помислиш за другия.
Когато виждаш, че някои жени остават да
почистят храма вечерта след богослужение,
нормално е да помислиш – как ще се прибе
рат вкъщи? Мога ли да съм спокоен, ако аз
живея на две крачки и нямам този проблем?
Или ако аз имам кола, и ще се прибера с нея,
не е ли редно да се запитам: а те, как ще се
приберат те? Или мога ли да си кажа: “Не
е мое задължение да мисля за това.” Как да
не е твое задължение? Особено ако ти си
свещеник или ако заемаш ръководно място
в църковното настоятелство. Пък и за
всички ни. Как да не е наше задължение –
духовно, нравствено, християнско? Ако ние
сме християни, това трябва да излиза от
сърцето от само себе си, без да го мислим.
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Орейски епископ Киприан

Духовен отец и духовно чедо: любов и
*
свобода или власт и зависимост?
Досточтими отци и майки,
възлюбени в Христа братя и сестри,
чеда в Господа,

I. Предисловие
Призовавам молитвите на многоуважа
емия ни духовен старец и ръководител,
нашия митрополит и отец Киприан, както
и подкрепата и напътствието на нашата
Майка, Пресвета Богородица, а също и ва
шите молитви, за да отбележа почти на
кратко само основни положения от много
плановата тема: “Духовен отец и духовно чедо:
любов и свобода или власт и зависимост?”.
Аз няма да кажа нещо ново по същество,
няма да представям изчерпателно, макар и
кратко, изследване по този въпрос; просто ще
се опитам да систематизирам вече познати
неща в светлината, разбира се, и на моя
скромен опит като изповедник и духовен
отец както на миряни, така и на монаси.
Трябва да призная от самото начало,
че това, което ме подтикна към предста
вянето на този въпрос, не беше, разбира
се, приятната страна на връзката между
духовен отец и духовно чедо, а неприятна
та, тъй наречената патология на духовното
бащинство.
Установил съм и съм описал опасностите в тази двустранна връзка и бих желал, в
рамките на моята пастирска отговорност,
да привлека по ясен начин вниманието как
то на духовния отец, така и на духовното
* Изложение на Негово Преосвещенство Орейския
епископ Киприан, понастоящем митрополит на Оропос
и Фили, пред Второто събрание на клирици и миряни,
проведено в манастира “Света Параскева”, дем Ахар
нес, област Атика, на 15 ноември (2 ноември ст. ст.)
2012 г. Оригиналният текст е достъпен на http://www.
synodinresistance.org/pdfs/2012/11/19/20121119/20121119dOm
iliaOreon-PneymatikhPatroths.pdf.

чедо, тъй че тази свята духовна връзка да
остане единствено и само това, което е
била винаги, а именно: служба на примиряване
на човека с Бога.

II. Обща рамка
Ставали сме свидетели на голямата
опасност от отчуждаване на дара – службата на примирението – в такава степен, че
духовният отец да падне до нивото на един
ръководител на външното поведение, до един законопазител, тоест до един пазител-защитник
на каноничните и правни постановления, до
един властелин и господар и в крайна сметка
– разрушител на богообразната личност на
духовното чедо.
2. Истинското предание на Православи
ето е придало на духовното бащинство еклесиологичен характер; както епископът, като
образ на Отца, така след това и свещени
ците, а по-късно и аввите, духовните отци,
старците, но и духовните майки – аммите,
са получили един особен дар – дара на духовното
бащинство/майчинство, тоест да раждат чрез
Евангелието духовни чеда, не свои собствени,
но Божии, да изпитват родилните мъки на
едно свръхестествено раждане, докато Христос
се изобрази в сърцата им.
3. Този дар обаче, макар и да се развива
в каноничните граници на Църквата, е резул
тат от едно тайнствено ръкоположение в харизматичната сфера на Църквата, в онази
тайнствена сфера, където се зачева, износва
като плод и се ражда Божията благодат в
сърцето на духовното чедо.
4. В Православието, с други думи, има
ме литургично бащинство, което зависи от
свещенството; но и харизматично бащинство/
майчинство, което е един изключителен дар
на Утешителя; тези два вида бащинство е
възможно да съвпадат и нашето слово днес
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се отнася преди всичко и най-вече до това
съвпадение, до това тъждество.
5. В харизматичната сфера на духовното
раждане духовният отец упражнява изклю
чително високото служение да бъде, освен
всичко друго, тайноводител, невестоводител,
лечител, изцелител, служител и сътрудник в
хода на духовното чедо към об¬жението,
към неговото охристовяване.
6. Духовните родилни болки на отеца имат
неизменна ориентация: да доведат духовно
то чедо до узряването и освобождаването в
Христа, тоест до свободата в Светия Дух.
7. В тази тайнствена връзка се срещат
и общуват две личности в любов и свобода,
но винаги в отношение към Богочовешка
та Личност на Христос, тоест и двете се
намират в послушание, послушници са на
Църквата и на Бога.
• Припомняме характерното учение
на св. Йоан Златоуст: “Овци и пастири
по отношение на човешкото са различни
неща, но по отношение на Христос всички
са овци; защото и пастирите, и пасомите
се пасат от един Пастир свише.”
8. Това общо отношение към Личност
та на Христос представлява непрестанен
подвиг по пътя, по който вървят отеца и
чедото за да станат завършени личности в
Христа; в тяхната взаимна връзка нямат
никакво място властта и зависимостта,
принуждаването и послушанието като самоцел,
наказанията за умилостивяване и религиозното
морализиране, прехвърлянето на отговорностите
и болното самоотричане; но в тази връзка имат
място само любовта и свободата.
9. Този подвиг, както вече разбирате, крие
много опасности и за двете страни: тоест
съществува вероятността – било от незна
ние, или от незрялост, или пък от човешка
слабост – духовният отец да навреди на
духовното чедо, и обратно.
• В тези случаи духовното бащинство и духовното синовство престават да бъдат автен
тични и следователно действат разруши
телно или за едната, или за другата страна,
или пък и за двете.
10. И така, смятам за необходимо да
пристъпя към някои специални бележки с цел
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да бъдат предпазени и двете страни, с пояс
нението, че се обръщам преди всичко и найвече към духовните отци, които извършват
своето служение в света, сред миряните.

III. Специални бележки
1. Любовта в Христа към духовния отец
е духовно събитие, тайнство, при което
имаме общение на личности, общение не
емоционално-психологично или логично, но
екзистенциално.
2. Любовта и послушанието на духовно
то чедо към духовния отец, като израз на
благодарност и уважение, не представля
ват култ към личността и психологическа
зависимост, но изход от тъмницата на неле
чимата логика и на себелюбието за среща и
взаимно проникване на тези две личности в
несътворената светлина на Света Троица.
3. Любовта и уважението към духовния
отец има анагогичен (възвеждащ) и онтологичен характер; тоест духовното чедо, като
образ Божий, се възвежда чрез духовника до
своя първообраз, до несътворения Образ
Божий, който е Христос; следователно,
когато обичаме и почитаме духовния отец,
ние обичаме и почитаме Христос.
4. Духовният отец е образ и място на
присъствието на Христос; тоест в духовника
действа Христос, чрез духовника се осъществява присъствието на Христос; така любовта
към духовника е любов към присъстващия
чрез него наш Спасител Христос.
5. И единствено послушанието – с любов,
свобода, почит и доверие – към духовния
отец побеждава самодостатъчността и ти
раничното себелюбие, предава благодатта
и благословението на Света Троица и води
духовното чедо към съзерцаване на несъ
творената светлина.
6. Духовният отец трябва също да има
духовен отец, защото на първо място е
неговото собствено личностно раждане в
Бога и след това – раждането на духовни
чеда от него.
7. Духовното чедо не трябва да смесва
духовната връзка с духовния отец в Христа
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и любовта към него с идеализирането, тоест
с почти митологизирането на духовника като
уж идеална личност; защото и духовникът
е човек със слабости, които истинската
любов възприема плодотворно и съзидател
но, тъй че духовното чедо да е предпазено
от разочарование и срив, когато установява
такива слабости.
8. Духовното чедо не търси една свръхзащита, един супер-татко, на когото да въз
ложи своите отговорности чрез болезнено
подчинение, сляпо послушание и психологическа зависимост, но търси да изживее тайнството на духовното бащинство и синовство, за
да премине от нивото на роб към свободата
на Божиите чеда, към духовното осиновяване.
9. Духовният отец трябва да е обзет
от опасение да не би да обезобрази целостта
на личността на духовното чедо чрез пре
връщане на своето служение във власт, и то
абсолютна, ставайки по този начин господар
на съвестта и създавайки привърженици вмес
то чеда.
10. Духовният отец ражда в Христа свое
то чедо, помага му да развива дара на мъдростта и вниманието, подкрепя го и го въо
душевява, докато то израсне, докато вече
може да изживява в любов своята свобода,
оползотворявайки отговорно талантите
и дарбите, дадени му от Бога.
11. Духовният отец е длъжен да не насър
чава болезнени – или във всеки случай преувеличени – изрази на преданост към своята личност
(напр. раболепни коленопреклонения, про
дължително целуване на ръцете, търсене
на благословение за маловажни неща и др.),
защото така е застрашен да бъде поразен
от духовната болест на нарцистичното и
антропоцентрично старчество.
12. Също така не трябва да се разви
ва смъртоносната болест на привърженика,
тоест склонността да се прикриват под
една болезнена връзка на послушание нере
шителността, плахостта, несигурността,
безотговорността и фанатизмът на духов
ното чедо, тъй че духовникът, използвайки
тези немощи, да навлиза нагло във всички
сфери на личния, семеен и социален живот
на духовното чедо.
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13. Духовният отец не заменя мисълта и
разума на духовното чедо, но действа изцеляващо: насочва мисълта и разума на чедото
към Бога, тъй че посредством Тайнствата и
спазването на заповедите те да се изцелят,
да се просветят и да се обожат, за да имат
в свобода правилна ориентация.
14. Духовният отец е длъжен да не забра
вя, че послушанието не е самоцел, но средство
и духовен инструмент, който, при условие че
се използва христоцентрично, а не антро
поцентрично, води духовното чедо към
узряване и свобода, а не към автоматизиране/
роботизиране.
15. Духовният отец съгрешава тежко,
когато насърчава, пряко или косвено, болезнено пристрастяване към своята особа и уп
ражнява съкрушителен натиск върху съвестта
на чедото в името на уж дължимото сляпо
послушание, докато Христос иска само едно
добросъвестно, тоест съзнателно послуша
ние в любов и свобода.
16. Духовникът не е господар и “валяк”, та
да цели да създава точни копия на самия себе
си, но окуражава развитието на личността
и дарбите на духовното чедо, за да поеме
то отговорно в ръцете си кормилото на
своя живот.
17. И двете страни – [духовният отец
и духовното чедо] – в абсолютно никакъв
случай не бива да смесват границите на монашеското послушание към стареца с послушанието на миряните към духовния отец,
защото между тези два вида послушание има
дълбока тайнствена разлика: монахът, от
една страна, е обвързан с едно особено – от
безусловен характер – послушание чрез обети
и с определена цел, а мирянинът, от друга
страна, е вече обвързан чрез Кръщението
и Миропомазването към послушание към
Христос от по-общ характер.
18. Връзката, която свързва духовния
отец с духовното чедо, е връзка на взаимна
любов в Христа, която трябва да се очиства
постоянно от всеки емоционален изблик, като
и двете страни следва да я защищават от
всяко нещо, което е вероятно да крие в
себе си страстност в тесния и широк сми
съл на понятието, тъй че тя да се развива
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в атмосфера на скромност и простота,
на благообразие и сериозност, на близост и
дистанция.

