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

(Ìàò. 28:20).

ÁÐÎÉ  1–4
яíуàðè — äåêåìâðè 

ãîä. ÕÕIII — 2015 ã.

ÎÐÃÀÍ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ 
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Âåлèêèяò âîäîñâåò íà ïðàçíèêà Áîãîяâлåíèå â 
êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, 

19 яíуàðè (6 яíуàðè ñò. ñò.) 2015 ã.

Ïîçäðàâлåíèя ñлåä ìîлåбåíà êúì ñâåòèòå 70 àïîñ-
òîлè ïî ñлу÷àй 22-ãîäèøíèíàòà îò àðхèåðåйñêàòà 
хèðîòîíèя íà Íåãîâî Ïðåîñâåщåíñòâî Òðèàäèцêèя 
åïèñêîï Фîòèй, 17 яíуàðè (4 яíуàðè ñò. ñò.) 2015 ã.

Òðèñàãèîí çà àðхèìàíäðèò Ñåðàфèì (Àлåêñèåâ) 
íà íåãîâèя ãðîб â Êíяжåâñêèя ìàíàñòèð “Ïîêðîâ 

Áîãîðîäè÷åí”, 25 яíуàðè (12 яíуàðè ñò. ñò.)

Ïîñåщåíèå â жåíñêàòà îбèòåл “Ñâåòè Àíãåлè” 
â Àфèäíè, Àòèêà, 27 яíуàðè (14 яíуàðè ñò. ñò.)

Áäåíèå çà ïðàçíèêà Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå, Íåäåля íà 
Ñòðàøíèя ñúä, 15 фåâðуàðè (2 фåâðуàðè ñò. ñò.)

Ìîлåбåí êúì ñâ. Фîòèй, ïàòðèàðх Êîíñòàíòè-
íîïîлñêè, 19 фåâðуàðè (6 фåâðуàðè ñò. ñò.)



Âåлèê ïîêàåí êàíîí íà ñâ. Àíäðåй Êðèòñêè â ïîíå-
äåлíèê îò ïúðâàòà ñåäìèцà íà Âåлèêèя ïîñò, 

23 фåâðуàðè (10 фåâðуàðè ñò. ñò.)
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Ïåòúê íà ïåòàòà ñåäìèцà îò Âåлèêèя ïîñò – 
уòðåíя ñ Áîãîðîäè÷åí àêàòèñò,  

27 ìàðò (14 ìàðò ñò. ñò.)

Èçíàñяíå íà ñâ. Êðúñò â êðàя íà бäåííàòà 
ñлуж бà ñðåщу Íåäåля òðåòà íà Âåлèêèя ïîñò – 

Êðúñòîïîêлîííà, 15 ìàðò (2 ìàðò ñò. ñò.)

Îñâåщàâàíå íà êîлèâîòî â ÷åñò íà ñâ. âåлèêîìú÷å-
íèê Òåîäîð Òèðîí â ïåòúê íà ïúðâà òà ñåäìèцà îò 
Âåлèêèя ïîñò, 27 фåâðуàðè (14 фåâðуàðè ñò. ñò.)

Íåäåля ÷åòâúðòà íà Âåлèêèя ïîñò. 
Ñâåòè ÷åòèðèäåñåò ìú÷åíèцè â Ñåâàñòèя,  

22 ìàðò (9 ìàðò ñò. ñò.)

Â êðàя íà ñâåòàòà Ëèòуðãèя â Íåäåля íà 
Ïðàâî ñлàâèåòî, 1 ìàðò (16 фåâðуàðè ñò. ñò.)
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Уòðåíя íà Âåлèêè ïåòúê ñ 12-òå åâàíãåлñêè ÷åòèâà 
çà Õðèñòîâèòå ñòðàäàíèя

 Âåлèêè ÷åòâúðòúê. Ìàñлîñâåò, 
9 àïðèл (27 ìàðò ñò. ñò.)

Âåлèêè ïåòúê âå÷åðòà, 10 àïðèл (28 ìàðò ñò. 
ñò.) – уòðåíя íà Âåлèêà ñúбîòà ñ Îïåлî Õðèñòîâî 

Âåлèêà ñúбîòà, 11 àïðèл (29 ìàðò ñò. ñò.) – блà-
ãîñлîâåíèå â êðàя íà ñâ. Ëèòуðãèя

Îñâåщàâàíå íà âúðбîâè êлîíêè íà бäåííàòà ñлужбà 
çà ïðàçíèêà Âхîä Ãîñïîäåí â Éåðуñàлèì, 

5 àïðèл (23 ìàðò ñò. ñò.)

Îñâåщàâàíå íà ïåòîхлåбèå íà бäåííàòà ñлужбà íà 
ïðàçíèêà Áлàãîâåщåíèå íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèцà, 

7 àïðèл (25 ìàðò ñò. ñò.)



Пасха Христова в катедралния храм “Успение Богородично”, София

Ïàñхàлíî лèòèйíî øåñòâèå â Ñâåòлè ïîíåäåлíèê, 
13 àïðèл (31 ìàðò ñò. ñò.)

Ïàñхàлíàòà уòðåíя
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Ïðåñòîлíèяò ïðàçíèê íà хðàì “Жèâîïðèåìåí 
èçòî÷íèê”, ãð. Ñàíäàíñêè, Ñâåòлè ïåòúê, 

17 àïðèл (4 àïðèл ñò. ñò.)

Ïðè÷àñòяâàíå ïî âðåìå íà ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðåñ-
òîлíèя ïðàçíèê íà хðàìà “Ñâ. Ãåîðãè Ïîбåäîíî-
ñåц”, ãð. Ñòàìбîлèйñêè, 6 ìàй (23 àïðèл ñò. ñò.)
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Ïðåñòîлåí ïðàçíèê íà ïàðàêлèñà “Ñâ. ñâ. Êèðèл è 
Ìåòîäèй” ïðè хðàìà “Ñâ. ñâ. Ñåäìî÷èñлåíèцè”,  

Áлàãîåâãðàä, 24 ìàй (11 ìàй ñò. ñò.)

65 ãîäèíè îò îфèцèàлíîòî îòêðèâàíå íà Êíяжåâñêàòà äåâè÷åñêà îбèòåл “Ïîêðîâ íà Ïðåñâåòà 
Áîãîðîäèцà”, 16 ìàй (3 ìàй ñò. ñò.) 2015 ã.

Ìàлêèяò âхîä ïî âðåìå íà ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàç-
íèêà Âúçíåñåíèå Ãîñïîäíå, êàòåäðàлåí хðàì “Уñ-

ïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, 21 ìàй (8 ìàй ñò. ñò.)

Îñâåщàâàíå íà îðåхîâè êлîíêè ïî âðåìå íà äåâåòèя 
÷àñ ïðåäè âå÷åðíяòà íà ïðàçíèêà Ïåòäåñåòíèцà,  

31 ìàй (18 ìàй ñò. ñò.)

Ïðàçíèêúò “Ñâ. Дух” â хðàìà “Ñâåòà Òðîèцà” 
â ãð. Ãîцå Дåл÷åâ, 1 юíè (19 ìàй ñò. ñò.)
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Д
иалогът за установяването на 
официално църковно общение меж
ду Българската Православна Ста

ростилна Църква и Църквата на истински
те православни християни в Гърция бе 
доведен до успешен край. На 26 януари (13 
януари, ст. ст.) 2015 г. Негово Преосвещен
ство епископ Фотий, председател на Сино
да на Българската Православна Старостилна 
Църква, се срещна с Негово Блаженство 
архиепископ Калиник и архиереи от Синода 
на Църквата на истинските православни 
християни в Гърция. По време на разговора 
от двете страни бе потвърдено, че не съ
ществуват пречки от вероизповеден харак
тер, които да препятстват установява
нето на официално църковно общение меж
ду двете църкви сестри. В резултат на това 
взаимно утвърдено разбиране Негово Пре
освещенство епископ Фотий постави под
писа си под общия еклесиологичен документ, 
озаглавен “Истинно Православната Църква 

пред лицето на икуменическата ерес. Дог
матически и канонически въпроси”, наред с 
подписите на предстоятелите на трите 
църкви сестри – Църквата на истинските 
православни християни в Гърция, Руската 
Православна Задгранична Църква и Румън
ската Православна Старостилна Църква.

Двете страни потвърдиха, че канонич
ноадминистративният проблем с нали
чието на структури на Гръцката Църква 
на истинските православни християни в 
България ще бъде решен въз основа на пра
вилата на Светата Православна Църква, 
отнасящи се до взаимоотношенията между 
самоуправляващи се църкви сестри. След 
като гръцката страна, в братско взаимо
действие с българската страна, извърши 
необходимото в това отношение, ще бъде 
договорена и своевременно оповестена да
тата за съвместното отслужване на св. 
Литургия.

София, 1 февруари (19 януари ст. ст.) 2015 г.

ÎФÈÖÈÀËеÍ ÐÀзДеË

Установяване на официално 

църковно общение междУ 

българската Православна старостилна 

църква и църквата на истинските 

Православни християни в гърция
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В  с ъ о т в е т 
ствие с реше
нието на Ар

хиерейския Синод на 
Руската Православна 
Задгранична Църква, 
Журнал № 3 от заседа
нията на Си нода, про
ведени от 27 до 29 
ок томври 2015 г. в гр. 
Одеса, с указ № 01 от 24 
ноември 2015 г на Не
гово Преосвещенство 

Триа дицкия епископ Фотий, Воронежкият 
и Южноруски епископ Кирил е назначен за 
временен член на Синода на Българската Пра
вославна Старостилна Църква.