IV. Заключителни мисли –
подбуди
1. И така, нека внимават – както духов
ният отец, така и духовното чедо – да не
прерасне благословената им връзка в психологическа зависимост; много е важно духов
никът да вдъхновява чедото да подчинява
всеки разум и движение на своето същество на
“послушанието Христово”, защото само така
то ще се излекува и ще се възроди в любов
и свобода.
2. Нека духовникът да внимава да не
създава впечатлението, че той представля
ва един вид идеологическо или психологическо
убежище, където неспокойното, смутено
и изплашено духовно чедо ще намери вре
менно-повърхностно облекчение; но да
се грижи да се издига и изтъква святата
духовна свобода над собствения ад на себелюбието, отговорността, светата смелост и
настойчивост в развиването на дарбите;
и всичко това, разбира се, с перспектива за
среща с Личността на Христос.
3. Нека духовният отец внимава да не
забравя, че като служител на Иисус Христос
е послушник на Църквата; следователно той
не въплъщава един вид власт над духовното
чедо; затова той е длъжен да се упражнява в
съвършено отричане от себе си и да отдава
себе си на изключителния и – в точния сми
съл – единствен истински Духовен ръководител
на Църквата – Светия Дух.
4. Нека духовният отец да внимава да
има винаги като правило за действане поученията на великия старец Варсануфий срещу
властното разпореждане (отговор 35):
“Не насилвай свободната воля (на чедото), но сей с надежда; защото и нашият Господ не е принуждавал никого, но е
благовестил и ако някой е искал, слушал е.”
5. Нека духовният отец внимава да не си
присвоява чедото, но ако то напредва духовно
и се нуждае от нещо по-високо, което той
няма възможност да му предложи, тогава

самият той, с любов и смирение, нека му
покаже някой по-опитен духовник, някой
по-добър лекуващ лекар.
6. Също така духовното чедо, на свой
ред, нека да внимава да не се успокоява
с реалната или въображаема святост на своя
духовник, да не се гордее с нея и да е безгри
жен; но да се бори с ревност според силите
си, защото нито Бог, нито духовният отец
ще го спасят, ако не упражнява отговорно
своята свобода.
• Един брат посетил веднъж св. Анто
ний Велики и попросил молитвите му. Све
тецът му отговорил: “Нито аз ще се смиля
над тебе, нито Бог, ако ти сам не проявиш
усърдие и не се помолиш на Бога.”
7. Нека внимават като цяло нашите
вярващи да не сменят духовния си отец в
обикновено напразни опити да открият
духовник с висока святост, който уж ще по
еме цялата отговорност и уж незабавно
и по чудесен начин ще разреши техните
въображаеми проблеми; защото чрез един
духовен отец, който е прост и има страх
Божий, е възможно те, като прогонят самооправданието, да задействат божествената
ревност, да преодолеят себелюбието, да се
пожертват за брата си и да станат лич
ности в любов и свобода, в неизреченото
светолитие на Света Троица – на Отца и
Сина, и Светия Дух. Амин!
Благодаря!
† Орейски еп. Киприан
2/15.11.2012
Ахарнес, Атика
На дарителя на всяко даяние благо –
на човеколюбивия Бог –
слава и благодарение сега и всякога!
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ЗА ДУХОВНАТА СВОБОДА НА ЦЪРКВАТА
ЖИТИЕПИС НА ПЕТРОГРАДСКИЯ МИТРОПОЛИТ СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ИОСИФ
(Продължение от бр. 1–4/2012)

Политиката на митрополит
Сергий (Страгородски)
На 18 май 1927 г. митрополит Сергий
образува “Синод при Заместника на пат
риаршеския местопазител”. Няколко дена
по-късно НКВД издава разрешение за дей
ността на Синода, окончателно утвърдено
през август същата година. На 25 май се
провежда заседание на Синода и е разпратен
циркуляр по епархиите, в който се дава
препоръка до архиереите да организират
епархийски съвети и да ги регистрират в
местните органи на властта.
Разтревожени от самия факт на нео
чакваното освобождаване на митрополит
Сергий, руските архиереи са още повече
обезкуражени от състава на новия “Синод”.
В него влизали: митрополит Серафим (Алек
сандров), поддържащ тесни връзки с НКВД;
архиепископите Силвестър (Братановски)
и Алексий (Симански) – бивши обновленци;
архиепископ Филип (Гумилевски) – “епископ
за един ден” при беглопоповците1, Вятският
архиепископ Павел и Самарският епископ
Анатолий.
Получавайки в НКВД разрешение за
дейността на Синода, митрополит Сергий
подема непоправимо дело – целенасочено
изменя състава на йерархията на Руската
Църква. С други думи, създава нова църковна
организация, свързана с предишната само
по своето название. Митрополит Сергий
в масов мащаб започва да се разпорежда със
1. Беглопоповци (поповци) – общо название на старо
обрядците, които приемат свещеници, ръкоположени
в Православната Църква, но по различни причини пре
минали към старообрядците.

съдбата на архиереите. Заточените епис
копи уволнява на покой, завърналите се от
заточение и тези, които са “неблагонадежд
ни”, изпраща в най-отдалечените краища
на Русия. Едновременно с това предприема
масови хиротонии и назначаване на епис
копските катедри на бивши обновленци и
въобще на лица, споделящи идеите на него
вата програма.
След като променя състава на еписко
пата, митрополит Сергий огласява новата
духовна позиция на създадената от него
църковна организация. На 29 юли 1927 г.
той, съвместно с членовете на своя Си
нод, издава “Послание към пастирите и
паството”, получило по-късно известност
като Декларацията от 1927 г. Посланието
е изпратено до всички епархии и енории, а
след това публикувано в “Известия ЦИК”
от 19 август 1927 г. В него се съобщава за
създадения Временен Синод и за неговата
легализация. С надежда за легализация на
епархийските управления и за влизане на
църковния живот в руслото на мирните вза
имоотношения с държавата, митрополит
Сергий призовава църковните деятели: “За
нас е нужно не на думи, а на дело да покажем,
че верни граждани на Съветския съюз, лоялни
към съветската власт, могат да бъдат не
само равнодушни към православието хора,
не само негови изменници, но и негови найревностни привърженици, за които то е
скъпо като истина и живот, с всички негови
догмати и предания, с целия си канонически
и богослужебен строй. Ние искаме да бъдем
православни и в същото време да съзнава
ме Съветския съюз като наша гражданска
родина, радостите и успехите на която са
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наши радости и успехи, а неудачите – наши
неудачи... Като оставаме православни, ние
помним своя дълг на граждани на Съюза “не
само поради страх... но и по съвест”, както
учи Апостолът (Рим. 13:5).”2
Декларацията предизвиква голямо сму
щение сред свещенослужителите и миря
ните на Руската Църква. За първи път в
толкова категорична форма се оповестява
не само пълното подчинение на Руската
Църква на безбожната държава, подчинение
“не поради страх, но и по съвест”, но и за прехода
на Църквата от неутрална лоялност и апо
литичност към най-активна поддръжка на
съветската власт. Всичко това е напълно не
приемливо за православната съвест. Много
пастири връщат обратно Декларацията на
нейния автор, считайки дори за невъзможно
да я огласят пред своите пасоми.
Ключовата фраза в Декларацията е
“Ние... съзнаваме Съветския съюз като наша
гражданска родина, радостите и успехите
на която са наши радости и успехи, а неу
дачите – наши неудачи”. В контекста на
реалната обществена ситуация тези думи
еднозначно звучали като израз на духовнонравствена солидарност с революционната
идеология. Именно тези думи обезпечават
на митрополит Сергий поддръжката на пра
вителството, но те предизвикват буря сред
църковния народ и духовенството. Защото
между Църквата и съветското правител
ство не можело да има никакво вътрешно
сближение или примирение – богооткрове
ните истини, които са душа на Църквата
и осмислят нейното съществуване, били
категорично отричани от комунизма3.
В Декларацията Църквата се натовар
вала с “цялата вина за тъжните стълкнове
2. Акты Святейшего патриарха Тихона, позднейшие
документы и переписка о каноническом преемстве
высшей церковной власти, 1917-1943 гг.// Сост. М. И.
Губонин. М.: ПСТБИ: Братство во имя Всемилостивого
Спаса, 1994. С. 510-512. Цитат по: Сахаров, М. С. и Л. Е.
Сикорская. Пос. съч., с. 109-110.
3. Срв. Обращение православных епископов из Соловец
кого лагеря особого назначения к правительству СССР
(т. н. “Соловецкое послание”), май 1926 года. – Текстът
се привежда по: Цыпин В.А., прот. История Русской
ПравославнойЦеркви,1917–1990:Учебникдляправославных
духовных семинарий. М.: Издательский дом “Хроника”,
1994 (с препратка към Вестник Русского Студенческого
Христианского движения. Париж. 1927. Июль.)
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ния между Църквата и държавата”. А наред
с това посланието заплашвало с изключване
от клира на Московската патриаршия еми
гриралите свещенослужители за тяхната
политическа дейност, тоест налагали се
наказания, противоречащи на постановле
нието на Всеруския Събор 1917-1918 г. от
16 август (3 август ст. ст.) 1918 г., което
разяснявало каноническата недопустимост
за подобни наказания и реабилитирало лица
та, лишени от сан за политически прояви
в миналото.
След като текстът на Декларацията
бил разпратен по всички епархии, лично
митрополит Сергий и членовете на него
вото “управление” започват да известяват
властта за онези, които не приемат Декла
рацията, и тя стоварва върху им цялата
ярост на репресивния си апарат. Пролива се
кръвта на много нови мъченици – епископи,
свещеници, монаси, миряни. А митрополит
Сергий пред целия свят твърди, че в Съ
ветския съюз няма гонение срещу вярата,
а в случаите, когато съветската власт
осъжда някого от вярващите, то не било
по религиозни причини, а за политически
престъпления, за “антисъветска дейност”.
При това митрополит Сергий не преста
ва “всенародно да изразява благодарност
на съветското правителство за неговото
внимание към нуждите на православното
население”, както се казва в Декларацията4...
Срещу действията на митрополит Сер
гий пръв реагира Петроградският митро
полит Йосиф (Петровºх). С указ от 13 сеп
тември 1927 г. Синодът начело с митропо
лит Сергий премества митрополит Йосиф
на Одеската катедра на основание, че граж
данската власт му забранява да се завърне
в Ленинград. Категоричният отказ на мит
4. През 1918 г. в Русия имало 1 253 манастира, през
1941 г. не останал нито един действащ. От 80 000 хра
ма в началото на революцията, през 1941 г. останали
действащи по-малко от 100. Манастирите и храмовете
били или взривявани, или превръщани в клубове, кино
театри, хранителни складове, работилници, заводски
помещения и др.
През 1917 г. в Русия е имало около 100 000 свещено
служители, през 1941 г. са останали няколкостотин.
От 1917 г. до 1941 г. са загинали (убити или изчезнали
безследно) 205 руски православни архиереи. Само през
1937 г. са ликвидирани 59 архиереи.
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рополит Йосиф да изпълни постановление
лица от духовенството, аз заявих, че на
то, поддръжката от страна на неговото
мирам преместването по такава причина
паство и реакцията му спрямо Деклараци
за незаконно, позовавайки се на съборните
ята и цялостната политика на митропо
постановления, според които никой епископ,
лит Сергий обуславят събитията през
презвитер, дякон и даже четец не могат да
втората половина на 1927 г. като предел в
бъдат премествани по други причини, освен
историята на Руската Църква.
по следните: а) по собствено желание, б)
В средата на август Гдовският епи
поради неизлечима болест и в) поради изпа
скоп Димитрий, викарий на Петроградска
дане в ерес или поради друго някакво тежко
престъпление, подлежащо на църковен съд.
епархия, протойерей Александър Советов
След това заявление и [след предявено] ис
и редица клирици и миряни от северната
столица изпращат до мит
кане делото да бъде предадено
рополит Йосиф послание, в
на съд от епископи, аз, с разре
което изразяват своето не
шението на Москва, отидох в
съгласие с политиката на за
Ростов Ярославски, където и
местника на патриаршеския
живях през зимата на 1927 г.,
местопазител. Месец по-къс
като служех в Яковлевския
но, по настояване на ОГПУ,
манастир и не взимах пряко
Временният Синод под пред
участие в църковните дела.”5
Срещу твърдата позиция
седателството на митропо
на владика Йосиф реагира епи
лит Сергий решава владика
скоп Николай (Ярушевич), един
Йосиф да бъде преместен на
от петроградските викарии,
Одеската катедра “за по-голя
назначен временно да управля
ма църковна полза”. Този указ
ва епархията. Той изпраща до
предизвиква сред вярващите
Синода доклад за вълненията в
на Петроградската епархия
Ленинград във връзка с делото
истинска буря от възмущение.
Гдовският архиепископ
на митрополит Йосиф. Сино
От амвона на ленинградките
Димитрий
дът от своя страна на 12 ок
църкви се говорело, че владика
томври приема постановление, в което, от
Йосиф е преместен неоснователно по доклад
една страна, говори за “църковно послушание
на епископ Николай (Ярушевич), който го е
и дисциплина”, а от друга, неадекватно аргу
наклеветил. Самият митрополит Йосиф
ментира твърденията си, като се позовава
смята решението на Синода за несправед
на канонически правила, нямащи отношение
ливо и категорична отказва да се подчини.
към същината на делото. Освен това в
Той изпраща писмо на митрополит Сергий,
постановлението се заявява, че връзката
в което го упреква, че е попаднал в “плачевно
между митрополит Йосиф и Ленинградска
робско положение, чуждо на църковното на
епархия е “изкуствена”, митрополит Йосиф
чало”. Постъпката на митрополит Йосиф
бива съветван “да не се съблазнява от лес
създава прецедент, заплашващ да разруши
ната възможност за живот в Ростов” и
целия план за подмяната на Църквата, за
от него се изисква да не всява “смут” сред
мислен от митрополит Сергий.
вярващите... Постановлението предписва
В писмените си показания по следстве
на петроградските викарни епископи да
ното дело през 1930 г. митрополит Йосиф
преустановят богослужебното споменаване
заявява следното: “Около година след от
на митрополит Йосиф и да се подчинят на
страняването ми от Ленинград, когато
временно управляващия епархията епископ
вече бях в Моденския манастир, се появи
Николай.
известната декларация на митрополит
На 21 октомври 1927 г. митрополит
Сергий и скоро след нея – моето преместване
Сергий издава указ за богослужебното спо
в Одеса. След като по този повод бях изви
кан в Москва и разбрах, че преместването
5. “Дело ИПЦ”. Т. 11. Л. 332. Цитат по: Сахаров, М.
ми е резултат от интриги на конкретни
С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 114-115.
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менаване на съветската власт и забранява
споменаването на архиереите, лишени от
свобода: по затвори, лагери и заточения.
Този указ предизвиква още по-голяма вълна
на недоволство сред духовенството и вярва
щите миряни в цяла Русия. Свидетелствай
ки за грубото намесване на съветската власт
във въпросите на църковния живот, указът
е закономерно следствие и продължение на
курса, огласен в юлското Послание (Декла
рацията) на митрополит Сергий.
На 30 октомври митрополит Йосиф из
праща второ писмо до заместника на патри
аршеския местопазител, в което отхвърля
обвиненията: не той, а указът за неговото
преместване е причина за размириците в
епархията; връзката му с епархията не е
изкуствена, а се корени в горещата любов
на неговите пасоми; оскъдният живот в
Ростов с нищо не го съблазнява; “послуша
ние” на църковната власт не желае да окаже,
тъй като самата тази “църковна власт” се
намира в “робско положение”.
Владика Йосиф пише следното: “... Вие
ме направихте Ленинградски митрополит
без ни най-малко домогване от моя стра
на. Не без смущение и тежест приех това
опасно послушание... Наистина, аз не съм
свободен и сега не мога да служа на своето
паство, но тази “тайна” е известна на це
лия свят... Сега не са на свобода (и едва ли
ще бъдат освободени) всички поне малко
твърди и нужни хора... Вие казвате – така
иска властта, която връща свободата на
заточените архиереи при условие, че ще
бъдат променени местата на предишното
им служение и жителство. Но какъв смисъл
и полза ще имаме от произтичащата от
това въртележка и бъркотия сред архиереи
те, които според духа на каноните стоят
в неразривен съюз с паството като със своя
невеста? Не е ли по-добре да кажем: не ни
трябва тази фалшива човешка милост,
която е чисто издевателство над нашето
човешко достойнство, търси евтин ефект
и е призрак на помилване. По-добре да бъде
както преди. Все някак си ще издържим до
времето, когато най-накрая ще разберат,
че със заточения и напразни терзания не
могат да надвият вечната вселенска Ис
тина...”
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Като се противопоставят активно на
новата църковна политика, петроградските
клирици и миряни се обръщат към митро
полит Йосиф за поддръжка и духовно ръ
ководство. Верен на своя архипастирски
дълг, владиката не оставя паството си,
нито пък мълчаливо гледа разрушителните
последствия от църковната политика на
митрополит Сергий.
В края на октомври 1927 г. вълненията
в Петроградска епархия се засилват. На
родното негодувание се надига с особена
сила, след като епископ Николай (Ярушевич)
официално обявява в катедралния събор
“Възкресение Христово” преместването на
митрополит Йосиф на Одеската катедра. В
защита на митрополита застават негови
те викарии: Гдовският епископ Димитрий,
Колпинският епископ Серафим, Нарвският
епископ Сергий и Шлиселбургският епископ
Григорий, а също така и редица клирици, от
казали да споменават богослужебно името
на епископ Николай. Централно място сред
тях принадлежи на известния и уважаван на
стоятел на катедралния храм, проф. прот.
Василий Верюжки, който написва от името
на духовенството и миряните специално
обръщение към митрополит Сергий, в което
посочва главните причини за разделението:
“Църковната атмосфера все повече се
нажежаваше. Отделни енории както в са
мия град, така и в околностите, смущавани
от различните църковни разпореждания
на митрополит Сергий и Синода, напълно
отказаха да дават финансови средства за
издръжка на епархийското управление, прес
танаха да канят на богослужение Петерхоф
ския епископ Николай като последовател на
Сергиевата политика, а мнозина вярващи в
знак на протест престанаха да посещават
тези храмове, където се споменава по време
на богослужение името на заместника. Въл
ната на недоволство все повече се увелича
ваше. Тя засегна не само редовите вярващи,
но и низшето духовенство.
Много от тези пастири, които в годи
ните на борба с обновленството се показаха
твърди борци за чистотата на Правосла
вието, сега застанаха против митрополит
Сергий. Те не бяха съгласни с тази политика,
която провеждаше в живота заместникът
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на патриаршеския местопазител. В нея те
виждаха открито изкривяване чистотата
на Православието и подчиняване Божието
на кесаревото.”6
През ноември 1927 г. започват да се
свикват събрания на представители на
духовенството от Петроградска епархия.
На тези събрания са съставени обръще
ния към заместника на патриаршеския
местопазител от името на миряните на
Петроградска епархия, от името на клира и
от името на професорско-преподавателския
състав на многочислените институти и
академии в Ленинград.