Êðàòêà бèîãðàфè÷íà бåлåжêà

Âîðîíåжêèяò è Южíî-ðуñêè åïèñêîï 
Êè ðèл, в света Валерий Кравец, е роден на 21 
юли 1948 година. Бил е клирик на Московска
та патриаршия (ръкоположен за дякон на 4 
октомври 1984 г , а на следващия ден – за све

щеник). Отец Валерий има трезв поглед върху 
състоянието на Църквата в Съветския съюз 
и установява отношения с дисидентското 
движение сред духовенството на Московска
та Патриаршия. През 1997 г., протоиерей 
Валерий Кравец заедно със сина си йерей Роман 
Кравец преминава в юрисдикцията на Руската 
Православна Задгранична Църква. През 1998 
година в град Воронеж започва изграждането 
на храм, посветен на всички светци, просияли 
на руска земя. О. Валерий отказва да приеме 
унията на част от РПЗЦ с Московската пат
риаршия през 2007 г. На 11 юли 2007 г. е включен 
в състава на Временното Висше Църковно 
Управление на РПЗЦ. На 20 май 2009 г. е на
значен за администратор на новоучредената 
Воронежка епархия на РПЗЦ, като е избран за 
кандидат за епископ. На 20 ноември 2009 г. е 
постриган за монах с името Кирил в чест на 
свещеномъченик Кирил, митрополит Казан
ски. На 21 ноември в храма, посветен на св. 
Архангел Михаил в Одеса, е ръкоположен за епи
скоп от НюЙоркския и Източноамерикански 
митрополит Агатангел и Болградския епископ 
Георги с титлата Воронежки и Южноруски.

нов Член на синода на българската 

Православна старостилна църква

Престави се в госПода монах адриан (балев)

Н
а 19 януари (6 януари ст. ст.) 2015 г., Свето Богоявление, 
след тежко боледуване премина във вечността обичният 
ни брат монах Адриан (Балев), роден на 8 септември 1968 г.

Още като младеж Румен обиква монашеството. Става послушник 
в Жаблянския манастир “Св. Йоан Предтеча”, където е постриган 
за монах. В условия, подлагащи на тежко изпитание християнско
то съзнание и дори устоите на човешката личност, монах Адриан 
запазва будната си съвест и безусловната си честност. Той служеше 
на Бога и ближните без да се жали и за него това бе нещо естест
вено. Трогателни бяха неговите ежедневни грижи за духовния му 
брат монах Василий, който страда от множествена склероза и от 
младежка възраст е прикован към инвалидна количка.

Преди две години отец Адриан заболя нелечимо от рак. Той по
срещна това последно земно изпитание по монашески, готвеше се за раздялата с временния 
живот, държеше се за молитвата, която горещо обичаше, не преставаше да мисли и се да 
грижи първо за ближния, а после за себе си.

Милостивият Бог да прости волните и неволните прегрешения на нашия новопреставен 
брат и да упокои душата му в Небесните Си селения – там, дето няма болка, нито печал, но 
безкраен живот.
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А. Основни еклесиологични прин ципи

Б. Икуменизмът: синкретична всеерес

В. Сергианството: подправяне на кано

ничността

Г. Така нареченото официално право

славие

Д. Истинската Православна Църква

Е. Възвръщане към истинското Право

славие

Ж. Към свикването на Разширен събор 

на Истинската Православна Църква

Март 2014 г.

Текст, съставен от 

Гръцката, Румънската и Руската Задгра

нична Истински Православни Църкви

А. Основни еклесиологични 
принципи

От изминалия двадесети век насам 
Èñòèíñêàòà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà се бори 
твърдо и изповеднически срещу еклесиоло
гичната ерес на èêуìåíèçìà, както и срещу 

ИстИнскАтА ПрАвОслАвнА ЦърквА 

Пред лИЦетО нА ИкуменИческАтА ерес 

догматически и канонически въпроси1

произлязлата от него êàлåíäàðíà ðåфîðìà, 
но и като цяло – срещу äîãìàòè÷åñêèя 
ñèíêðåòèçúì, който, култивирайки после
дователно и планомерно, многообразно и 
противоевангелски, íà ìåжäухðèñòèяíñêî 
è ìåжäуðåлèãèîçíî ðàâíèщå връзката, съ
вместното съществуване, смесването и 
сътрудничеството между Истина и лъжа, 
Светлина и мрак, Църква и ерес, има за цел 
изграждането на една íîâà ñúщíîñò, т. е. 
на общност без еднаквост във вярата, [на] 
така наричаното тяло от вярващи.

g  g  g 

В своята изповедническа борба Èñòèí-
ñêàòà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà е прилагала и 
продължава да приема и прилага следните 
îñíîâíè ïðèíцèïè на православната екле
сиология:

1. Главният критерий за членство в 
Христовата Църква е „ïðàâèлíîòî è ñïàñè-
òåлíî èçïîâяäâàíå íà âяðàòà” (св. Максим 
Изповедник), т. е. èñòèíñêàòà, òî÷íà è 
íåðåфîðìèðàíà ïðàâîñлàâíà âяðà, на който 
„камък” (ïðàâèлíîòî èçïîâяäâàíå) Господ е 
съзидал Своята света Църква. 

2. Този критерий важи както за отдел
ни вярващи лица, така и за цели поместни 
църкви. 

3. Êàòîлè÷íîñòòà (ñúбîðíîñòòà) на 
Христовата Църква – винаги във връзка с 
нейната åäèíñòâåíîñò, ñâяòîñò и àïîñ-
òîлè÷íîñò – е качествено и вътрешно, а не 
количе ствено и външно нейно свойство; това 
е нейната основна отличителна черта, 
която изразява, от една страна, целостта 
и пълнотата на проповядваната от нея Ис
тина, независимо от нейните демографски 
и географски измерения, а от друга страна, 
автентичността и пълнотата на средства

1. Преводът на български език е направен от официал
ния гръцки (оригинален) документ, чийто език е ката
ревуса (архаизирана форма на новогръцкия език) – http://
www.hsir.org/pdfs/2014/03/22/20140322aCommonEcclesiolo
gy15%20Folder/20140322aCommonEcclesiologyPROTOTY
POTELIKO.pdf Консултиран е преводът на димотики 
(съвременната фаза от развитието на гръцкия език)  
http://www.hsir.org/pdfs/2014/06/10/20140610bCommonEccle
siologyApodosisTELIKO1262014.pdf, а също и английски
ят превод на документа – http://www.synodinresistance.
org/pdfs/2014/03/22/E20140322aCommonEcclesiology15/
E20140322aCommonEcclesiology15.pdf Думите в квадрат
ни скоби [] са добавени от преводача, за да се предаде 
поясно на български език смисълът на съответното 
словосъчетание или изречение. Бел. прев
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та, които тя предоставя за изцелението 
и об¬жението на грехопадналата човешка 
природа.

4. Именно върху базата на това ïðàâèл-
íî èçïîâяäâàíå се основава ñâåòîòàйíñòâå-
íîòî îбщåíèå на вярващите с Христос и 
помежду им êàòî çàâúðøåê на съществува
щото åäèíñòâî във вярата, като цел и край, 
а не като средство çà ïîñòèãàíå на това 
åäèíñòâî, т. е. íà ïúðâî ìяñòî å åäèíñòâî-
òî â ïðàâèлíîòî èçïîâяäâàíå, à ïîäèð íåãî 
ñлåäâà è îбщåíèåòî â Òàйíñòâàòà. 

5. Всички благочестиви християни, кои
то имат ïðàâîñлàâíî èçïîâяäâàíå [íà âя-
ðàòà], за да бъдат живи членове на Църква
та, трябва да пребъдват на всяка цена в 
ñâåòîòàйíñòâåíî îбщåíèå помежду си, 
тъй като îбщåíèåòî âúâ Âяðàòà и îбщå-
íèåòî â Òàйíñòâàòà – когато те са нераз
ривно свързани в живота на вярващите – 
съставят и установяват åäíîòî è åäèí-
ñòâåíî Òялî Õðèñòîâî. 

6. Непоклатимото ïðåбúäâàíå в ïðà-
âèлíîòî èçïîâяäâàíå [íà âяðàòà], както и 
çàщèòàâàíåòî му на всяка цена, е въпрос 
îò íàй-âèñîêà ñîòèðèîлîãè÷íà âàжíîñò; 
затова и нашите свети отци са изповядва
ли и защитавали смело с думи, с дела и с 
кръвта си нашата света православна Вяра, 
като са вършели това от името на Право
славната Католична (Съборна) Църква и в 
името на самото º съществуване.

7. Всички, които проповядват или по
стъпват противно на ïðàâèлíîòî èçïî-
âяäâàíå, като еретици, се отделят от 
Èñòèíàòà íà Âяðàòà и отпадат от îбщå-
íèå с Православната Католична Църква, 
били те отделни лица или общности, дори 
ако [последните] продължат да функциони
рат формално-институционално като мними 
църкви и да се наричат такива:

 “Тези, които не принадлежат на Истина
та, не принадлежат и на Църквата Христова; 
и това е така толкова повече, колкото те биха 
лъгали относно самите себе си, като се наричат 
или се наричат едни други свещени пастири и 
архипастири; защото [ние сме научени, че] хрис
тиянството се отличава не по това, което се 
вижда отвън, а посредством истинска и точна 
вяра” (св. Григорий Палама).

8. еäèíñòâîòî íà Öúðêâàòà â Èñòè-
íàòà íà Âяðàòà è â ñâåòîòàйíñòâåíîòî 
îбщåíèå, дарувано свише от Отца, чрез 
Сина, в Светия Дух, е несъмнено христоцен
трично и евхаристийно; то се преживява 
опитно като непрекъсваема във времето сре-
ща и съвмест но служение в пространството и 
времето “с всички светци”, тъй като има за 
свой ãàðàíò ïðàâîñлàâåí åïèñêîï, който 
да бъде – по Божия благодат – íîñèòåл на 
„преданието на Истината” (Св. Ириней 
Лионски).