g g g
Посланието (Декларацията) на митро
полит Сергий се оказва едно от повратните
събития в историята на съвременната Ру
ска Църква. Тя отваря вратите за контрол
на ОГПУ над Църквата, болшевишката
власт започва да определя чрез църковното
управление състава на епископата. Мит
рополит Сергий инициира преместването
на епископи от място на място, учредява
Синод върху неканонически правила, уни
щожава някои епархии, въвежда богослу
жебно споменаване на съветските власти,
прекратява молитвите за духовенството,
привлечено от властите под съдебна отго
ворност . Като си присвоява правото на
преместване и уволняване на епископите,
митрополит Сергий по свое усмотрение
определя състава на йерархията, след това
създава впечатление за “съборно” одобрение
на действията си – от няколко десетки
руски архиереи той избира шест епископа
със съмнителна репутация, но напълно
послушни на него, след което започва да го
вори за “съуправляващ” орган на властта,
подкрепяйки с подписите на Синода собст
вените си решения, които по същество не
престават да бъдат еднолични.
Въвеждането и прилагането на принци
па за бюрократично единовластие дава на
един епископ, завзел в свои ръце църковна
та канцелария, възможността да променя
6. Иоанн (Снычов), митр. Церковные расколы в Русской
Церкви. Самара, 1997. С. 210-211. Цит. по: Сахаров, М.
С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 119.
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йерархическия състав и духовния облик на
цяла поместна Църква. Такова положение
би било абсолютно недопустимо даже в слу
чай, че на мястото на митрополит Сергий
стоеше патриарх.
Що се отнася до регистрацията, на
която толкова държал митрополит Сергий,
според съветските закони на регистрация
подлежали само църковните общини, състо
ящи се от 20 човека (“двадцатки”), сключ
ващи с държавата в лицето на местните
органи на властта “договор за ползване на
храмовете”. А за по-висшите инстанции
на църковната власт, включително и на
Синода, регистрация не се предвиждала и
те зависели изцяло от отношението на
болшевишките управници към тях. “Лега
лизацията”, за която говорел митрополит
Сергий, не означавала да бъде определен по
законодателен път статусът на централ
ното църковно управление (то дори не по
лучавало право на юридическо лице), а само
това, че болшевишкият режим, по своята
снизходителност, разрешава на такова уп
равление да съществува, и то при определени
условия – самото управление и ръководената
от него Църква да се подчиняват изцяло на
болшевишката власт.

Начало на “йосифлянското”
движение
В началото на декември 1927 г. в Пет
роградска епархия вземат решение, без да
дочакат отговора на писмото на прот.
Вас илий Верюжки, да бъде изпратена в
Москва представителна делегация, начело
с Гдовския епископ Димитрий (Любимов),
за среща със заместника на патриаршеския
местопазител – митрополит Сергий. Той
приема делегацията на 12 декември 1927 г.
Нейните членове връчват на митрополит
Сергий три протестни послания: от името
на викарните епископи на Петроградска
епархия, от група свещеници и миряни и от
името на вярващите учени от Академията
на науките и професорско-преподавателския
състав на ленинградските институти.
На 12 декември, в очакване на приема при
митрополит Сергий, делегацията се среща
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с митрополит Йосиф, който по това време
се намирал за кратко в Москва и се запознал
с текста на протестните писма.
В писмата се повдигали същите въпроси,
както и в писмото-обръщение на о. Василий
Верюжки: митрополит Сергий да се откаже
от набелязаната линия, водеща до поробване
на Църквата от държавата; да се откаже от
премествания и назначавания на епископи
независимо от гласа на паствата и от съгла
сието на самите премествани; Временният
Синод да не превишава правата си, тоест
да действа като съвещателен орган, а раз
порежданията да излизат единствено от
името на заместника на местопазителя; да
се отстранят от Синода компрометирани
те лица; да бъде върнат на Петроградската
катедра митрополит Йосиф (Петрових);
да бъде отменено разпореждането да не се
споменават в богослужението заточените
епископи; да бъде отменено разпореждането
за богослужебното споменаване на граждан
ската власт и др.
Ден след срещата с делегацията, на 14
декември 1927 г., митрополит Сергий пре
дава своя отговор на писмото на прот.
Василий Верюжки. Митрополитът катего
рично отказва да изпълни поставените
искания на това основание, че той работи
за нуждите на Църквата, а в настоящия
момент отношенията между Църквата и
гражданската власт остават неизяснени.
Делегацията се завръща в Петроград с
чувство на горчиво разочарование. Веднага
е свикано съвещание на духовенството и
миряните. С общо съгласие се взима решение
неотложно и официално да бъде обявено на
митрополит Сергий, че епархията пре
кратява църковно общение с него. Начело
на това начинание застават двамата ви
карийни епископи Димитрий и Сергий. Съ
бранието съставя акт за прекратяване на
общението, предназначен за представителя
на църковната власт в Москва – епископ
Николай (Ярушевич). Двамата епископи за
едно с група духовници обявяват на епископ
Николай, че те и техните съмишленици
прекъсват молитвено общение с митропо
лит Сергий, заместника на патриаршеския
местопазител, и връчват подписания акт
за отделянето.
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Митрополит Йосиф не взема пряко уча
стие в действията на своите епархиоти.
Но когато научава за събитията в Петроград,
той се обръща с писмо до епископ Димитрий,
в което казва: “Узнавайки от М. А. за взето
то от Вас решение (и след като се запознах
с всички материали), намирам, че друг изход
няма. Одобрявам Вашата стъпка, присъе
динявам се към Вас, но, разбира се, съм лишен
отвъзможностдаВипомогнапосъщество...”7
На 30 декември 1927 г. митрополит
Сергий свиква извънредна сесия на Времен
ния Синод. На нея е прието постановление
¹ 208, чрез което на епископите Димитрий
и Сергий се забранява да свещенодействат.
На епископ Николай е поръчано да приложи
тези мерки към свещениците, прекъснали
църковно общение с Москва. Още същия ден
епископ Николай налага на протойереите
Василий Верюжки, Феодор Андреев и на други
свещеници забрана да свещенодействат.
На 7 януари 1928 г. митрополит Йосиф
се обръща към своето вярно паство с посла
ние, в което се казва: “За да бъдат осъдени и
обезвредени последните действия на мит
рополит Сергий, противни на духа и благо
то на Св. Христова Църква, за нас, според
сегашните обстоятелства, не съществуват
други средства, освен решително отделяне
от него и игнориране на неговите разпореж
дания. Нека тези разпореждания да приеме
единствено немият лист хартия, а също
и всеобемащият безчувствен въздух, но не
и живите души на чедата на Христовата
Църква.
Отделяйки се от митрополит Сергий
и от деянията му, ние не се отделяме от
нашия законен първосветител митрополит
Петър и от бъдещия Събор на останалите
верни на Православието светители. Да
не ни вмени тогава във вина този желан
Събор – единственият наш православен
съдия, нашето дръзновение. Нека той да
ни съди не като такива, които пренебрег
ват светоотеческите свещени канони, а
само като такива, които на се са се решили
да ги нарушат. Дори и да се заблуждаваме
– заблуждаваме се честно, ревнувайки за
чистотата на Православието в днешното
7. Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 125.
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лукаво време. И ако се окажем виновни, то
Към началото на 1928 г. църковната по
нека се окажем и заслужаващи снизхождение,
литика на митрополит Сергий бива кате
а не отхвърляне. И така, дори и да ни из
горично отхвърлена не само в Петроградска
оставят всички пастири, да не ни оставя
епархия. След петроградските викарни
Небесният Пастир според истинското Си
епископи прекратява общението със за
обещание да пребъдва със Своята Църква до
местника на патриаршеския местопазител
края на вековете.”8
серпуховското духовенство, а още преди
Трябва да се отбележи, че всъщност
това – Глазовският епископ Виктор (Ос
владика Йосиф не е бил ръководител на дви
тровидов) и духовенството от Вятска
жението, което от самото начало било
епархия. През януари 1928 г. от митрополит
наречено с неговото име. Както самият
Сергий се отделят Великоустюжкият епи
той свидетелства
скоп Йеротей (Афо
по време на разпити
ник), управляващи
те, движението въз
ят Воронежка епар
никв а спонтанно
хия епископ Алексий
сред духовенството
(Буй) и редица свеще
и вярващите, които
ници от Московска
го молели да бъде те
епархия, сред които
хен духовен ръково
прот. Валентин
дител. “Самото дви
(Свенц ицки). През
жение на нашата
март 1928 г. се отде
група възникна върху
лят викарийните
благоприятната
епископи на Вятска
почва на злоупотре Петербургски иосифляни около храма “Възкресе- епархия Нектарий
бите на митропо ние Христово (Спас на Крови)”, 1929 г. Първи ред: (Трезвински) и Ила
лит Сергий и незави Нарвският епископ Сергий, Гдовският архиепископ рион (Белски); те
симо от каквито и Димитрий и прот. Василий Верюжки. Втори ред: установяват връзка
да било личности прот. Никифор Стрелников, Николай Петрових, с йосифляните от
предизвика едновре прот. Иоан Бистряков, свещ. Викторин Добронравов Ленинград, а така
и архим. Клавдий (Савински) и др.
менно навсякъде съ
също и с отделилия
ответната силна реакция в църковните
се по-рано епископ Виктор (Островидов).
кръгове без никакво мое участие и влияние.
Протестното движение нараства в Ук
Нещо повече: самият аз значително по-къс
райна, Северен Кавказ, Татария, Башкирия,
но бях въвлечен в това движение и не то
Сибир. Много от несъгласните се обръщат
вървеше и върви след мен, а по-скоро аз се
към петроградските архиереи. Митропо
тътря на опашката след него, като не съ
лит Йосиф отбелязва в своите показания
чувствам на много негови уклони надясно и
пред следствието: “Нямайки духовен ръко
наляво. И дори ако напълно унищожите мен
водител по места, от различни градове
и моето участие в това движение, то без
и места на СССР отиваха при епископ
препятствено ще върви напред, без ни найДимитрий за ръководство. Някои от идва
малка надежда за пълно изкореняване...
щите осъждаха ленинградци, че така късно
Никакви репресии от страна на съветската
са се отделили от митрополит Сергий, че
власт не могат да унищожат нашето дви
те [самите] отдавна са направили това, но
жение. Нашите идеи, твърдостта в чис
като са нямали ръководител, са пристигнали
тотата на Православието са пуснали дъл
в Ленинград с молба за да бъдат приети и
9
боки корени...”
за разрешаване на спорни въпроси.”10
8. Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 126-127.
9. Осипова И.И. История “Истинно-Православной
Церкви” по материалам следственного дела // Ежегод
ная Богословская конференция Православного СвятоТихоновского Богословского института: Материалы

1992-1996 гг. М., 1996. С. 375-376; Центральный архив
Федеральной службы безопасности Российской Федера
ции (ЦАФСБ РФ), ф. архивно-следственных дел, д. 100256.
10. “Дело ИПЦ”. Т. 11. Л. 322. Цитат по: Сахаров, М.
С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с.128.
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Официалният акт за отделянето от
църковната власт в Москва е прочетен в
катедралния храм “Възкресение Христово”.
На 25 януари 1928 г. митрополит Сергий на
извънредна сесия на своя Синод приема по
становление ¹ 17, по силата на което епи
скоп Димитрий бива отстранен от катед
рата си, налага му се забрана да свещенодей
ства и се предава на църковен съд. Същите
мерки са взети и спрямо епископ Сергий.
От Шлиселбургския епископ Григорий и
Колпинския епископ Серафим, които не
споменавали митрополит Сергий по време
на богослужение, се изисква незабавно да
започнат да споменават богослужебно име
то му и да оповестят всенародно осъжда
нето на епископите Димитрий и Сергий.
Синодът изпраща делегация при митропо
лит Йосиф с цел да се изясни отношението
му към отделилите се.
На 6 февруари митрополит Йосиф заед
но с група архиереи от Ярославска епархия
официално подписва декларация за преуста
новяване на църковно общение с митропо
лит Сергий. Същия ден той издава резолю
ция, с която приема да възглави отделили
те се от митрополит Сергий в Петроградска
епархия. На 8 февруари владика Йосиф съоб
щава на своето паство, че митрополит
Агатангел и тримата му викарни епископи
са преминали към самоуправление. Заявява,
че самият той не признава разпореждани
ята на митрополит Сергий за законни и че
докато въпросът не бъде решен от надлежен
съд, не може да остави паството си сред
вълните на изпитанията. Митрополит
Йосиф възлага на епископ Димитрий да уп
равлява временното епархията и моли епи
скоп Григорий да управлява Александро-Нев
ската лавра в качеството на негов замест
ник, като го призовава да споменава името
му по време на богослужение. Позицията
си владиката обяснява ясно в писмо от фев
руари същата година до ленинградския ар
химандрит Лев (Егоров): “... Сега се налага
да се удивяваме и на равнодушието и слепо
тата на онези, които още считат, че до
пусналите и създалите това безобразие
вършат Божие дело, “спасяват” Църквата,
управляват я, а не [смятат], че я оскърбяват
грубо, че издевателстват над нея, че се
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включват в редиците на нейните врагове,
че самите те се отделят от нея, а не от
сичат онези, които не могат повече да
търпят тази вакханлия, това грубо насилие
и безобразна кощунствена политика...
Ние не позволяваме Църквата да стане
жертва, с която да се разправят предате
лите и гнусните политикани и агенти на
безбожието и разрухата. Чрез този протест
не ние се отделяме от нея, а тях отсича
ме от себе си и дръзновено заявяваме: не
само не сме излизали, не излизаме и никога
няма да излезем от лоното на истинската
Православна Църква, но и считаме за нейни
врагове, предатели и убийци онези, които
не са с нас и за нас, а против нас. Не ние
“изпадаме в разкол”, като не се подчинява
ме на митрополит Сергий, а Вие, които го
слушате, вървите след него в пропастта на
църковното осъждане...
Аз не съм разколник и не призовавам към
разкол, а към очистване на Църквата от
ония, които сеят истинския разкол и го
предизвикват... Участници в строежа на
църковния живот са не само върхушката,
но и цялото църковно тяло, и разколник е
онзи, който си присвоява права, превиша
ващи неговите пълномощия, и от името
на Църквата дръзва да говори онова, което
не споделят останалите му събратя.”11
Митрополит Йосиф се опитва да обедини
ярославските ревнители с петроградските,
но митрополит Агатангел предпочита да
управлява самостоятелно, а на 16 май час
тично се примирява с митрополит Сергий.
Заради официалното отделяне от мит
рополит Сергий властите отново изпра
щат на 29 февруари владика Йосиф в НиколоМоденския манастир. Това обстоятелство
значително затруднява ръководенето на
Истинно-Православната Църква, както сам
свещеномъченикът нарича православните
архиереи, клирици и миряни, отхвърлящи
предателството на митрополит Сергий.
(Следва)

11. Центр документации новейшей истории Воронеж
ской области (ЦДНИ ВО), ф. 9323, оп. 2, д. П-24705, т.
7, л. 83-84. Акты святейшего патриарха Тихона..., с. 561.
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Константин Бужор

КРАТКА ИСТОРИЯ НА РУМЪНСКАТА
СТАРОСТИЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
(продължение от бр. 1-4/2012)
Антикомунистическата и
антиатеистична дейност на
старостилците
При изследване дейността на клира на
Истинската Православна Църква по време
на управлението на комунистическата то
талитарна система в Румъния става ясно,
че тази дейност е била антикомунистиче
ска по своя характер и се е противопоста
вяла твърдо на атеистичната политика
на правителството. Ето защо силата на
държавата е била отприщена с такава жес
токост срещу старостилните клирици. [...]
Строенето и възстановяването на църкви,
издигането на кръстове върху куполите и
камбанариите им, извършването на бого
служения въпреки свирепото противопос
тавяне от страна на държавата, посеща
ването на семействата на вярващите в
навечерието на Рождество Христово и в
навечерието на Богоявление, извършването
на светите Тайнства и на специални треби
за хората – цялата тази пастирска дейност
за духовна просвета бе част от една по-об
ща борба срещу атеистичния комунизъм.
Поради това старостилните клирици и
миряни бяха постоянно изложени на гоне
ние: техните помещения за богослужение
бяха запечатвани или разрушавани; вярващи
бяха глобявани за това, че присъстват на
богослужения, много пъти са били извик
вани на съд и дори са били осъждани като
престъпници; поклонническите пътувания
бяха забранени. Старостилната Църква бе
единственото религиозно тяло в страната,
което обикновено се противопоставяше
на комунистическата диктатура, кате
горично отказвайки да сътрудничи с вла
стите. Съдебните процеси, водени срещу
нейните клирици, даваха повод за преки
сблъсъци, които се превърнаха в средства

за религиозно образование и разпръскване
на истинската православна вяра в самата
среда на репресивния апарат, на който се
крепеше атеистичната държава. За всеки
съдебен процес и неговото обжалване – а за
старостилното движение беше безусловно
потребно да се обжалва всеки съдебен процес,
независимо необходимите от финансови
разходи – би могло да се изпише по цял том
с религиозно и гражданско ръководство за
поколенията – както за настоящето, така
и за бъдещите.
Една година отец Севастиан от мана
стира Слатиоара бил арестуван, докато
извършвал великото освещаване на водата
по домовете на вярващите в навечерието
на Богоявление в Спътърещи, окръг Сучава.
Разпитан от Секуритате, той бил изпра
тен на съд; съдебният му процес протекъл
в седем заседания, продължили осем месеца.
През това време както ищците, така и съ
диите оказвали натиск върху о. Севастиан
да премине към новия календар, поставяйки
това като условие за неговото освобожда
ване. Свободата, обаче, е безусловно право,
на което имат право да се радват всички;
никой не бива да търпи да му бъдат нала
гани условия в замяна за неговата свобода.
Отец Севастиан изложил много поразите
лен аргумент за решението си да защитава
истинската вяра: той заявил, че няма две
души – едната за Бога, а другата – за дявола.
Това преживяване му помогнало да разбере,
че зад “новия календар” стои последният,
защото как инак можем да си обясним защо
атеисти, които човек с право би очаквал
най-малкото да се опитат да го принудят
да се отрече от Бога, вместо това го под
тиквали да приеме новостилството, което
е форма на религия?
Проявявайки голяма инициативност,
йеромонах (сега епископ) Демостен (Йони
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цъ) искал да създаде старостилна енория в
член 324 от Наказателния кодекс. О. Демос
родното си място, град Ковасна, в района,
тен дръзновено се изправил срещу своите
наречен Войнещи. Той заедно с местните
обвинители с упрек. Било проста задача да
вярващи направил параклис в къщата на
го обвинят в престъпление в рамките на
един от своите събратя, Йон Влад, лице
току-що споменатия член на закона, който
доверено и дейно. Този малък дом за мо
в § 3 определял: “Носенето на униформа,
литва представлявал същинска крепост за
значка, символ или друг длъжностен отли
истинската православна община [...]
чителен знак на обществено място без
Местните новостилни свещеници, кои
пълномощно, както е описано в § 1, е наказуе
то искали за своя собствена религиозна
мо със затвор в срок от три месеца до три
изгода да отстранят старостилните вяр
години”. Ако питаш безбожниците, свеще
ващи, използвали всяка възможност да смес
ническите одежди, кръстът на Спасителя
ват старостилците заедно с онези, които
и иконата на Божията Майка представля
предприемали враждебни дейст
ват носени без пълномощно
вия срещу Румънската социалис
униф орми, знац и и символи.
тическа република. Например о.
Меморандум на защитата, ад
Олтяну, новостилен свещеник
ресиран до съда в Търгу Секуйе
от Ковасна, се обръщал с молба
ск, обяснявал, че старостилната
към репресивните органи на ре
Църква има ръководство, неза
жима да класифицират старо
висимо от Патриаршията, и
стилците като врагове на държа
показвал как е възникнала тази
вата, правейки ги по този начин
независимост – с календарната
мишена за изтребление. [...]
реформа от 14 октомври (1 ок
Местният представител
томври ст. ст.) 1924 г. Мемо
на Министерството на веро
рандумът представлявал исто
изповеданията бил унгарец на
рическа, религиозна и полити
Нямецкият
епископ
име Секей. [...] Възползвайки се
ческа защита и целял да изясни
Демостен
от това, че о. Олтяну издал
и оправдае условията, при кои
старостилците, той запечатал параклиса
то се позволява на вярващите от старо
в къщата на Йон Влад и забранил извърш
стилната Църква да извършват свои соб
ването на религиозни богослужения в него.
ствени религиозни дейности.
Старостилните вярващи се обърнали към
Въпреки това представителите на
Министерството на вероизповеданията в
официалната Църква енергично настоявали,
Букурещ, което ги осведомило, че не е издаван
че старостилците били непризната секта,
такъв указ за запечатването на параклиса и
която трябвало да бъде забранена. [...]
следователно ще бъде наредено той да бъде
Обвинението в нарушаване на печата
отворен. Въз основа на тази информация
върху вратите на параклиса било преувели
о. Демостен разчупил печата на параклиса.
чено от тъжителите с цел да бъде наложено
Въпреки това той бил обвинен по-късно
по-строго наказание на обвиняемия. [...]
за това си действие, след което последвал
На процеса о. Демостен изрекъл гореща,
арест заради вълнение, станало по време
безкомпромисна реч в защита на Правосла
на погребение.
вието, [изповядвано от] старостилците, и
Случаят с о. Демостен бил предоставен
призовал държавата да признае още веднъж
на съда в Търгу Секуйеск за [откриване на]
статута на старостилната Църква като
съдебен процес (Наказателно дело ¹ 1, 1969).
позволена религия. Въпреки своето красно
Прокурорът, който знаел добре, че Секури
речие и дръзновение йеромонах Демостен
тате има зъб на о. Демостен, разширил
бил осъден на две години затвор, които
първоначалното обвинение срещу него, тъй
той изкарал в трудовите лагери по канала
че то да включва и присвояване на общест
Дунав-Черно море. [...]
вена длъжност и предизвикване на общест
В заключение ще кажем, че всички съдеб
вена суматоха – нарушения, визирани от
ни процеси, повдигнати срещу клира и вярва
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Монаси от манастира “Успение Богородично” в Букурещ — вляво: облечени в светски дрехи, за да
могат да се придвижват извън манастира. 21 май 1986 г.