9. Всеки ïðàâîñлàâåí åïèñêîï, като „съ
общник в нравите и наследник на престо
лите” на светите апостоли, като îòåц на 
евхаристийното събрание, като ïðåïîäà-
âàщ Евангелието на истината и като ñлу-
жèòåл на любовта в истината е образ и 
място на Христовото присъствие („εἰς τύπον καὶ 
τόπον Χριστοῦ”), следователно той âúïлúщà-
âà, èçðàçяâà è îхðàíяâà íåïðåêúñâàåìàòà 
âúâ âðåìåòî êàòîлè÷íîñò на Църквата, 
т. е. нейното åäèíñòâî с Христос, а съще
временно и åäèíñòâîòî º в Христос с 
всички поместни църкви, които са същест
вували, съществуват и ще съществуват 
като едното Тяло Христово.

„А какво означава ‘едно тяло’? Всички 
вярващи във вселената – и ñåãàøíè, и îò-
ìèíàлè [îòâúä], и бúäåщè” (Св. Йоан Зла
тоуст). 

10. Всеки епископ, който проповядва 
„ерес публично” и „с открита глава” и пре
подава „друго благовестие освен това, което 
сме приели”, или се намира в ñèíêðåòè÷íî 
îбщåíèå ñ èíîñлàâíè èлè èíîâåðíè, вършей
ки това упорито и постоянно, става „лú-
жååïèñêîï” и „лúжåу÷èòåл” (15то правило 
на Двукратния събор); а намиращите се в 
общение с него епископи, които проявяват 
безразличие или търпимост, или приемат 
неговите убеждения и тяхното заявяване 
на дело, „ïîãèâàò çàåäíî ñ íåãî” (св. Теодор 
Студит), като по този начин престават 
да бъдат êàíîíè÷íè и да ïðåбúäâàò â îб-
щåíèå [ñ Öúðêâàòà], тъй като êàòîлè÷-
íîñòòà на Църквата, нейното åäèíñòâî и 
автентичното àïîñòîлñêî ïðèåìñòâî, 
които гарантират със сигурност êàíîíè÷-
íîñòòà и ïðåбúäâàíåòî íà åïèñêîïà â îб-
щåíèå [ñ Öúðêâàòà], се основават, произ
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тичат и охраняват от „ïðàâèлíîòî è 
ñïà ñèòåлíî èçïîâяäâàíå íà âяðàòà”.

  

Б. Икуменизмът – 
синкретична всеерес

1. Èêуìåíèçìúò като богословско поня
тие, като организирано социално движение 
и като религиозна практика е и предста
влява найголямата ерес на всички времена 
и íàй-îбхâàòíàòà âñååðåñ; ерес на ересите 
и âñååðåñ íà âñååðåñèòå; амнистия на всич
ки ереси, äåйñòâèòåлíî è íàèñòèíà âñååðåñ, 
найподлият противник на поместните 
православни църкви, както и найопасният 
враг на спасението на човека в Христос, тъй 
като в неговите синкретични граници не е 
възможно да съществуват â íåðàçðèâíî 
ñîòèðèîлîãè÷íî åäèíñòâî èñòèíàòà è 
жèâîòúò â Õðèñòîñ.

2. Икуменизмът произлезе от протес
тантския свят (ХIХ в. и насетне) и ïîä-
хðàíâà ðåлàòèâèçèðàíåòî íà èñòèíàòà, 
жèâîòà è ñïàñåíèåòî â Õðèñòîñ, отричай-
ки по същина католичността и единствеността 
на Църквата, тъй като в основата му лежат 
измамната теория за „невидимата църква” 
с неясни граници, чиито членове уж могат 
да принадлежат към различни „изповеда
ния”, а също и нейната разновидност – тъй 
наречената „теория на клоновете”, според 
която различните християнски „изповеда
ния” са уж клони от едно и също дърво на 
Църквата, като всеки клон притежава част 
от истината и така те заедно съставят 
уж цялата Църква.

3. Въпреки разнообразието от теории, 
които е създал икуменизмът, негова ãлàâíà 
цåл å êулòèâèðàíåòî íà åäíî ñèíêðåòè÷íî 
ñúâìåñòíî ñúщåñòâуâàíå è ñúòðуäíè÷å-
ñòâî, но и – освен това – ñлèâàíå първона
чално на всички християнски общности 
(ìåжäухðèñòèяíñêè èêуìåíèçúì), а пона
татък и на всички религии (ìåжäуðåлèãèî-
çåí èêуìåíèçúì), т. е. (култивирането) на 
един противоевангелски процес, който не
избежно ще доведе до установяването на 
едно тяло от вярващи, на един вид âñåðåлèãèя, 
която предварително ще подготви почвата 
за идването на изпитанието на последните 

времена, т. е. на епохата на “беззаконника” – 
антихриста.

4. Поради своя синкретичен характер 
èêуìåíèçìúò å ìíîãî блèçúê äî ìàñîíñòâî-
òî, което представя самт себе си за друже-
ско и толерантно спрямо ересите и религиите, 
а на практика се оказва религия, дори всъщ
ност свръхрелигия, äîïðèíàñящà ïðяêî è 
êîñâåíî çà íàïðåäúêà [â îñúщåñòâяâàíåòî] 
íà èêуìåíè÷åñêàòà ìå÷òà, т. е. за създава
нето на всеобхватна (идеологическа) плат
форма за всички догмати и религии, в която 
(платформа) богооткровената Истина ще 
бъде напълно релативизирана и изравнена 
с всяка човешка и дяволска заблуда и суеверие.

5. Икуменизмът започва да напада Пра
вославната Католична Църква към края на 
ХIХ в. чрез синодалната енциклика на Кон
стантинополската патриаршия „До Хрис-
товите Църкви по целия свят” îò 1920 ã. Тя 
представлява безспорно „Учредителна харта 
на икуменизма”, êîйòî òя ïðîïîâяäâà “ñ 
îòêðèòà ãлàâà”, след като окачествява 
ересите на Запад и навсякъде другаде като 
уж „почитани Християнски църкви”, âå÷å íå 
“като чужди и далечни”, à êàòî “родствени 
и близки в Христа” и “сънаследници и съп
ричастни на Божието обетование в Христа”, 
предлагайки при това като първа стъпка за 
прилагането му употребата на нов календар 
за едновременно честване на празниците от 
православни и инославни.

6. С прилагането на тази икуменическа 
енциклика и след противоканоничните ре
шения на антиправославния Константи
нополски конгрес през 1923 г. бèâà âúçïðèåò 
ïî ñúщåñòâî òàêà íàðå÷åíèяò Ãðèãîðèàí-
ñêè êàлåíäàð êàòî уж поправен Юлиански 
календар, въпреки че още с появата си на 
Запад (1582 г.) той бива ïîðèцàí и îñúäåí 
като пагубно папско нововъведение от три 
всеправославни събора на Изток (1583, 1587 
и 1593 г.). Тези решения ïðîäúлжàâàò äà 
бúäàò â ñèлà и тегнат върху íàìèðàщèòå 
ñå â ñхèçìà îбíîâлåíцè.

7. Êàлåíäàðíàòà ðåфîðìà, въведена през 
1924 г. в Гръцката Църква, в Константино
полската патриаршия и в Румънската Църк
ва, а след това постепенно и в други помест
ни църкви, âлèçà â ïðîòèâîðå÷èå ñ êàòî-
лè÷íîñòòà íà Ïðàâîñлàâíàòà Öúðêâà, 
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както по íà÷èíà си на прилагане (едностра
нен и противоканоничен), така и по отно
шение на цåлòà си (икуменическосинкре
тична), като ïî òîçè íà÷èí íàíàñя ñèлåí 
уäàð âúðху âúíøíèя èçðàç è ïðîяâлåíèå íà 
åäíîòî Òялî íà Öúðêâàòà ïî ñâåòà, които 
се осъществяват è чрез общия цúðêîâåí 
êàлåíäàð.

8. Светата Православна Католична 
Църква е изразила ÷ðåç ñâîя âèñø ñúбîðåí 
àâòîðèòåò твърдата си и непоклатима 
воля нейното единство да се изразява è чрез 
îбщî ïðàçíуâàíå – îò ñòðàíà íà âñè÷êè 
хðèñòèяíè – íà íàй-âåлèêèя îò ïðàçíèцè-
òå, ñâåòàòà Ïàñхà, като установила окон
чателно на Първия свети вселенски събор 
през 325 г. вечното пасхално правило, деветна-
десетгодишния пасхален цикъл.  

9. Този съборен акт, дълбоко åêлåñèîлî-
ãè÷åí è äîãìàòè÷åñêè по своята същина, 
предпоставя като основа на така нарече
ните определения за светата Пасха пролет
ното равноденствие; то, като фиксирана 
от Църквата дата, ще бъде оттук насетне, 
ïî ñïîðàçуìåíèå, äàòàòà 21 ìàðò според 
употребявания по онова време Юлиански 
календар, който по този начин се устано
вява като цúðêîâåí êàлåíäàð и като ос на 
годишния цикъл на ïðàâîñлàâíèя ïðàçíè÷åí 
êàлåíäàð; въз основа на него е било довърш
вано постепенно, чак до VI век, хармонизи
рането на календарите на поместните 
православни църкви, използвали [дотогава] 
различни календарни системи.