щите на старостилната Църква, са били
поводи за открито противопоставяне
между държавата и нейната Църква, от
една страна, и старостилците, от друга;
последните защитавали традиционната
православна вяра и протестирали открито
срещу несправедливостите, вършени срещу
Истинската Православна Църква, която
поради човешката злоба била поставена
извън закона. Сред всички гонения, които
преживяла, старостилната Църква оказала
героична съпротива и можем с право да
кажем, че в тази борба срещу комунистиче
ския тоталитаризъм и онези представи
тели на официалната Църква, които съ
трудничели с безбожните власти, тя се
оказала победител. Никой не се е пожертвал
напразно в течение на шестдесет и петте
години гонение, винаги това е било в името
на вярата, за вярата и за спасението.

Наблюдения върху пропагандата
срещу старостилната
Църква, провеждана от
бившето Министерство по
вероизповеданията
Бившето безбожно Министерство на
вероизповеданията по време на управле
нието на комунистическата тоталитарна
диктатура и за относително кратък период
от време стана придатък на румънската
Секуритате. Неговите служители на всич
ки нива бяха номинирани и одобрявани от
Секуритате. От едно изследване на мате
риалите за старостилната Църква, разпрос

транявани от това министерство, прозира
пределно ясно злото съглашателство, което
то имало с официалната Църква. Помества
ме по-долу главните пропагандни материа
ли, несправедливо разпространявани срещу
Румънската Старостилна Православна
Църква:
1. “Старостилие1”.
2. “Мерки, взети от ръководството на
Румънската Православна Църква и Минис
терството на вероизповеданията между
1972 и 1973 г. с цел ограничаване дейността
на старостилците и тяхното присъединя
ване към майката-Църква”.
3. “Държавата, Православната Църква
и появата на старостилците”.
4. “Специфични движения в рамките на
Румънската Православна Църква”.
Преглеждайки внимателно съдържание
то на тези четири публикации, съставени
от същински професионални клеветници, на
които е било възложено да защитят инте
ресите на официалната Църква под флага на
Министерството на вероизповеданията,
можем да различим бруталната религиоз
на нетърпимост спрямо старостилните
клирици и миряни по грубите обиди, от
правяни към тях – обиди, които дори не
подхожда да бъдат публикувани. Предвид
това, което тези автори са писали, те едва
1. Точното румънско название е “Стилизъм”; румън
ският термин, използуван за обозначаване на църковния
календар е stil vechi, “стар стил”, и старостилците в
Румъния се наричат така – “старо-стилци” или просто
“стилци”. - бел. прев.
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ли може да бъдат наречени християни, ако
перифразираме Николае Йорга. От тази
пропаганда можем да стигнем и до заклю
чението, че нехристиянският съюз между
представителите на Патриаршията, на
Министерството на вероизповеданията,
на Дирекцията на милицията и на Минис
терството за държавна сигурност е бил в
края на краищата от изгода единствено
за Секуритате: тя получавала неочаквана
подкрепа и помощ в борбата си срещу религи
озните групи и секти, които съществували
в Румъния – включително и срещу самата
официална Православна Църква! Въпреки
желанието си Патриаршията не можела да
действа сама срещу старостилната Църква,
която в течение на много години тя желае
ла да премахне; вместо това официалната
Църква трябвало да разчита за помощ на
безбожния режим. Тези четири публикации
разкриват отровата, [съставена] от ом
раза, желание за светско превъзходство и
религиозен тоталитаризъм.
Например в статията “Старостилие”
четем:
“Старостилието е анархично движе
ние, появило се в рамките на Румънската
Православна Църква като акт на протест
и непокорство спрямо решението, взето
от Синода на тази Църква през 1924 г., да
възприеме официалния календар на държа
вата, тоест новия календар.”
Нека анализираме внимателно този аб
зац. Той потвърждава това, което споме
нахме в първа глава: новостилците нарочно
заобикалят фундаменталната грешка на
“Всеправославния” конгрес от 1923 г., който
не е “възприел официалния календар на дър
жавата”, но по-скоро григорианския календар
на Римокатолическата църква. Държавата
естествено има правото да използва всеки
календар, който сметне за подходящ, но тя
не може нито да наложи своя избор на кален
дар върху Православната Църква, нито може
да се меси в решенията на Първия Никейски
събор, що се отнася до принципите на пас
халията, която установява датата за праз
нуване на Пасхата и определя четирите
поста на литургичната година. [...]
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От 1924 г. до ден-днешен новостилните
апологети, които претендират, че защи
тават Православието от ереси, избягват
да споменават ереста, в която е изпаднала
официалната Църква, когато е потъпкала
апостолските правила и Първия вселенски
събор, реформирайки църковния календар;
това действие е довело до появата на про
дължителната схизма на новостилната
Църква спрямо старостилната Църква.
Тези апологети също избягват да обсъждат
пагубните последствия от григорианския
календар за гладкото функциониране на
литургичния живот на Църквата, особено
орязването или потъпкването на поста на
светите апостоли Петър и Павел. Също
така те не говорят за факта, че решение
то, взето от Синода в Букурещ да поправи
календара, било недостатъчно самò по себе
си за неговото внедряване; то изисквало мо
щта на държавата, която чрез репресивна
сила преследвала зверски и престъпно онези,
които осъзнавали че светото Предание е
нарушено и отхвърляли въвеждането на
новия календар. Накрая, те премълчават
факта, че държавната Църква е приела гри
горианската пасхалия за датата на Пасхата
през 1926 и 1929 г., но е била принудена да се
върне към празнуването на Пасхата според
православната пасхалия, понеже преоблада
ващото общественото мнение било против
тази промяна.
В угода на Секуритате, чиито тради
ционни врагове били Желязната гвардия и
историческите политически партии, ста
тията “Старостилие” заклеймявала старо
стилците като фашисти, анти-семити,
или кузисти2, или като поддръжници на тези
движения. Това е безсрамна лъжа и позорна
инсинуация.От1924до1989г.старостилците
2. Кузистите били последователи на политическата
идеология на Александру К. Куза, някогашен помощник на
Николае Йорга и основател на няколко антисемитски
организации. Най-значимата от тях била Лигата за
народна християнска защита, основана през 1923 г. Тя се
обединила през 1936 г. с Народната земеделска партия,
основана през 1932 г. от народния поет Октавиан Гога
(1881-1938) и с фракция на Народната селска партия, ръ
ководена от Александру Вайда-Воевод (1872-1950). Трите
политически формации образували Народна християнска
партия.– Бел. прев.
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не са принадлежали към никакви анархични
ръководене и координиране на действията,
политически групировки; те бяха неспра
целящи потушаването на старостилната
ведливо преследвани и хвърляни по затвори
подмолна противодържавна дейност.”
като политически затворници просто за
“Отрицателното въздействие” и “под
щото се противопоставяха на една грешка
молната противодържавна дейност”, за
на Патриаршията – грешка, която и до
които става дума, не били нищо друго, освен
ден-днешен изисква обяснение. Друга заблу
редовните богослужения на старостилната
да на статията “Старостилие” е твърде
Църква и нейните мирни религиозни дей
нието, че някои от старостилните клирици
ности, които будели съвестта на хората и
са изсред осъдените от официалната Църк
укрепвали вярата им, но представлявали
ва за различни
нежелани дей
морални от
ствия за ново
клонения и са с
с т и лн ат а
нак азателни
Църква, загуби
присъди. Дър
ла своите опор
жавната Цър
ни точки. Тези
ква прибягва
твърдения на
ше до такива
помнят пре
отлъчвания
даден по теле
е д и нс т в ен о
визията ко
защ ото тра
ментар на
йерарх от дър
диционните
жавната Църк
клирици от
ва, който опра
казваха да при
вдава сътруд
емат новия
календар – дей
н и ч ес т в о т о
ствие, което
със Секурита
едва ли пред
те като необ
Престолният празник на манастира Слатиоара, 1962 г.
ходимо за “спа
ставлява мо
сяването” на Църквата. Любопитна логика!
рално отклонение или заслужава наказател
Не, такова сътрудничество не само че
на присъда! Статията “Старостилие” за
вършва с важна информация:
морално компрометира официалната Църк
ва, но доведе също и до гонение и унищожа
“Ръководството на самата официална
Православна Църква, осъзнавайки отрица
ване на други религиозни групи.
Обръщайки се към втората публикация
телното въздействие на старостилците,
инициира мисионерска дейност, която
от списъка в началото на тази глава, четем:
“През последните две години бяха от
започна през 1955 г., в местата, заразени
белязани определени промени в живота
от старостилието, с особената цел да про
на Православната Църква; тези промени,
свети и възвърне обратно старостилните
характеризиращи се с привличането на
вярващи към дисциплина и послушание към
старостилци или традиционалисти към
Църквата. Центърът на този обсег е Яшка
истинната православна вяра [тоест към
та митрополия, където под ръководството
официалната Църква] и включващи в част
на митрополит (по-късно патриарх) Юстин
3
Мойсеску бе създаден мисионерски щаб за
ност определени прояви, налагат една нова
тенденция.”
3. По традиция Яшкият архиепископ и митрополит
С други думи, въпреки че споменатите
на Молдавия и Буковина става архиепископ на Букурещ,
митрополит на Мунтения и Добруджа, а също и патриарх
промени не били все още фактически осъ
на Румънската Православна Църква в случай на смърт,
ществени, те все пак били възприемани
оттегляне, подаване на оставка или отстраняване на
като вече очертали тенденция. Всеки, кой
първойерарха на държавната Църква. - Бел. прев.
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Престолният празник на манастира Слатиоара. Вляво: през 1960-те години; вдясно: неизвестна година.

то вярва, че след толкова много гонения
старостилните вярващи биха се обърнали
към онези, които ги преследвали, както
казва известната поговорка, би строил
въздушни кули.
“От информация, получена от терито
риални инспектори в Галац, Вранча и Бузъу,
става ясно, че някои деца от старостилни
семейства се изкушават през зимната и
пролетната ваканции да посещават хра
мове на официалната православна Църква.”
Поставянето на въпроса по такъв начин
е пример за чиста диверсионна тактика,
типична за комунистическата пропаганда,
но не и сериозен анализ на старостилната
Църква или на нейната позиция. Изводът,
че старостилците били “привличани към”
или “изкушавани от” официалната Църква,
се опровергава пределно явно от следното
твърдение:
“Вземайки предвид статистическите
данни, осигурени от митрополията на
Молдавия и Сучава, забелязваме, че броят
на старостилните вярващи, докладван порано, не е претърпял значителни промени.”
С други думи, очакваният резултат
– в конкретния случай “обръщането” на
старостилците – не се получил, както
обикновено.
Третата публикация, Държавата, Право
славната Църква и присъствието на старостил
ците, подчертава следния пункт: “Уваже
нието към законовия ред в държавата и към
служението на хората и на народа са два
основни принципа, които Румънската Пра
вославна Църква спазва в своите дейности.”

В отговор нека отбележим, че макар и прин
ципът на послушанието да е основна добро
детел, съществена за личния живот на
православния християнин, той не е прило
жим към институционалния живот на
Православната Църква като цяло. Тоест
Църквата не може да бъде поставяна в без
прекословно послушание спрямо държавата
– и още по-малко спрямо една безбожна ко
мунистическа държава! – по същия начин,
да използваме примера на послушание par
excellence, както един монах трябва да се
покорява на своя игумен. Храмовете в Ру
мъния бяха разрушавани с такава лекота
тъкмо защото Патриаршията сметна, че
покорството в църковните въпроси пред
невярващите атеисти е едно и също нещо
с добродетелта послушание. Румънската
Старостилна Православна Църква, заедно
с нейните православни църкви сестри,
които спазват църковния календар, по
твърждава, че не може да има нищо общо
между Бога и сатаната. Неподправената
Истинска Църква не може да одобрява без
божната политика и да прави отстъпки
пред нея. Такива отстъпки е правила офици
алната Църква не само поради стремежите
си да спечели съюзник в борбата си за раз
миване на истината, но също и поради из
искванията, наложени º от същия този
съюзник в замяна на сътрудничество от
негова страна.
“В допълнение, имайки предвид такти
ката, чрез която се правят нови опити да
бъде осигурено законното признаване на
стария стил, позицията, взета от ръково
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дителите на митрополията на Молдова и
Сучава, които намират въпроса за старо
стилието смущаващ, е оправдана, особено
ако споменем някои от по-важните аспекти
на старостилната офанзива, като:
Особено пищните църковни служби, из
вършвани на престолни празници на местни
храмове или на други празници.
Служби с голямо число служещи, в които
вземат участие по-млади свещеници, и в
частност патронният празник на мана
стира Слатиоара на 19 август [нов стил],
когато самозваните старостилни водачи
служат с голяма пищност.”
Цитирането на този текст показва ясно
страха, предизвикан от “старостилната
офанзива” у осъзналите, че са били един
ствените в света, които твърдели, че
старостилната Църква има “самозвани ръ
ководители”. Тези ръководители всъщност
бяха и са изповедници и мъченици, понесли
вълните на гоненията, умрели, защита
вайки истината, или желаещи да носят
нависоко знамето на борбата за истинската
вяра. Тази книга е сама по себе си възхвала
на водачите на старостилната Църква,
които вярващите уважават и следват като
истински учители, защото осъзнават ли
цемерието на онези, които биват хвалени
единствено заради дипломите си, а не водят
живот, съответствуващ на техния ценз.
Истинските православни вярващи никога не
са осъждали никого от 1924 г. до ден-днешен,
още по-малко раздразнените от така наре
чената злобно “старостилната офанзива”.
Патриаршеската формула за единство
в отеческата вяра била внесена в Минис
терството по вероизповеданията на кому
нистическото правителство и била одоб
рена от него. Това е доказателство, че
новостилната Църква се е намирала в от
ношения на подчиненост и покорство спря
мо атеистичната държавна структура. Със
сигурност нито тогава, нито сега двете
Румънски църкви биха могли да постигнат
съгласие по отношение на единството във
вярата. Единство не може да съществува,
ако бъде приета официалната гледна точка.
Представителите на държавната Църква
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постоянно криеха истината за това какво
всъщност ни отделя едни от други. Потис
ничеството не може да постигне единство,
а само елиминация, и това доведе до задъл
бочаване на разрива между двете църкви.
Никой йерарх от Патриаршията не е обяс
нил нито веднъж на вярващите маси сери
озните нарушения, извършени от “Вселен
ския събор” в Константинопол през 1923 г.,
проведен от малцинство православни църк
ви и без участието на най-голямата Право
славна Църква – Московската патриаршия.
Обяснението, че последната не е могла да
изпрати представители поради забрана от
съветските власти, не прикрива по никакъв
начин невалидността на решението да бъде
въведен Григорианският календар – решение,
което, ако беше валидно, щеше да потърси
одобрение от всяка Православна Църква.
Освен това, тези църкви, които участвали,
не са били освободени от възложеното вър
ху тях братското задължение да подкрепят
Руската Православна Църква, която по това
време била жертва на болшевизма. Съвсем
просто казано, календарната реформа пред
ставлявала разрив в Православието с трай
ни последици.
Последната точка, представена в про
пагандата на комунистическия режим, е
следната:
Заемайки позиция на пълна непокорност
и враждебност към Румънската Православ
на Църква, самозваните старостилни мо
наси и свещеници обвиняват [новостилни
те] православни клирици в предателство
спрямо истинската вяра и в продаване на
комунистите.
Със сигурност истината често пъти
разгневява. Но един суров поглед към обек
тивната реалност доказва, че тези обви
нения са верни – особено що се отнася до
силата, използвана срещу старостилците.
Силата на държавната Църква трябва да
бъде насочена към предотвратяване на де
християнизацията на румънския народ, а
не към разрушаването на голяма част от
този народ, сиреч на истинските православ
ни, които действено са спасили каквото
било останало от Православието. Мълча
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нието на Патриаршията в отговор на
комунистическите обиди представлява не
само предателство от страна на тези,
които се гордеят със своето висше бого
словско образование, то е също и цената,
платена за “помощта”, която те получили
от безбожния режим за унищожаването на
старостилните си събратя. Въпреки че
клирици от старостилната Църква са кри
тикувани по тенденциозен начин от стра
на на новостилците за това, че не са завър
шили институти за богословско образова
ние, добре известно е, че на всички офици
ални богословски училища било категорично
забранено да позволяват приема на старо
стилци, които те отхвърляли и осмивали
публично. При все това теоретичната и
особено практическата подготовка, полу
чена от старостилците в манастирите, в
повечето случаи превъзхождала онази, пре
доставяна от богословските училища. Вре
мето показа превъзходството на тради
ционното, монашеско образование. Докато
безбожният комунизъм бе прославян от
амвоните на официалната Църква, истин
ските служители на Бога се съсредоточава
ха над това да водят чист живот, тихо
спазвайки Божиите заповеди и страдайки
като осъдени.
В съвременната атмосфера на свобода и
обществена откритост би било по-разумно
представителите на държавната Църква
да размислят над опитите си да тласнат
старостилците в бездната, а също така над
дехристиянизацията на румънския народ,
постигната по време на тоталитаризма.
Статистическите данни, говорещи, че де
ветдесет и девет процента от румънското
население е православно, са безсмислени,
защото използването днес на заслужаващи
порицание действия от миналото доказва
обратното. В течение на шестдесет и пет
години бе провеждана пропагандна кампания
срещу старостилната Църква, за да посрами
нейното свидетелство, като обикновено
се прибягвало към насилие в опитите тя
да бъде потисната и да бъдат принудени
нейните вярващи да посещават новостилни
енории. Това бе погрешна политика още от
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самото начало, но въпреки всичко изглежда,
че от провала на тези агресивни опити не
е извлечен никакъв урок. Румънската Пра
вославна Църква не постигна абсолютно
никакъв духовен прогрес чрез календарната
реформа; вместо това нейното единство
беше разкъсано и усетът º за любов, който
трябва да бъде над всичко друго, бе напълно
умъртвен. От друга страна, Истинската
Православна Църква, противостоейки на
нападенията на своите сатанизирани про
тивници, роди духовни герои и показа на
румънците, че сред тях все още могат да се
издигат мъченици и изповедници, достой
ни за поменаване наравно със светците от
миналото. Макар привидно да упражнява
принципа на “единство в разнообразието”
– основният принцип на модерния икумени
зъм и на официалната политика на Патри
аршията както по време на комунизма, така
и днес – новостилната Църква напълно се
проваля в спазването му по отношение на
старостилната Църква. Въвеждането на
демокрацията в нашата страна след 1989 г.
не е изкорени старите противоречия, нито
е излекува разделението между нашите две
църкви просто защото причините, породи
ли това разцепление, си остават непокът
нати и крепки.
Превод от английски език
Bujor, Constantine. Resisting unto blood.
Sixty-Five Years of Persecution of the True (Old
Calendar) Orthodox Church of Romania (October
1924—December 1989). CTOS, Etna, CA, 2003.
(Следва)
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Öúðêîâåí àìâîí
Триадицкий епископ Фотий

Спасението – драговолно избран път *

Д

нес, възлюбени, Църквата възпоме
нава последната тайна, произтича
ща от безпределното смирение, от
себепонизяването на Богочовека – Неговата
нетленна смърт. Според богословското
свидетелство на св. Максим Изповедник чо
вешката природа на Спасителя е безсмърт
на и нетленна като Адамовата природа до
грехопадението, но Христос доброволно
я е подчинил на това състояние, в което
се намира нашата грехопаднала човешка
природа. Второто Лице на Света Троица,
Бог Слово, възприема следователно не само
човешката природа, но и това, което е про
тивоприродно – последствията от греха. В
същото време обаче Синът Човешки е изцяло
чужд на прародителския грях вследствие на
безсеменното Си рождество от майка Деви
ца. Синът Божий приема нашата природа в
нейното състояние след грехопадението с
изключение на самия грях, възприема приро
да, подлежаща на страдания и смърт. Така
Спасителят достига до последния предел
на повреденото, на поразеното от греха
творение – смъртта и ада.
Отново ще припомня думите на св.
Максим Изповедник, че смъртта на Бого
човека е най-несправедливата смърт, защо
то не е следствие от греха, от греховен
живот, от живот според логиката на греха.
Скърбите, страданията, всички последици
от греха и накрая самата смърт Богочове
кът превръща в оръжие, с което осъжда
греха и поразява смъртта. Но бих искал да
обърна вниманието ви върху нещо същест
вено – така, както Христос драговолно
приема нашата природа с всичките послед
ствия от греха без самия грях, така и ние,
човеците, следва доброволно, съзнателно
да усвоим плода на спасението, дарено ни
* Слово, произнесено на Велика събота, 4 май (21
април ст. ст.) 2013 г., в катедралния храм “Успение
Богородично”.

от Христа. Ето това ние трудно разбира
ме, трудно го вместваме в себе си. Сякаш
ако може – да, Христос победи греха, стъп
ка и умъртви смъртта, ала ние умираме.
Ако можеше всички плодове от Христовото
изкупително дело да ги получим просто ей
така, наготово. Това е невъзможно! Спасе
нието е съзнателно, драговолно избран път,
и ние би следвало да разберем това. Без
свободни усилия от наша страна не е въз
можно и ние да се окажем победители на
греха и смъртта. Сърцевина на нашия жи
вот обаче трябва да е именно този стремеж,
стремежът да живеем така, че да намразим
греха, че да се противим на греха, та да бъде
осъден той и в нашите души и тела. Как?
– Чрез вярност към Спасителя във всички
изпитания, трудности, скърби. Така, както
за самия Богочовек изпитанията, страда
нията, скърбите се оказаха оръжие срещу
греха, така по благодат, по дарена ни от
Него благодат и нашите трудности, изпи
тания, скърби са средство и оръжие за ос
ъждане на греха.
Ето, виждате, че тук става дума за раз
биране и за основна, дълбока нагласа, които
са в противоречие с нагласата на съвремен
ния човек. Съвременният човек еднозначно
смята всички скърби, страдания и изпита
ния за зло и се стреми да живее така, че по
възможност да избягва не само страдания
и скърби, но и най-малките неудобства.
Естествено никой не казва, че трябва съз
нателно да търсим изпитанията и скърби
те. В живота на всеки един от нас те се
допускат в съответна мяра от Божия
промисъл. Въпросът е в това: какво е наше
то отношение към тях, дали ние искаме да
ги избегнем на всяка цена, дали ние роптаем,
дали ние обвиняваме и осъждаме другите,
дали сме склонни да изпаднем в униние,
вътрешно помрачаване и отчаяние поради
неудобства, трудности, скърби?

64
И тъй, както Богочовекът Христос
осъди греха и чрез смъртта Си потъпка
смъртта, така и нашата смърт, ако жи
веем като християни, придобива съвсем
друг смисъл – не този смисъл, който влагат
човеците масово днес в смъртта, не този
смисъл, който, за жалост, и ние поради ма
ловерието си влагаме. Ние се боим от смър
тта – на всички възможни равнища. Ние се
боим – изпитваме и първичен, биологически
страх, и психически потрес, ние се потиска
ме, смущаваме, объркваме, помрачаваме при
вида на смъртта, при мисълта за смъртта,
а това говори, че сме далеч от същинското
християнско светоусещане, разбиране и
дълбок усет за смисъла на смъртта.
Чрез смъртта тези, които са Христови,
окончателно осъждат греха с благодатта,
дадена им от Спасителя и се раждат за нов
живот. Ето това усещане е било дълбоко
присъщо на мнозинството древни хрис
тияни. Самият поглед към смъртта е бил
съвсем различен. На фона на тия думи става
съвсем ясна мисълта на св. Йоан Златоуст,
че в този свят няма нищо страшно, освен
греха, защото грехът отдалечава от Госпо
да. Нито болестите, нито страданията,
нито най-ужасната насилствена смърт са
така страшни, както е страшен съзнателно,
доброволно избираният грях.
Уви, отношението ни към греха, наше
то християнско съзнание за греха е твърде
плитко и ние сме далеч от верния усет за
това що е грях. Ако имаме верен усет за
това що е грях, ние ще бягаме от греха,
според силите си ще се борим срещу греха,
ще намразим греха, този най-коварен уби
ец на богосъздадения човек. И ето в тази
светлина ние можем да разберем смисъла
на цялото духовно-аскетическо предание
на Църквата – неговият смисъл може да се
изрази с няколко думи – с вяра в Спасителя,
с вътрешен поглед към Бога, с борба срещу
всичко, което християнското ни съзнание
и християнската ни съвест окачествяват
като грях. Ето го смисъла на духовното бо
дърстване – да усетиш надигащата се у теб
страст, преди тя да е завладяла и помрачила
съзнанието ти, да усетиш надигащия се у
теб гняв и преди той да е залял ума и сърцето
ти, да му се противопоставиш и да молиш
Спасителя за помощ срещу този твой враг.