10. Светите отци от Първия Вселенски 
събор в Никея са èçðàçèлè бîãîâäúхíîâåíî, 
íî è ïðîðî÷åñêè антисинкретичния дух íà 
Öúðêâàòà: „да не се празнува заедно с юдеите”. 
А поизчерпателното да не се стремим да 
празнуваме заедно с еретиците е запазило âúíø-
íî-âèäèìîòî åäèíñòâî íà åäíîòî òялî íà 
Öúðêâàòà è å ïîñòàâèлî границите ìåжäу 
Èñòèíà è åðåñ – в пълна ïðîòèâîïîлîжíîñò 
íà осъдителната Календарна реформа от 
1924 г., която е имала за цел празнуването 
заедно с инославните от всееретическите 
папство è ïðîòåñòàíòñòâî, çà äà íàïðàâè 
âèäèìî уж ñúщåñòâуâàщîòî íåâèäèìî 
åäèíñòâî ìåжäу òях è Ïðàâîñлàâèåòî.

11. Православните икуменисти, и то 
найкрайните от тях, понесли пагубните 

последствия от разяждащия синкретизъм, 
смятат, че едната света католична и апос
толска Христова Църква уж å çàãубèлà 
ñâîяòà êàòîлè÷íîñò поради богословски и 
културни стълкновения и разделения; те 
предлагат и се стремят към нейното мни
мо възстановяване ïîñðåäñòâîì êîìïðî-
ìèñíî îбåäèíåíèå на разделените страни 
– православни и еретици, което уж ще въз-
станови евхаристийното общение – î÷åâèäíî 
ïî îбðàçåцà íà уíèяòà, без, разбира се, общо 
изповядване на Вярата. Други, поумерени 
икуменисти, се задоволяват с причислява
нето на инославните към православните, 
говорейки „за цялото тяло на Църквата”, 
като че ли те (инославните) се намират в 
границите на Църквата. Те смятат, че ха
ризматичните и каноническите граници íà 
Öúðêâàòа не съвпадат, като поддържат 
[идеята за] „разширената Църква” или 
„Църквата в поширок или найширок сми
съл”, понеже откриват или признават същест
вуването на „Църкви” и „Божия благодат” 
и „спасение” äîðè èçâúí границите на Ис
тината и на истинската Православна Църк
ва (ecclesia extra ecclesiam, extra muros).

12. У÷àñòèåòî íà ïðàâîñлàâíè èêуìåíè-
ñòè â òàêà íàðå÷åíèя “Ñâåòîâåí ñúâåò íà 
цúðêâèòå” (îò 1948 ã. è íàñåòíå), êàêòî è 
â äðуãè èêуìåíè÷åñêè îðãàíèçàцèè, ïðåä-
ñòàâляâà íà ïðàêòèêà îòðè÷àíå íà Ïðàâî-
ñлàâíàòà Öúðêâà êàòî ïúлíîòà íà Èñòè-
íàòà è ñïàñåíèåòî â Õðèñòîñ, тъй като 
основна предпоставка за îðãàíèçàцèîííî 
участие в такива междуконфесионални струк-
тури е по същество, макар и мълчаливото, 
отричане на съще ствуването на автентич
на църковна католичност днес, както и при
знаването на необходимостта от възстано
вяването на една мнимо автентична като
личност, т. е. на необходимостта от едно 
мнимо повторно основаване на Църквата. 

13. Â îñíîâàòà íà òåçè àíòèïðàâîñлàâ-
íè è ñúâñåì íîâîïîяâèлè ñå ñхâàщàíèя 
ñòîяò така нареченото “кръщелно богосло-
вие”, догматическият синкретизъм, премахва-
нето на “границите” на Църквата, признаване-
то на “икуменическото братство”, на теорията 
за “Църквите сестри”, на така нареченото “бо-
гословие на двата бели дроба”, на теорията за 
“едната и разделена Църква”, “преодоляването 
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на старата ересио логия”, както и на други 
различни заблуди, довели постепенно пра
вославните икуменисти äî îòðè÷àíåòî íà 
åêлåñèîлîãè÷íàòà è ñîòèðèîлîãè÷íà èçêлю-
÷èòåлíîñò íà Ïðàâî ñлàâíàòà Öúðêâà, à 
ïðè òîâà è äî ñúбîðíîòî ïðèçíàâàíå íà 
èíîñлàâíè îбщíîñòè è íà òåхíèòå òàйí-
ñòâà; [довели]до съвместни молитви с тях, 
и то на найвисоко равнище, до преподава
нето им на Тайнства, до съвместно под
писване на общи заявления и възвания за 
общо свидетелство с тях, както също и äî 
÷уâñòâîòî çà äúлã çà ñúâìåñòíî ñлужåíèå 
íà ñâåòà, като уж ñîлèäàðíî îòãîâîðíè 
(Православието и ереста) за неговото спа
сение.

 14. Посредством всички тези неща ñå å 
èçîïà÷èлî íàïúлíî ïîíяòèåòî çà åâàíãåл-
ñêàòà любîâ, упражнявана в Истината и 
чрез Истината; утвърдило се е едно дълбо
ко и все позадълбочаващо се ñèíêðåòè÷íî 
îбщуâàíå; â èìåòî íà лúжлèâà èêîíîìèя ñå 
ïîääúðжà îбхâàòíà è âçàèìîäåйñòâåíà 
ïîçèцèя ïî îòíîøåíèå íà èíîñлàâèåòî; 
получило се е ñìåñâàíå íà íåщà, êîèòî íå 
ìîãàò äà ñå ñìåñяò; ïîяâèлî се е åäíî äåйñò-
âèòåлíî ñúщåñòâуâàщî åäèíñòâî ìåжäу 
èêуìåíèñòèòå от всякакъв вид, едно тяло 
от вярващи, разбира се, не в единствената 
истина на Православната Католична Църк
ва, но въз основа на едно мъгляво хуманис-
тично виждане бåç íèêàêâî ìèñèîíåðñêî 
èçìåðåíèå èлè ïðèçîâàâàíå íà çàблуäåíèòå 
êúì ïîêàйíî çàâðúщàíå â äîìà íà Îòцà, т. 
е. в едната, света, католична и апостолска 
Църква.

 

в. сергианството – подправяне 
на каноничността

1. Дðуãî ñðîäíî íà èêуìåíèçìà яâлåíèå è 
äâèжåíèå, êîåòî ñúщî èìà åêлåñèîлîãè÷íî 
èçìåðåíèå, е така нареченото сергиан
ство. В нечуваните условия на гонение 
срещу Църквата в бившия Съветски съюз 
сергианството ïðåäàâà на безбожните и 
богоборни болшевики чрез посредничество
то на падналия по пътя на компромисите 
Сергий Страгородски († 1944), първоначално 
Московски митрополит, а сетне и патри

арх, един íàãлåä íåïîêúòíàò църковен 
организъм ñ цåл äà ãî íàïðàâè бåçâîлåâ èí-
ñòðу ìåíò â òåхíèòå ðúцå â жåñòîêàòà èì 
бîðбà ñðåщу ñàìàòà Öúðêâà като носителка 
на пълнотата на Христовата истина.

2. Сергианството е íå ñàìî ñúâåòñêî яâ-
лåíèå, тъй като нанася тежка вреда и вър
ху поместните православни църкви от 
страните в Източна Европа, където след 
Втората световна война се установяват 
безбожни и антихристиянски комунисти
чески режими.

3. Същността на сергианството е във 
възприемането на заблуждението, че изма
мата би могла да се използва уж като средство 
за запазване на Истината и че сътрудничество-
то с враговете и гонителите на Църквата уж бил 
начинът да бъде осигурено нейното оцеляване; 
но на дело се е получило точно обратното: 
сергианските епископи ñòàâàò èíñòðуìåíòè 
íà бåçбîжíèòå êîìуíèñòè, за да [могат те 
да] упражняват контрол върху Църквата с 
цел нейното нравствено и духовно отслаб
ване, [та чак] до окончателното º разруша
ване и унищожаване.

4. Â îблàñòòà íà åêлåñèîлîãèяòà сер
гианството èçîïà÷àâà íàïúлíî ïîíяòèåòî 
çà ïðàâîñлàâíà åêлåñèîлîãè÷íà êàíîíè÷-
íîñò, тъй като в рамките на сергианството 
каноничността всъщност бива откъсната 
от духа и Истината на автентичното 
каноническо предание на Църквата. По този 
начин каноничността се свежда до формал
но нагаждане към легитимността, което 
може да се използва с цел да се оправдае 
всяко беззаконие на управляващата йерар
хия; накрая, тази ïðèâèäíà каноничност се 
превръща в административна техника на 
сергианската йерархия за подчиняване на цър
ковния народ, без значение на посоката, в 
която тази йерархия води вярващите.

5. След падането на антихристиянски
те режими към края на изминалия двадесе
ти век êðàйíî òåжêîòî åêлåñèîлîãè÷íî 
îòêлîíåíèå íà сергианството в новите 
условия на политическа свобода ñå çàïàçâà 
като наследство от миналото и същевременно 
променя формата си.

6. Противоцърковното сергианство, кое
то отдавна е внедрило в същността си 
ñâåòñêèя äух, бåçñúâåñòíîñòòà, èçìàìàòà 
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è ïàòîлîãè÷íîòî ðàбîлåïèå спрямо силни
те на този свят, ïðîäúлжàâà äà ïðåäàâà 
Öúðêâàòà вече не поради страх от репресии 
от страна на безбожните управляващи, но 
поради користни и светски подбуди; под 
покривалото на уж каноничността òî ïðî-
äàâà ñâîбîäàòà íà Öúðêâàòà âå÷å за да 
спечели [в замяна] приятелството на сил
ните на тоя свят и естествено заради 
всички тясно свързани с това материални 
интереси и престижно социално положение.