Ïðàâîñëàâíî ñëîâî ¹ 1-4 / 2013

А ние – о, колко средства имаме ние, за да се
оправдаем, за да се самооправдаем, че тази
или онази наша постъпка, тия или ония наши
думи имат основание, те са справедливи.
Там, където господства самооправданието,
себелюбието, егоцентризмът – подчерта
вам: където господстват – там не може да
има истинско разбиране и истински усет за
същността на греха, за опасността от него.
Ние сме склонни да оправдаваме едни
или други свои греховни навици и ние може
би и несъзнателно бягаме от истинското
разбиране и усет за това що е грях, тъй като
достигнем ли до такова разбиране и до та
къв усет, неизбежно ще последва мисълта: аз
трябва да променя живота си; това, което
досега съм наричал живот и съм смятал за
приемливо, всъщност не е такова и аз трябва
коренно да променя живота си. А на нашето
дълбинно себеугодие и себелюбие това никак
не му се ще. И затова ние възприемаме греха
повърхностно, законнически според проста
та логика на система от правила: това може,
това – не може. И ако има нещо по-трудно
извън тази проста двудялба “това може,
това – не може”, ние изпадаме в недоумение:
“Ама не ми говорете сега, кажете ми какво
може и какво не може, какво мога да правя и
какво не мога да правя, че да ми е спокойна
съвестта и да си живея като всички.”
Друго бягство от истинското съзнание
за греха – когато човек се потопи в самоана
лизи, самовъзприемания, анализи всякакви,
разсъждава за греха, разсъждава за своето
състояние, разсъждава за състоянието на
ближните, за състоянието на обществото,
на света и в тези размисли се стопява ясно
то съзнание за моя грях, за моя личен грях.
Когато човек разсъждава за греха в неговите
индивидуални или общи прояви и когато в
центъра на това изследване не съм аз, за
станал с просто сърце и ясен ум пред Бога,
тогава нещата се разводняват, понятието
ни за грях, макар и да е подплатено с много
богословски знания, остава безплодно, вяло
и обслужва в крайна сметка отново нашето
самооправдание, нашето себелюбие, та ако
щете и тщеславното ни чувство за значи
мост, защото ето, ние знаем и можем да
разсъждаваме по тия въпроси.
Ако ние се обиждаме от най-малката
проява на незачитане спрямо нас, то какво
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да говорим по-нататък? Ние би трябвало
да постъпим в школа за катехизиране, за да
разберем що е това да си християнин.
И тъй, високото богословие на отците,
духовно-подвижническият опит на Църк
вата не са нещо отвлечено и непостижимо
– те са кристализирал драгоценен небесен
духовен опит, към който – в мярата на
всеки един, разбира се – сме призвани да
се приобщим. Не зная дали са полезни тия
мисли, които споделих с вас днес на Велика
събота. Във всеки случай, ако ние се съзна
ваме като християни, би следвало да сме

готови, искрено готови, по същество го
тови да променяме, ако е нужно, из основи
досегашния си живот, да започваме отново
и отново с вяра в милостта на Този, Който
със смъртта Си умъртви смъртта и на
всички, които желаят, които истински же
лаят, дарява безсмъртие и неумиращ вечен
блажен живот. На Него, на нашия Спасител
и Изкупител, Богочовека Иисус Христос, за
едно с Неговия безначален Отец и пресвят,
благ и животворящ Дух да въздадем слава
и благодарение, сега и всякога, и в безкрай
ността на бъдещия век. Амин!

Триадицкий епископ Фотий

Вяра и духовен живот *

П

рибави се още една година, въз
любени, към времето, откакто
матушка игумения Серафима не е
сред нас. По думите на светител Теофан
Затворник видимото битие се ограничава
от пространството, а в невидимото битие
разстоянието се стопява. Вярно е също
така, че пространството във видимото
битие, в което ние все още пребъдваме и
живеем, не е преграда за сърцата, които са
близки в Господа. Но и обратно – в отвъдния
свят, в невидимото битие липсата на про
странство не приближава механично една
към друга душите; приближава ги отново
това, което ги е приближавало тук, в този
живот, а именно – любовта в Христос Бог.
Тази истина ние трудно разбираме, може
би още по-трудно я усещаме, а като че ли
най-трудно я прилагаме на практика, на
дело. Докато общуваме тук с духоносен човек,
какъвто беше незабравимата наша матушка
игумения Серафима, ние обикновено се уте
шаваме от това общуване, радваме се и това
е искрено. Обаче не е леко – дори да живееш
заедно с такъв човек – да възприемаш него
вите духовни послания, това, на което той
искрено и с всецяло усърдие те учи със слово и
* Слово, произнесено след панихидата по повод де
ветгодишнината от кончината на приснопаметната
игумения Серафима (Ливен), 8 юни (26 май ст. ст.) 2013 г.
в Девическия манастир “Покров Богородичен”, София.

с живия си пример. Известно е какво ни пречи
в това отношение – пречи ни самостта и
себелюбието, които явно или неосъзнавано
поставят нашето “аз”, нас самите, над всич
ко и всички, и дори да не се гордеем – това
би било явно безумие – над тези, които са
ни родили в Христа, ние проявяваме своя
та самост и себелюбие най-вече в това, че
скришом затваряме взора си за техния жи
вот, пример и слова, ако нещо от тях засяга
нашето “аз”, нашия егоцентризъм, нашето
себелюбие – ние тихомълком го заобикаляме,
отклоняваме го много, много леко встрани,
така че да можем да прелъжем съвестта си,
та да не ни изобличава тя или да не ни изо
бличи силно. И тук е нашата слабост, в това
е може би и нашата твърде малка способност
– да не кажа неспособност – да усвоим живо и
действено това, на което нашите духовни
отци и майки са ни учили със слово и живот.
За всички е ясно, всички го виждаме – кол
ко духовно съзидателен беше животът на
матушка игумения Серафима. Зримо свиде
телство за това е тази прекрасна обител.
Божият човек, духоносният човек съгражда
и съзижда духовно – това е един от отли
чителните му белези; той съгражда, а не
руши, събира, а не разпилява, обединява, а не
разединява. А ние – ние можем да съграждаме,
да събираме, да обединяваме дотолкова, до
колкото сме възприели словото на живия Бог,

66
живоносните светоевангелски слова на Спа
сителя, наставленията и примера на нашите
духовни отци и майки. Обратно, доколкото
у нас преобладава самостта, егоцентризмът,
себелюбието, ние, обратно, не съзиждаме,
а в повече или по-малка степен рушим; не
събираме, а разпиляваме, не обединяваме,
а разединяваме. И това важи за всички ни.
Всички знаем на теория колко опасен и
разрушителен за нашите души грях е осъж
дането. Кое друго, ако не нашата самост,
нашето себелюбие, нашият егоцентризъм
се нуждаят от тази храна, от тази скверна
храна, която доставя осъждането, погледът
към другия отгоре или пък язвителният
поглед към немощите на другия в името на
справедливостта или на какво ли още не?
Но когато говорим за това, когато изобщо
говорим за тази вреда от страстите, ко
гато говорим за духовния живот и за поло
жителните му стойности, ние трябва да
знаем едно – в основата на всичко истинско,
стойностно, духовно положително стои
вътрешната едноизмерност, простота,
искреност. А нашата самост е неизбежно
свързана с двойствеността, с лукавството,
с неискреността. Защо? Много просто – за
щото на нас не ни се ще да се разделим с нея
и те, самостта, гордостта, чувството
за висока значимост, за висока собствена,
лична значимост – те се крият зад всичко,
крият се дори и зад духовните понятия, и
зад привидното смиряване и себеунизяване.
Човек е изключително способен в това от
ношение – да прикрие своето “его” с това,
което дори наглед го изобличава. А това
означава, че ние нямаме или не се стремим
да придобием – та кой ги има? – тия изходни
предпоставъчни качества за духовен живот
– едноизмерност, искреност, простота. Как
да ги добием, откъде да ги почерпим? Всъщ
ност ние като християни би следвало да
имаме опит в тия качества. Откъде? От
вярата ни в Христа, възлюбени, защото
към Бога се пристъпва с вяра, а тази вяра
се гради върху доверие, върху безусловна
вяра – едноизмерна, искрена, проста вяра
в това, което Господ ни е открил. Оттук
ние трябва да тръгнем, за да се стремим
да придобием във възможната за нас мяра и
простота, едноизмерност, нелукаво отно
шение към ближните си. След като нашето
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отношение към Бога се гради върху вярата,
върху пълното доверие, то върху същото би
следвало да се гради и нашето отношение
към ближните. Всичко това, ще подчертая
отново, е предпоставка, начало на пътя към
християнския духовен живот.
Ако ние можем да цитираме свободно
Писанието и в същото време не сме се от
казали от склонността си да говорим неис
тини или да лъжем по каквито и да е поводи
в живота, то това не е християнство.
Ако ние можем да говорим дори до тънкос
ти за умо-сърдечната Иисусова молитва, и в
същото време си позволяваме нечестно от
ношение към ближния, лавиране, лукавство,
интригантство, то това не е християнство.
Християнството, както всички знаем,
достоверният светоевангелски православен
духовен живот започва от съзнанието за ду
ховната ни нищета, за това, че – уви! – ние
нямаме в сърцето си тези начални качест
ва, за които говорим. Съзнанието за това,
искреното, едноизмерно съзнание за това
вече е първата истинска надеждна крачка
към покаянието.
И ще приключа с това, с което започнах –
нашите наставници в Христа се отрекоха
от себе си заради Христос, заради Спаси
теля, заради нашето благо, заради нашето
спасение. Оттам и тяхното дълготърпение,
любов, с които ние се утешавахме, без обаче
да пожелаем истински, на дело и ние да се
отричаме, да се борим да се отричаме от
своята самост, себелюбие, гордост.
По молитвите на нашите духовни от
ци и майки, по майчините молитви на ма
тушка игумения Серафима да ни отрезви
Господ, да ни освести по който начин Му е
угодно, та да прогледнем и да положим добро
начало тук, в условията на това битие, с
всичките трудности и изпитания, скърби,
мъки, за да може, когато прекрачим прага
на смъртта и се озовем в условията на оно
ва битие, където няма пространство, къ
дето се стопява всяко раздалечаване, да
бъдем заедно по милостта Господня с тия,
които ни родиха в нашия Господ Бог и Спа
сител Иисус Христос, на Когото ведно с
безначалния Негов Отец и пресвят, благ и
животворящ Дух подобава слава, чест и
поклонение сега и всякога, и в безкрайност
та на бъдещия век. Амин!
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Православието – огнена истина*

К

акто знаем от житието на св. про
рок Илия, възлюбени, след раждане
то му неговият баща Савах видял
ангели Божии да хранят младенеца с огън
и да го повиват в пламък вместо в пелени.
Когато изплашеният баща отишъл в Йеру
салим и разказал на свещениците видението
си, един от тях рекъл: “Не бой се, но знай,
че този младенец е съсъд на Божията бла
годат, словото му ще бъде като
огън, ще бъде велика ревността
му по Господа.” И наистина, це
лият живот на светия пророк е
бил огън, словото му е било огън,
било огнена истина, пламтяща
правда.
Какви ли мисли ще ни спохо
дят, ако споменем, че всички ние,
като Христови следовници, би
трябвало да водим живот, който
да бъде огнена истина, огнено
покаяние, пламтяща правда? Съ
знаваме ли, че Православието е
начин на живот, а не бездушна
система от норми и правила?
Православието е вяра и живот
според нея, които преодоляват в
дълбочина нашата себичност,
уродливия ни егоцентризъм. Православието
е вяра и живот, които ни учат да гледаме
към Бога не от позицията на нашите поня
тия и разбирания, нагласи, желания, а в
светлината на това, което Бог ни е открил
за Себе Си и за самите нас. Православието
не е религиозна рамка на земния ни живот,
а огнена истина, която ни издига над соб
ственото ни нищожество, над патологич
ния ни егоизъм и ни прави годни да се срещ
нем с Бога и да Го открием в нашите ближ
ни. Православието, възлюбени, е истина,
която изгаря всяка половинчатост, всяко
съглашателство, всяка полувяра, които ни
карат да куцаме на две колена според слова
* Слово, произнесено в параклиса “Св. пророк Илия”,
гр. Плевен, 2 август (20 юли ст. ст.) 2013 г.

та на Божия пророк Илия към народа: Още
ли ще куцате на две колена? Ако Господ е Бог,
вървете след Него, ако ли Ваал – вървете след него
(3 Цар. 18:21).
Православието е действителна среща
с Бога, в която ние откриваме и Него, и себе
си, и ближните си. Имаме ли начално съзна
ние за това, имаме ли поне блед усет за
това? Ако не, то нашите умове и сърца са
сива пепел без истина, без следа
от жар, и нашият живот по нищо
не ще се различава от тези, които
говорят за Бога, спорят относно
Бога, уж проповядват за Бога, уж
са религиозни, а всъщност не са
се срещнали и не се срещат с Бога.
Само ако осъзнаем, усетим, ако
щете, доверим се, че Православи
ето е начин на живот, открит
ни от Самия Бог, само тогава в
нашите умове и сърца може да
пламне първата искра на познание
за Бога, на живот с Бога, в Бога,
за Бога; живот, който се живее
не в пашкула на нашата себич
ност, на нашето “аз”, а в стреме
жа, в реалния стремеж да отда
дем себе си на Бога и да осъзнаем
и да възжелаем доброто на нашия ближен
да бъде ръководно начало в живота ни. Без
да разкъсаме този пашкул, ние ще си останем
формално православни, статистически
религиозни, без да сме познали що е истина,
що е Православие, що е Божие Откровение,
без да сме се докоснали живо до това, което
Бог ни е открил за себе си, за нас самите и
за нашите ближни.
Огнените молитви на Илия Тесвитец да
ни съпътстват и да ни възпитават по пътя
към такъв живот, по пътя към достоверен,
реален, духовен, православен християнски
живот, който по своята същина е пламенен,
огнен живот чрез благодатта на Светия
Дух в нашия Спасител Христос Бог, Който е
благословен и преблагословен и сега и всякога,
и в безкрайността на бъдещия век. Амин!
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Нашият живот – свидетелство за вярата ни *

П

о думите на преподобни Юстин
Сръбски, възлюбени, никой не е
проверявал така радикално дейст
вителността на Христовото възкресение,
както апостол Тома. Поразени от греха,
духовните свойства на човешката природа
сякаш не са могли да не се усъмнят във факта
на Христовото възкресение. Но ето, ние
изповядваме, че вярваме във възкресението
на Спасителя, вярваме в Самия Него, вяр
ваме в Неговото слово, вярваме във всичко,
което Той ни е открил за Бога и човека. Ала
каква е тази наша вяра? Вяра на парче, вяра
условна, психологическа вяра, умствена вяра
или всецяла вяра, вяра-живот, вяра-подвиг?
Ето тук е въпросът. Колкото по-слаба, по-не
устойчива е нашата християнска вяра, тол
кова повече се сºли да обхване ума и сърцето
ни една друга вяра – вярата в това, което
виждат, осезават, вкусват нашите сетива.
Една предимно външна християнска
вяра, една вяла, линееща християнска вяра
прикрива една или друга форма на неверие.
Вярваме ли истински в това, което изпо
вядваме и проповядваме? Ето, ние изобли
чаваме света, изобличаваме света, който не
само не вярва, но не ще и да чуе за Христа
Спасителя. Но и светът изобличава нас.
Светът е уродлив, но е някак естествен в
тази своя уродливост, защото светът не се
прикрива, светът живее, подбуждан силно
от инстинкта за материално оцеляване,
за наслади, за власт, за пари в стихията за
конкуренция, в която човеците се стремят
да бъдат по възможност първи. А ние се
разкъсваме между проповядваното от нас
Евангелие и живота ни в света, отношение
то ни към света на дело. Ето в този смисъл
ние сме неестествени, ние сме двойствени,
ние, казано просто, лицемерим. Какво се по
лучава? Ние изобличаваме света и в същото
време се прилепваме към света и желаем да
се сдобием не по-малко от другите, които
не вярват в Христа, с неговите блага, и то
в колкото е възможно по-голяма степен.
* Слово, произнесено на Томина неделя, 12 май (29 април
ст. ст.) 2013 г., в катедралния храм “Успение Богородично”.