7. В тази видоизменена форма днес виру
сът на сергианството като ново-сергианство 
или пост-сергианство, а също и в други форми 
на държавен контрол над църквите, ïîðà-
çяâà â èçâåñòíà ñòåïåí ãîляìà ÷àñò îò 
ñâåщåíîíà÷àлèåòî íà ïîìåñòíèòå îфèцè-
àлíè ïðàâîñлàâíè цúðêâè по света, êàòî 
ïî òîçè íà÷èí äîïðèíàñя çà ïîîщðяâàíåòî 
íà ñâåòñêèя è ñèíêðåòè÷åí èêуìåíèçúì 
под покривалото на една лъжлива канонич-
ност.

g  g  g 

8. Вярващите – клир и народ, които 
имат çäðàâî äîãìàòè÷åñêî è êàíîíè÷åñêî 
ñúçíàíèå, ñà äлúжíè äà ïîääúðжàò àâòåí-
òè÷íà ñâåòîîòå÷åñêà ïîçèцèя спрямо яв
ления и движения с еклесиологично и соти
риологично значение, каквито са икуменизмът 
и сергианството, особено когато те се ут
върждават системно и се разпространяват 
нашироко, дори и когато не се стремят 
винаги към един ясен догматически израз, 
но въпреки това навлизат и се разпростра
няват в тялото на Църквата по подъл и 
разяждащ начин, т. е. възприемат се актив
но или се допускат пасивно от всички епис
копи на една или повече поместни църкви.

9. В такива случаи ñúщèíàòà íà бîðбàòà 
срещу тези противоевангелски, противо
православни и дегенеративни явления íå å 
åäèíñòâåíî è ñàìî â åäíà уñлîâíà ïîçèцèя 
â ðàìêèòå íà íяêàêâà ìíèìà èêîíîìèя. 
Íàлàãà ñå íåçàбàâíî ïðåêúñâàíå íà ïî-íàòà-
òúøíîòî цúðêîâíî îбщåíèå ñ åïèñêîï è 
ñâåщå íîíà÷àлèå, което въвежда – при това 
съборно – ереста в Църквата било като я 
проповядва, било като допринася за нейно
то разпространяване чрез мълчание, пасив

ност или безразличие (15 правило на Дву
кратния събор).

10. Ограждането от отпадналите пастири, 
които се определят вече като „лúжååïèñêî-
ïè” и „лúжåу÷èòåлè”, е íàлåжàщî çàäúлжåíèå 
на истинските православни във време на ерес 
за запазване на åäèíñòâåíîñòòà, åäèíñòâî-
òî è êàòîлè÷íîñòòà на Църквата, за изпо
ведническо ñâèäåòåлñòâî íà âяðàòà, но и за 
мисионерски спасителен ïðèçèâ çà ïîêàяíèå 
към онези, които са се отклонили, и към оне
зи, които се намират в общение с тях.

Г. така нареченото 
официално Православие

1. Смисълът на понятието „îфèцèàлíî 
Ïðàâîñлàâèå” е тясно свързан с понятията 
„îфèцèàлíà Öúðêâà” и „îфèцèàлíè ïîìåñòíè 
цúðêâè”.

2. „Официалното Православие” е онази 
îñîбåíà èäåîлîãèя íà òàêà íàðå÷åíèòå îфè-
цèàлíè ïîìåñòíè цúðêâè, представляваща 
едно все по-топлохладно (вж. Откр. 3:16) Право
славие, което чрез прилагането на åêлåñèî-
лîãè÷íèòå è êàíîíè÷åñêèòå ðåфîðìè, 
пред виждани от гореспоменатата патри
аршеска Енциклика от 1920 г., бе доведено 
до ïîñòåïåííîòî ñè îò÷ужäàâàíå îò àâ-
òåíòè÷íîòî Ïðàâîñлàâèå. 

3. През 1924 г. бе направена първата и 
голяма крачка за прилагането на това ïðåä-
âàðèòåлíî ïîäãîòâåíî è уìèøлåíî îò÷уж-
äàâàíå îò àâòåíòè÷íîñòòà íà Ïðàâîñлà-
âèåòî чрез въвеждане на папския календар 
в някои поместни църкви. Техният брой с 
времето се увеличи, като в някои случаи се 
стигна  дори до приемане на папската па
схалия – в явно нарушаване на постановле
нието на Първия Вселенски събор.

4. „Îфèцèàлíà Öúðêâà” е названието, 
което вярващите от Руската Катакомбна 
Църква са дали на държавната църква, т. е. 
на [църквата,] признавана и напълно зави
сима от безбожния съветски режим, разви
ла се в известната сергианска и икуменическа 
Московска патриаршия.

5. Днес термините „официална Църква” 
и „официални поместни църкви” се отнасят 
към известните исторически формирали се 
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поместни църкви, ñâåщåíîíà÷àлèåòî íà 
êîèòî ïðèåìà îфèцèàлíî èêуìåíè÷åñêîòî 
äâèжåíèå è у÷àñòâà ñúбîðíî â [íåãî], по
ощрява, позволява или толерира последното 
като богословска концепция и като религи
озна практика, крие се под покривалото на 
мнима каноничност, както я разбира 
сергианството, възприема – пряко или косве
но – и много други видове отстъпление от 
Православието (вж. такива разяждащи 
явления, като изопачаване на Тайнствата, 
и поспециално начина на извършване на 
Кръщението; литургическите реформи под 
предлог за „литургично възраждане”; ново
изкованото „постсветоотеческо богосло
вие”, което на официално равнище внедря
ва дълбоко синкретичния икуменизъм осо
бено в богословските факултети на универ
ситетите; загубата на църковни критерии 
за прославление на светци, различните форми 
на осветскостяване и променяне на автен
тичния църковен етос, възприемането на 
тълкувание на църковната икономия, което 
е противоположно на светоотеческото и 
др.).

6. Âñè÷êè òåçè òàêà íàðè÷àíè îфèцè-
àлíè цúðêâè âå÷å ñà ñå ïðèñúåäèíèлè ðåøè-
òåлíî, íåèçìåííî è íåðàçêàяíî êúì ïðîцå-
ñà íà ñèíêðåòè÷íîòî îòñòúïлåíèå от 
сергиан ски и икуменически характер, един ан
тицърковен и антиканоничен процес, ñú-
бîðíî поощрен или допуснат от техните 
свещеноначалия. Èñòèíñêàòà Ïðàâîñлàâíà 
Öúðêâà, която е последователна в своите 
еклесиологични принципи по отношение на 
„лúжååïèñêîïèòå” и „лúжåу÷èòåлèòå”, íå 
ìîжå äà èìà êàêâîòî è äà å ìîлèòâåíî, 
ñâåòîòàйíñòâåíî èлè àäìèíèñòðàòèâíî 
îбщåíèå ñ òåçè цúðêâè.

д. Истинската Православна 
Църква

1. Èñòèíñêàòà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà 
включва в своето лоно и обединява в Отца, 
чрез Сина, в Светия Дух онази голяма част 
от благочестивия клир и народ от 
поместните православни църкви, êîèòî ñà 
ðåàãèðàлè ðåøèòåлíî ñðåщу ïðîâúçãлàñя-
âàíåòî íà ïàãубíàòà çà Öúðêâàòà èêуìå-

íè÷åñêà åðåñ и нейните преки практически 
приложения, както и срещу противоцърков
ното сергианство; òя å ïðåêúñíàлà âñяêî 
îбщåíèå с обновленците икуменисти, както 
и със сергианите.

2. Верните пазители на завета на све
тейшия патриарх Тихон в Русия († 1925) не 
признават държавната Църква, или 
сергианството (1927 г. и насетне). Една част 
от тях предпочита да бъде изложена на 
гонения и да намери убежище в êàòàêîìбè-
òå, като по този начин излъчва мъченици 
и изповедници за вярата, а друга част от 
тях напуска Русия и създава църковно упра
вление çàä ãðàíèцà, излъчвайки също тол
кова блестящи образци на изповедници и 
светци, при това с всемирна известност и 
висота.

3. В Гърция, Румъния, Кипър, България 
и по други места сплотени групи хора от
хвърлят êàлåíäàðíàòà ðåфîðìà îò 1924 г. 
и икуменическата ерес; те също предпочи
тат гоненията и излъчват ìú÷åíèцè è 
èçïîâåäíèцè çà âяðàòà, като по този начин 
остават верни на свещените предания на 
светите отци на Църквата, а нашият Гос
под окуражава и увенчава ревността по Бога 
на тези свои истински чеда чрез внушител
ни и чудни божествени знамения, като 
явяването на драгоценния и животворящ 
Кръст над Атина (14 септември 1925 г.).

4. След въвеждането на реформата от 
1924 г. в Гърция тези, които остават верни 
на îòå÷åñêèòå ïðåäàíèя, започват да упо
требяват названието „истински православ
ни християни”, като същото правят и 
православните християни от руските ка
такомби, така наричаните тихоновци.

5. На различни места обаче и през раз
лични периоди от време са били използва
ни и други ðàçлè÷íè íàèìåíîâàíèя за ония, 
които са îòхâúðлèлè нововъведението 
от 1924 г. и икуменическата ерес, но ïðå-
бúäâàò неизменно в границите на àâòåí-
òè÷íîòî цúðêîâíî ñúçíàíèå è íà åâàíãåл-
ñêèя åòîñ, êàêòî и на çàêîííèя è êàíîíè÷åí 
ðåä, и ïðèòåжàâàò истинска и непрекъсна
та апостолска приемственост; те â цå-
лîñòòà ñè íåñúìíåíî ñúñòàâяò èñòèíñêà-
òà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà, която ïðåäñòà-
âляâà, в резултат на все поголямото от
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далечаване на икуменистите от пътя на 
истината, àâòåíòè÷íèяò ïðîäúлжèòåл 
на едната, света, католична и апостолска 
Църква в нашето съвремие.