Прилепваме се ние към света, а светът
впива в нас своето жило и се оказва, че в
крайна сметка ние живеем не според това,
което изповядваме и проповядваме. Ние не
ще бъдем прави, ако се опитваме да се при
крием зад една духовна истина. Чуваме: да,
всички са грешни, не бива никого да осъждаме.
Бедата е обаче, че ние се опитваме именно
лицемерно да се скрием зад тази истина, да
се самооправдаем чрез нея, да оправдаваме
и други, които постъпват така, като нас.
Ако правим тъй, то за пореден път доказ
ваме, че не сме Христови следовници в дух
и истина, а – тягостно е да се изрече и дано
да не попаднем в обсега на тия думи – ние
сме религиозни лицемери и подлеци.
Животът според вярата разкрива до
стоверността на нашата – личната и об
щата ни – вяра, не думите, а именно живо
тът ни. Мисля, за всеки един от нас е ясно
какъв е пътят, каква е посоката – война,
безпощадна война срещу всяка половинчата
вяра в нас самите, не у другите, срещу всяка
утилитарна вяра – вяра, която търси полза,
изгода, здраве или какво ли още не, война
срещу формалната вяра, война срещу всякак
ви възможни прелестни състояния на една
емоционално нездрава психологическа вяра,
война срещу безкръвната, слаба, полумъртва
умствена или интелектуална вяра. Това от
една страна. От друга страна, борба за вяра
от цялото сърце, за вяра от цяла душа, за
вяра с всичкия ум, за вяра искрена, напълно
едноизмерна, за вяра, която поразява всяко
двуличие у нас, всяко лукаво приспособленство
към света, всяко извъртане, всяко лицемерие.
Откъде да започнем? От тази искра, която
запали и в сърцето на апостол Тома огъня на
вярата – той попипа, увери се и повярва, а
ние всецяло да се доверим на Господа и от
това всецяло доверие да избуи истинска,
достоверна и всецяла вяра в нашия Господ
Бог и Спасител Иисус Христос, на Когото
заедно с Неговия безначален Отец и пребла
гия и животворящ Дух подобава слава, чест
и поклонение, безспирно благодарение сега и
всякога, и във вечни векове. Амин!
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Рождественско СЛОВО

“Да не позволим, верни, скверно слово да излезе от устата ни; като се поучим,
божествени слова да принесем сега на Христос, Който ни избави от безсловесието
и лежи в ясли на безсловесни...”
(Миней, 23 декември по църковния календар, трипеснец на повечерието, песен осма,
четвърти тропар)

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

Е

то с какви думи нашата Майка, Църквата ни приканва да възхва
лим днешния велик и свят празник. “От препълнено сърце гово
рят устата”, казва Този, Който “ни избави от безсловесието” и
като Младенец бе положен в “ясли на безсловесни”. С какво са изпълнени
сърцата ни? Изсушени ли са в тях корените на каквото и да е скверно
слово? Могат ли те да вместят божествени слова, които да принесем
сега на Христос?
В ясли на безсловесни лежи въплътеното предвечно Слово. Невидими
ят е видим за човешките очи, Неосезаемият е осезаем за ръцете, Които
Сам създаде, новороденият Младенец е Самият Извор на живота. Като
Бог Слово – Логос Той е и богочовешкият смисъл, богочовешката логика на
живота. И Той дойде сред нас, за да ни избави от безсловесието, тоест
от безумието, от безсмислието, от измамната логика на греха, от псев
дологиката на дявола, от отчайващата логика на смъртта. Да ни избави
– как? Като принесе в жертва Сам Себе Си и ни призове да Го следваме.
С думи и дела ние всеки ден показваме и доказваме какъв метод на
живот, каква логика на живота сме усвоили и усвояваме – богочовешката
логика на себераздаването, на саможертвата като път за среща с Бога,
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със себе си и с ближния или, обратно, човекоцентричната логика на без
условното самоутвържваване, на себелюбуването и себепоклоннството
като път, водещ встрани от Бога, от ближните и в крайна сметка –
встрани от нас самите. Всеки ден ние показваме и доказваме кой от
девизите на тия две логики, на тези два пътя е изписан върху скрижа
лите на сърцата ни: “жертвай себе си заради другите” или “жертвай
другите заради себе си”.
Само ако изберем богочовешката логика на живота и се стремим да я
усвояваме, ще можем да приемем в себе си Христовия лек срещу безслове
сието. Тогава ще прогледнем и ще съзрем, че колкото повече даваме от
себе си, толкова повече богатеем в Бога, опитно ще се убедим, че колкото
по-близко сме до Бога и до ближния, толкова по-пълно се разкрива в нас
логосът, тоест смисълът на собственото ни съществуване. Тогава ще
изсъхнат и впитите в сърцата ни корени на всяко “скверно слово”, на
всяко на всяко лъжовно слово, на всяко нечисто слово, на всяко лицемерно
слово, с една реч, на всяко обезсловесено слово, на всяка безлогосна логика
според стихиите на този свят, а не според Христа (ср. Кол. 2:9). Само ако
изберем богочовешката логика на живота и се стремим да я усвояваме,
ще можем да принесем на Богомладенеца божествени слова. Поемем ли
по Неговия кръстовъзкресен път, словото Му ще оплоди сърцата ни
и те ще доловят пулса, ще доловят съкровения смисъл, силата и духа
на може би външно познати слова, ще се изпълнят с тях и тия слова
ще станат наши, истински наши, глъбинно наши, ще станат и наше
приношение, и наш дар за Родилия се във Витлеем Спасител на света.
Тогава и нашите оживяващи сърца ще изрекат като свои божествените
думи: “Днес се ражда от Дева Този, Който с ръката Си държи цялото
творение, с пелени се повива Този, Който по Съществото Си е непри
стъпен Бог1..., в бедни ясли лежи Единородният Син видим като човек
... И ние пеем: Троице Свята, спаси душите ни.” Днес “Роденият без
майка се ражда без баща. Безплътният се въплъщава, във вещество се
облича Словото, Невидимият става видим, Неосезаемият става осезаем,
Безлетният получава начало, Син Божий става Син Човешки.” На Него,
Непостижимия и в непристъпното Му величие, и в безпределното Му
смирение, на въплътения Бог Слово, нашия Господ Иисус Христос, заедно
с безначалния Негов Отец и Пресветия Благ и Животворящ Дух, еди
носъщна и неразделима Троица, да възнасяме благодарение и слава, чест
и поклонение сега, и всякога, и в безкрайността на бъдещия век! Амин.

Честито Рождество Христово!
† Триадицкий епископ Фотий
1. Миней, 25 декември, стихира глас 6 на шестия час.
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Из живота на Българската Православна Старостилна Църква
(продължение от стр. 6)

Моменти от св. Литургия на празника Петдесетница, 23 юни (10 юни ст. ст.).

Празникът “Св. Дух” в храма “Света Троица” в гр. Гоце Делчев, 24 юни (11 юни ст. ст.).

Моменти от бдението и светата Литургия за празника на светите първовърховни апостоли Петър
и Павел, 12 юли (29 юни ст. ст.).

72

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ ÑËÎÂÎ ¹ 1-4 / 2013

Престолният празник в чест на Всички български светци на параклиса “Св. Йоан Рилски и всички
български светци” при катедралния храм “Успение Богородично”, 14 юли (1 юни ст. ст.).

Престолният празник на храма “Свети пророк Илия” в Плевен, 2 август (20 юли ст. ст.).

Престолният празник на храма “Пресвета Богородица – Радост на всички скърбящи” във Велинград,
5 август (23 юли ст. ст.).
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Причастяване по време на св. Литургия и освещаване на грозде. Преображение Господне, 19 август
(6 август ст. ст.), катедрален храм “Успение Богородично”, София.

Празникът на катедралния храм “Успение Богородично” в София

Тържествените богослужения за престолния празник на катедралния храм в столицата бяха
оглавени от Триадицкия епископ Фотий, Метонския епископ Амвросий от Свещения Синод на
противостоящите – Гръцка Истинно-православна Църква и Воронежкия и Южноруски епископ Кирил
от Руската Православна Задгранична Църква. На следващата вечер Триадицкият епископ Фотий и
Воронежкият и Южноруски епископ Кирил отслужиха Чина на погребението на Пресвета Богородица.
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Триадицкият епископ Фотий със свещениците и миряни след св. Литургия за престолния празник
на храма “Преп. Йоан Рилски” в Дупница, 31 август (18 август ст. ст.).

Евангелски чин по време на бдението за празника
Рождество Богородично, 20 септември (7 септември ст. ст.).

Чин на въздигане на св. Кръст в края на бдението
за празника Въздвижение на св. Кръст, 26 септември (13 септември ст. ст.).

Св. Литургия в Княжевския манастир на престолния празник на главния манастирски храм
“Св. апостол и евангелист Лука”, 31 октомври
(18 октомври ст. ст.).

Св. Литургия на празника в чест на преп. Йоан
Рилски, 1 ноември (19 октомври ст. ст.).
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Празникът на манастира “Св. св. Киприан и Иустина”
15 октомври (2 октомври ст. ст.), Фили, Гърция

Вляво: Предстоятелят на Българската Православна Старостилна Църква, Триадицкият епископ
Фотий, по традиция взе участие в празничните богослужения във Фили наред с архиереите от Синода
на Противостоящите. Вдясно: На 17 октомври (4 октомври, ст. ст.) беше извършена интронизацията
на новия Оропоски и Филийски митрополит Киприан.

ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ
Триадицкий епископ Фотий
Пасхално слово

7

Българска Православна Старостилна Църква –
предистория, организиране, статистически данни

9

Триадицкий епископ Фотий
Смирението на архимандрит Серафим

14

	Игумения Серафима (Димитрова)
Кратък поглед върху жизнения път и духовното
наследство на матушка игумения Серафима

16

Оропоски и Филийски митрополит Киприан
Интронизационно слово

25

Оропоски и Филийски митрополит Киприан
Мирно послание

28

	Св. Атанасий Велики
Пето празнично послание
Из духовните беседи на преп. Варсануфий
Оптински

29
32

Триадицкий епископ Фотий
Молитвата е духовно дишане на душата в този свят 37

Оропоски и Филийски митрополит Киприан
Духовен отец и духовно чедо: любов и свобода
или власт и зависимост?

43

За духовната свобода на Църквата.
Житиепис на Петроградския митрополит
свещеномъченик Йосиф (продължение)

47

Константин Бужор
Кратка история на Румънската Старостилна
Православна Църква (продължение)

55

Триадицкий епископ Фотий
Спасението – драговолно избран път

63

Триадицкий епископ Фотий
Вяра и духовен живот

65

Триадицкий епископ Фотий
Православието – огнена истина

67

Триадицкий епископ Фотий
Нашият живот – свидетелство за вярата ни

68

Триадицкий епископ Фотий
Рождественско слово
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Вечер, посветена на 100-годишнината от рождението на игумения Серафима (Ливен), 1 декември
(18 ноември ст. ст.). Катедрален храм “Успение Богородично”.

Вляво: Св. Литургия за празника Въведение Богородично. 4 декември (21 ноември ст. ст.). Вдясно:
Постригване на Димитър Илиев от Варна за четец преди св. Литургия в Неделя 26. след Петдесетница, 22 декември (9 декември ст. ст.).

Рождество Христово в катедралния храм

Вляво: Лития на бдението. Вдясно: Великият вход на светата Литургия за празника.
6 и 7 януари 2014 г. (24 и 25 декември ст. ст. 2013 г.)