6. Догматически необходимата ñòðуê-
òуðà íà åïèñêîïàòà за съставянето и про
дължаването на поместните èñòèíñêè 
ïðàâîñлàâíè цúðêâè се осигурява, по Божия 
милост, или чрез присъединяване към тях 
на архиереи изсред обновленците (новостил
ците), разбира се, след изповядване на Пра
вославието, или чрез ръкополагане на епис
копи от èñòèíñêî ïðàâîñлàâíî църковно 
свещеноначалие зад граница, притежаващо 
несъмнена апостолска приемственост. 
Àïîñòîлñêîòî ïðèåìñòâî è êàíîíè÷íîñò-
òà íà èñòèíñêàòà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà ñà 
äîêàçàíè è уäîñòîâåðåíè íåñúìíåíî è íåî-
ñïîðèìî è ñà ïî òâúðäåíè ÷ðåç бîжåñòâåíè 
çíàìåíèя.

е. връщане в истинското 
Православие

1. При приемане на покаяли се еретици 
и разколници Вселенските и поместните 
събори на Църквата през различните пери
оди от време прилагат освен ïðèíцèïà íà 
àêðèâèя и така наречения ïðèíцèï íà èêî-
íîìèя, т. е. на тази канонична и пастирска 
практика, според която е възможно âðåìåí-
íî îòêлîíяâàíå от буквата на свещените 
канони, без да се нарушава техният дух.

2. При все това обаче èêîíîìèяòà ес
тествено не може íèêîãà и â íèêàêúâ ñлу÷àй 
да допусне опрощаването на какъвто и да 
е грях или на какъвто и да е компромис 
спрямо „ïðàâèлíîòî è ñïàñèòåлíî èçïîâяä-
âàíå íà âяðàòà”, тъй като èêîíîìèяòà, в 
дух на човеколюбиво снизхождение, цели ясно 
и единствено да бъде улеснено спасението 
на душите, за които е умрял Христос.

3. Прилагането на èêîíîìèя ïðè ïðèå-
ìàíåòî на еретици и разколници в църков
но общение èçîбщî íå означава, че Църква
та ïðèçíàâà âàлèäíîñòòà è äåйñòâèòåл-
íîñòòà íà òåхíèòå òàйíñòâà, извършва
ни èçâúí íåйíèòå êàíîíè÷åñêè è хàðèçìà-
òè÷íè ãðàíèцè.

4. Светата Православна Църква íèêîãà 

íå å ïðèçíàâàлà в абсолютен смисъл è îò 
ðàç ñòîяíèå бèлî ïî àêðèâèя, бèлî ïî èêî-
íîìèя èçâúðøâàíèòå èçâúí íåя òàйíñòâà, 
тъй като тези, които извършват или участ
ват в тези тайнства, остават в лоното 
на своята еретическа или разколническа 
общност.

5. Чрез прилагането на икономия èçêлю-
÷èòåлíî è ñàìî ïðè ïðèåìàíå в покаяние 
на отделни лица или общности, които се 
намират извън нея, Православната Църква 
ïðèåìà ñàìî фîðìàòà на тайнството, из
вършено от разколници или еретици, раз
бира се, ако тя е запазена, непроменена, 
особено що се отнася до Кръщението, като 
îжèâîòâîðяâà òàçè фîðìà чрез благодатта 
на Светия Дух, Която съществува в нея 
посредством носителите на тази пълнота 
в Христовата Истина, а именно – ïðàâî-
ñлàâíèòå åïèñêîïè.

6. Що се отнася поспециално до Тайн
ствата, извършвани в така наречените 
официални православни църкви, Èñòèíñêà-
òà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà íå äàâà уâåðåíèå 
çà òяхíàòà âàлèäíîñò, íèòî çà òяхíàòà 
ñîòèðèîлîãè÷íà äåйñòâåíîñò, особено що 
се отнася до тези [техни членове], които 
се намират в „ñúçíàòåлíî” общение със 
синкретичния икуменизъм, както и със 
сергианството, макар тя и да не повтаря 
непременно външната им форма за онези, 
които влизат в общение с нея в покаяние, 
с оглед на перспективата да бъде свикан 
Разширен събор на Истин ското Православие 
за запечатване на това, което вече се е 
състояло на поместно равнище.

7. Във всеки случай сигурно е, че когато 
бива засягана чистотата на църковното 
учение и като следствие от това неразрив
ната връзка между вероизповед, êàòîлè÷-
íîñò è îбщåíèå отслабва или пък се разкъс
ва напълно, тогава ìèñòåðèîлîãè÷íèòå è 
ñîòèðèîлîãè÷íè ïîñлåäèцè, предвидени 
ясно от апостолското, светоотеческо и 
съборно Предание, ñà èçêлю÷èòåлíî ñåðè-
îçíè è òåжêè.

8. Като имаме предвид, че св. Василий 
Велики, макар и да се придържа към акриви
ята, но приема и употребата на икономия 
спрямо някои еретици и разколници (първо 
правило),  важно е да споменем, че светата 
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Православна Църква å уñòàíîâèлà ñúбîðíî 
уïîòðåбàòà è íà èêîíîìèя спрямо „присъ
единяващите се към Православието и към 
дяла на спасяващите се”. Това става ясно в 
известното 95. правило на светия и Вселен
ски петошести събор (Трулския събор), по 
силата на което различните разколници и 
еретици биват приемани по различни на
чини – или ñàìî ÷ðåç ïîêàяíèå, лèбåлуñ1 è 
èçïîâяäâàíå [íà âяðàòà], както осъдените 
преди векове несториани и монофизити, 
или ÷ðåç Ìèðîïîìàçâàíå, или ÷ðåç Êðúщå-
íèå.

9. Със съзнание за всичко казано погоре, 
както и по отношение на специалните слу
чаи във всяка поместна Църква, Èñòèíñêà-
òà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà ñå îòíàñя ñ îñîбå-
íî âíèìàíèå към всички клирици и миряни 
от така наречените официални православ
ни църкви, които желаят да влязат в обще
ние с нея, като полага усилия – при упраж
няване на своята пастирска грижа за тях 
– за найсъщественото – т. е. за това те да 
пристъпят към своя избор ñâîбîäíî, ñúçíà-
òåлíî è îòãîâîðíî.

10. По общо правило тези от ìîíàñèòå 
è ìèðяíèòå, които без съмнение са кръсте
ни според православния обред, се приемат в 
общение ÷ðåç ìèðîïîìàçâàíå по ñïåцèàлåí 
÷èí, свързан неразривно със светото тайн
ство Изповед, а êлèðèцèòå представят 
писмена молба и, след като тя бъде одобре
на, биват приети в общение по същия начин, 
както и ÷ðåç ñïåцèàлåí ÷èí íà ðúêîâúçлàãà-
íå (хèðîòåñèя), съставен специално за та
кива случаи. 

11. Понятно е, че според особеностите 
по места и според случаите ìåñòíèяò åïè-
ñêîï èлè êîìïåòåíòíèяò Ñèíîä òðябâà 
äà âçèìàò ðåøåíèå за прилагането на по
снизходителен или построг чин âúç îñíîâà 
íà ñúбîðíî уñòàíîâåíèòå êðèòåðèè, по 
думите на св. Киприан Картагенски: 

„В това дело ние не принуждаваме ни
кого и не даваме закон, защото всеки един 
предстоятел има свобода на волята в упра

1. Либелус (лат.) — покайна молба, която в древност 
са подавали връщащите се в лоното на Католичната 
Православна Църква еретици или разколници; в нея те 
заявявали, че се отричат от заблудите си и изповядвали 
православната вяра (бел. прев.).

влението на Църквата, като ще даде на 
Господа отчет за своята дейност”.

12. Един Ðàçøèðåí îбщ ñúбîð с всеправо
славен авторитет би могъл да установи 
îбщèòå êðèòåðèè è ïðåäïîñòàâêèòå, по 
силата на които да се упражнява практи
ката за приемане на завръщащите се в 
Èñòèíñêàòà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà от раз
лични новопоявили се разколнически и ере
тически общности.

  

Ж. към свикването 
на разширен събор на 

Истинската Православна 
Църква

1. През изминалия двадесети век истин
ски православни архиереи са пристъпвали 
íà ïîìåñòíî ðàâíèщå, когато това е било 
възможно, към ñúбîðíè îñúжäàíèя както 
на икуменизма, така и на сергианството, а 
също и на масонството.

2. Като пример тук могат да се споме
нат îñúжäàíèяòà íà èêуìåíèçìà от Сино
да на Руската Православна Задгранична 
Църква през 1983 г., както и от Гръцката 
Църква на истин ските православни хрис
тияни през 1998 г.; също така îñúжäàíåòî 
íà ñåðãèàíñòâîòî от Руската Катакомбна 
Църква, както и от Руската Православна 
Задгранична Църква по различно време; и 
накрая, îñúжäàíåòî íà ìàñîíñòâîòî от 
Гръцката Църква на истинските православ
ни християни през 1988 г.

3. Тези съборни осъждания, особено на 
икуменическата ерес, представляват çíà-
÷èòåлíè åòàïè â ïðàâèлíàòà ïîñîêà към 
свикване на общ Събор на èñòèíñêèòå 
ïðàâî ñлàâíè, който с поголям авторитет 
ще се произнесе относно êàлåíäàðíîòî íî-
âîâúâåäåíèå и противоевангелския и син
кретичен èêуìåíèçúì.

4. Днес е необходимо обединяването на 
всички поместни църкви на истинското 
Право славие в едно общо тяло âúç îñíîâà 
íà îбщî è ïðàâèлíî èçïîâяäâàíå íà âяðàòà, 
за да бъдат създадени предпоставките тези 
църкви да съставят и свикат Ðàçøèðåí îбщ 
ñúбîð с всеправославен обхват и авторитет 
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за ефикасно ñïðàâяíå ñ ереста на èêуìåíèçìà, 
както и с разноликия ñèíêðåòèçúì, а също 
така и за ðàçðåøàâàíå на различни пробле
ми и въпроси от ïðàêòè÷åñêî è ïàñòèðñêî 
åñòåñòâî, които произлизат от тези ере
си и засягат живота на Църквата като цяло, 
а и на вярващите в частност, тъй че да 
бъде осигурена връзката на мир и любов в 
Христа.

5. Тази необходимост става понятна 
от факта, че истинската Църква, като 
истинско Тяло Христово, по своята приро
да е êàòîлè÷íà, тоест притежава пълно
тата на истината, на благодатта и на 
спасението, произнася се съборно ÷ðåç ñâîè-
òå åïèñêîïè срещу лъжеученията и произ
тичащата от тях съблазън за целия свят. 
Следователно òя òðябâà äà ñå ñòðåìè, от 
една стана, äà фîðìулèðà истините на 
вярата с цел да се прокара граница между 
истината и лъжата, а от друга страна – äà 
ïîðèцàå è îñúäè заблудата и вредата от 
ереста и еретиците заради запазване на 
паството, като ïîòâúðжäàâà и îбяâяâà 
âå÷å ñúщåñòâуâàщîòî îòïàäàíå íà åðåòè-
цèòå. 

6. Така на един Ðàçøèðåí îбщ ñúбîð íà 
Èñòèíñêàòà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà трябва 
да се оповести на цялата вселена, от една 
страна, съществуващата в Истинската 

Църква åäèíñòâåíà íàäåжäà, като един
ствен изход от всички безизходици „за 
всички, които ще наследят спасение”, а, от 
друга страна – ïúлíîòî è ïðåäåлíî ïðîòè-
âîïîñòàâяíå ìåжäу Ïðàâîñлàâèåòî è ñèí-
êðåòèçìà с икуменически и сергиански уклон, 
êàòî âçàèìíîèç êлю÷âàщè ñå, за слава на 
Отца и Сина, и Светия Дух, чрез застъпни
чеството на Божията Майка, на апостоли
те и на светите отци.

7. Като следваме светите отци и све
тите събори и като пазим нереформирана 
ïðåäàäåíàòà ни веднъж [завинаги] âяðà, дано 
скоро се удостоим да провъзгласим заедно с 
отците на Всеправославния събор от 1848 г.:

 “Нека се държим о вероизповеданието, което 
сме получили непокътнато..., гнусейки се от 
всяко нововъведение като дяволско дело; при-
емащият нововъведение порицава проповядва-
ната православна вяра като непълна. Но тази 
вяра в своята пълнота вече е запечатана, без да 
търпи нито отнемане, нито прибавяне, нито 
някаква промяна, а който дръзне било да извърши, 
било да посъветва или да помисли такова нещо, 
вече се е отрекъл от Христовата вяра.”

На Дарителя на началото и на края,
на Отца и Сина, и Светия Дух,

единствения Бог на всички,
да бъде слава, власт и чест

сега и всякога,
и в безкрайните вечни векове.

Амин!
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В 
известните Бертински анали1, в част
та, написана от архиепископ Хинкмар 
Реймски (806882), има интересен 

фрагмент, който гласи:
,,... И тъй, колкото били в десетте ко

митата, те се събрали около двореца му. 
Но той [княз БорисМихаил], като призовал 
името Христово, потеглил срещу цялото 
множество само с четиридесет и осем души, 
които били останали при него поради преда
ността си към Христовата вяра. И веднага 
щом излязъл от градските врати, нему и на 
тия, които били с него, се явили седем духов
ни лица и всяко от тях държало в ръката си 
запалена свещ. И така те вървели пред княза 
и пред онези, които били с него. А на тези, 
които били въстанали против него, се сто
рило, че върху тях пада огромна пламтяща 
сграда. А конете на онези, които били с княза, 
както се сторило на противниците, върве
ли изправени и ги поразявали с предните си 
крака. И такъв страх ги обзел, че не могли 
да се приготвят нито за бягство, нито за 
отбрана, но прострени на земята, не могли 
да се движат.”

Гневът на българите от десетте коми
тата на държавата срещу „поставения от 
Бога” бил предизвикан от новата вяра. Вяра, 
която българите смятали за византийска. В 
годината 852 починал българският хан Пре
сиан и оставил на своя наследник огромна и 
мощна държава. Ситуацията, в която поел 
държавата хан Борис, била сложна. Присъе

1. Бертинските анали (летописи) са наративен изтoч
ник за историята на Франкската империя и Германия от 
VIIIIХ в. Наречени са по името на манастира „Св. Бер
тин” (днешна Франция), където е намерен съхраненият 
ръкопис. Съдържат уникални сведения за България при 
княз Борис I – за отношенията на българите с немския 
крал Людовик (843–876) и за болярските бунтове срещу 
покръстването през 865/866 г.

диняването на територии в Македония и по 
Егейско море, населени предимно със славяни, 
изострили отношенията с Византия. Завла
дените през първата половина на IX в. земи 
по средното течение на р. Дунав направили 
България непосредствен съсед на друга държава 
с имперски претенции – Немското кралство. 
Както съобщават Фулденските анали2, през 
852 г. българско пратеничество пристигнало в 
Майнц при крал Людовик Немски (840–876), за да 
се поднови съюзът между двете държави. Още 
на следващата година обаче между тях избух
нала война и ,,... облак от франки покрил цяла 
България” (както свидетелства Теофи лакт 
Охридски3). На юг отношенията с Византия 
оставали неуредени. Империята нямало да 
се примири със загубата на стратегически 
територии. През 855856 г. византийските 
войски разбили българите и завладели редица 
важни крепости в Тракия. На българите бил 
нужен нов съюзник. Такъв те намерили в лице
то на бившия си враг – Людовик Немски и през 
862 г. бил сключен съюз на България с Немското 
кралство. Българският хан Борис обещал да 
приеме християнството, както можем да 
съдим по една бележка на Хинкмар Реймски в 
Бертинските анали под година 864: „Людовик, 
немският крал, отиде насреща на българския ка
ган, който беше обещал да стане християнин”. 
Това сведение се потвърждава от едно писмо 
на nana Николай I4 до епископа на Констанц 

2. Фулденските анали са историческа хроника за Из
точното франкско кралство от IXX в. Наречени са по 
името на манастира във Фулда („Франкония”, дн. Гер
мания), в скриптория на който са създадени.

3. Теофилакт Охридски или Теофилакт Български е 
византийски духовник, Охридски архиепископ между 
1084 и 1107 г.

4. Николай I, Римски папа, 858867. През 866 г. папата 
отговаря на доnитванията на княз Борис I по верски 

Доц. д-р Димо Чешмеджиев

1150 години от приемането на християнството 

Княз Борис-Михаил I (852-889): 

поКръстВането на Българите
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Соломон от месец май 864 г., който пише: „Но 
понеже казваш, че твърде преданият на Христа 
крал (Людовик Немски) се надявал, че самият 
княз на българите желаел да се покръсти и че 
мнозина от самите тях били станали хрис
тияни, ние благодарим на Бога и го молим да 
умножи плодовете в житницата му”.

Обещанието на българския владетел да 
приеме християнството от Немското крал
ство не останало в тайна от византийската 
дипломация. Реакцията на Византия била 
светкавична и била 
благоприятствана 
от обстоятелства
та. Лятото на 863 
г. било много небла
гоприятно за Бълга
рия – тя претърпяла 
тежко, 40дневно зе
метресение, което 
било последвано от 
суша и други природ
ни бедствия. Теж
ката сянка на глада 
надвиснала над бъл
гарската държава. И 
когато през есента 
на 863 г. византийските войски се появили в 
Тракия, хан Борис бил безпомощен. Затова още 
същата есен започнали мирни преговори и ве
роятно през пролетта на 864 г. бил сключен т. 
нар. „дълбок мир” между България и Византия 
за срок от 30 години. България, която била в 
послаба позиция, не само не загубила нищо, 
но дори си връща някои загубени територии. 
За сметка на това българският владетел се 
задължавал „да се покорява на императора на 
ромеите”, да скъса съюза си с немския крал 
Людовик и да приеме християнството от 
Константинопол. Българските пратеници 
били l покръстени веднага и се завърнали в 
Плиска вече като християни. Вероятно на 
следващата година тайно бил покръстен 
и българският владетел заедно с „много 
други от българите, които се отличавали 
по род, значение и богатство”. При по
кръстването си хан Борис приел името на 
своя кръстник, византийския император 

въпроси и отговорите му се считат и до днес за класи
ческо изложение на ранносредновековната литургия, 
дисциплина и теология.

Михаил III (842–867). Заедно с новото си 
име той като че ли получил закрилата на 
„началника на небесното войнство архан
гел Михаил”, който го превел успешно през 
следващите изпитания. В България дошли 
византийски свещеници, които започнали 
да покръстват народа. Както отбелязва 
с гордост константинополският патри
арх Фотий: „Даже и българският народ, 
варварски и христоненавистен, се склонил 
към такава кротост и богопознание, че ос

тавил бесовските и 
праотечески жерт
ви и отхвърляйки 
елинското суеверие, 
неочаквано се присъ
единил към христи
янската вяра”.

Покръстването 
впечатлило тога
вашния свят, но то 
разтърсило Бълга
рия. Както се видя 
от цитирания в на
чалото текст на 
Хинкмар Реймски, в 
страната избухнал 

голям бунт, наречен „бунтът на боилите”, 
тъй като начело застанали петдесет и 
двама от великите боили на ханството. 
Бунтът бил потушен, наказанието – жес
токо: избити били не само боилите, но и 
техните родове. Скоро след покръстването 
княз Борис изпратил специално писмо на 
византийския патриарх Фотий (857867 и 
877886), в което искал самостоятелна бъл
гарска църква  патриаршия. Това на пръв 
поглед учудващо искане не било каприз, както 
смятат някои автори, а фундаментална не
обходимост за държавата, гаранция за запаз
ване на нейната независимост Полученият 
отговор от патриарх Фотий бил колкото 
виртуозен теологически и блестящ като 
стил, толкова незадоволителен за българи
те. В него се обяснявали множество въпроси, 
но се отбягвал главният – за независимата 
българска църква. Затова българският вла
детел изпратил пратеничество в Рим при 
папа Николай I, което носело дълъг списък с 
въпроси, засягащи найважните страни от 
християнския начин на живот. Между тези 

Ïîêðúñòâàíåòî íà бúлãàðèòå. Ìèíèàòюðà îò Âà-
òèêàíñêèя ïðåïèñ íà Ìàíàñèåâèя лåòîïèñ – XIV â.
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въпроси, бил и найважният – дали може да 
му се ръкоположи патриарх. Отговорите 
изготвил игуменът на манастира „Санта 
Мария ин Трастевере” Анастасий Библиоте
кар – това са прочутите „Отговори на папа 
Николай I по допитванията на българите». 
В тях също не се давал задоволителен отго
вор на въпроса за статута на българската 
църква. Въпреки това княз Борис продължил 
усилията да получи църковна независимост. 
Папите Николай I, а след него Адриан II 
(867–872) и Иоан VIII  (872–882) останали 
непреклонни. На българския княз не помогнал 
дори Портуенският епископ, бъдещият папа 
Формоза, когото искал да направи български 
архиепископ.

Близо десетгодиш
ните усилия обаче не 
били напразни – в резул
тат на контактите с 
Рим князът получил 
важни отстъпки от 
Констан тинопол. На 
състоя лия се между 5 
октомври 869 г. и 28 
февруари 870 г. Вселенски събор българите 
отново се присъединили към Константи
нопол. В замяна получили автономен ста
тут на своята църква и архиепископ, по 
свидетелството на т нар. Продължител на 
Теофан5. Всички понататъшни опити на 
римските първо свещенници да върнат Бъл
гария в лоното на Римската църква остана
ли неуспешни. Нещо повече, при следващ 
опит за сближаване на Рим и Константинопол, 
състоял се на свикания в края на 879 и начaло
то на 880 г. Вселенски събор в Константинопол 
(т.нар. Фотиев антисъбор), използвайки 
отново противоречията между двата цър
ковни центъра, Борис успял да направи нова 
стъпка по посока на българската църковна 
независимост. На този събор било решено 
българските епископи да не влизат в епар
хийските списъци на Константинополската 
патриаршия, българският църковен глава 
да не получава омофор и миро от Констан
тинопол. Българската църква станала ав

5. Хронографски текстове, целящи да продължат 
летописите на византийския историк Теофан Изпо
ведник, чиято хроника спира през 813 г. Те покриват 
промеждутъка 813–961 г.

токефална. Постигнал своята цел, след 
36годишно управление, през 889 г. княз Борис 
се оттег лил от престола и приел монашес
тво, както свидетелства Регино6: „Князът 
на този народ, както разказват, като приел 
благодатта на кръщението, проявил тако
ва съвършенство, че денем се явявал пред 
народа в царски одежди, а нощем, облечен в 
груба дреха, влизал тайно в черква и прос
трян върху пода на самия храм, прекарвал в 
молитва, като си постилaл отдолу само 
една власеница. Не след дълго време по Божие 
внушение той изоставил земното царство, 
за да царува вечно с Христа на небето; и 
като поставил на своето място за княз по

стария си син, постри
гал се, приел одеж дата 
на светото подвижни
чество и станaл монах, 
предавайки се денонощ
но на милосърдие, бде
ние и молитва.”

Краят на земния 
живот на княз Борис 
настъпил в една вечер 

на 907 г., (както свидетелства известната 
приписка на Тудор черноризец Доксов7: „В 
същата година (907 г.) на 2 май в събота ве
черта почина Божият раб, бащата на този 
княз, живеещ в чистата вяра и правоверното 
изповедание на нашия Господ Исус Христос. 
Това бе великият, честният и благоверният 
наш господар, княз български, на име Борис, 
чието християнско име бе Михаил. Този 
Борис покръсти българите в годината етх 
бехти. В името на Отца и Сина и Светия 
дух – амин”. Така тихо завършил бурният 
живот на човека, който променил хода на 
българската история.

Ïублèêуâà ñå ñ любåçíîòî ðàçðåøåíèå íà 
àâòîðà ïî èçäàíèåòî â: ñïèñàíèå “Áúлãàðèñ-
òèêà”, № 28, 2014, ñ. 9-12.

6. Регино Прюмски (892–899), известен латински 
хронист.

7. Черноризец Тодор (син на брата на княз Борис Докс 
или негов домашен монах) е оставил приписката в старо
българския превод на “Четири слова против арианите” 
от византийския църковен деец и писател Атанасий 
Александрийски, направен от Константин Преславски.
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[...] Кръстът като инструмент на бо
жествената намеса при императорската 
победа над езичниците е намерил твърде 
рано теоретична обосновка у един от най
известните ранно християнски богослови, 
отци на църквата – св. Атанасий Алек
сандрийски, св. Кирил 
Александрийски и пр.1

В случая с победата 
на българския владе
тел, първият, който 
прави намек за победа
та на българския вла
детел с помощта на 
Кръста, е патриарх 
Фотий, сравнявайки 
българския княз с им
ператор Константин, 
в известното си посла
ние до Борис:

“Ти, прочее (о, как 
да те нарека, за да се 
изкажа според копнежа си), който си озарен 
душевно с блясъка на Божествения дух, ... 
и си из вър шил дело, с което се издигаш до дея-
нието и подражанието на великия Кон стантин, 
следвай първоначалното си мнение, желание 
и благоразумие. Стой твърдо върху камъка 
на вярата, на който добре си утвърден от 
Господа.”2

След него Продължителят на Теофан 
обяснява победата на княза с това, че носел 

1. Толковая Псалтырь Евфимия Зигабена, грече
ского ученого и монаха, изъяснен ная по светооте
ческим толкованиям, Изд. КиевоПечеркой лавры, 
Киев, 1883, с. 86, бел. 3; Попов, Г. В. Некоторые 
вопросы изучения воинской тематики в русском 
сред невековом искусстве, Византийский времен
ник, 1971, т. 32, с. 203; Frolow, A. op. cit., p. 106.

2. Photii patriarchae Epistola – Ad Michaelem Bul
gariae principem, в: ГИБИ, т. 4.

на гърдите си изображение на Светия кръст:

“Когато станало известно, че се е по
кръстил, той (Борис – б. м. Д. Ч.) се намерил 
пред въстанието на целия свой народ, като 
носел на гърдите си изображението на Божия 

кръст, той с помощта 
на малко хора ги по
бедил, а останалите 
направил християни 
не вече тайно, но на
пълно явно и с тяхно 
желание.”3

Този мотив се пов
таря след това в съчи
ненията на редица ви
зантийски хро нисти 
– Симеон Магистър, 
Йоан Скилица, Георги 
Кедрин, Йоан Зо нара4.

Прочутият тео
лог, “архиепископ на 
Охрид и цяла Бълга

рия”, Те офилакт “разшифрова” идеята на 
този епизод, в духа на св. Йоан Дамаскин и 
други раннохристиянски автори5, и говори 
директно за победата на Борис с помощта 
на самия Христос:

“Заедно с него (Борис – б.м. Д. Ч.) били 
кръстени и много други между българите, 
които се отличавали по род, значение и бо
гатство. След то ва и останалите приемали 
светоносното очищение, с изключение на 
ня кои съвсем звероподобни, срещу които, 

3. Theophanis Continuati Chronographia, ГИБИ, т. 5, 
С., 1964, с. 117.

4. Соколов, М. Цит. съч., с. 132, 138139; Frolow, А. Op. 
cit., 104112. Вж. напоследък Ангелов, П. Княз Борис I 
през погледа на византийците, Минало, 1995, кн. 1, с. 28; 
Ангелов, П., България и българите в представите на 
византийците (VIIХIV в.), С. 1999, с. 178.

5. Frolow, A. op. cit., p. 112.

Доц. д-р Димо Чешмеджиев

иМператор Константин I ВелиКи и Княз Борис I 
Михаил: поБеДата наД езиЧниЦите

Áуíòúò íà бîèлèòå. Ñòåíîïèñ îò хðàìà  
“Ñâ. Дèìèòúð”, ñ. Òåøîâî, XIÕ â.
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като събрал войска, не твърде мно гобройна, 
çàщîòî Õðèñòîñ ìу ïîìàãàл, той лесно 
поразил и накарал и тях да приемат Бо
жественото кръщение.”6

Тази византийска линия за обяснение на 
победата на княз Бо рис намира отражение и 
в старобългарската книжовна традиция. В 
ста ро български летописен разказ, възникнал 
на базата на славянския превод на хрониката 
на Йоан Зонара (т.н. Паралипомен Зонарин), 
предаден у Вла дислав Граматик в сборника 
му от 1469 г. (т. н. 
Загребски сборник), 
се казва:

“ ‘Н же дрьзнyвь 
крстнҐм знамен¶емь, 
Борисе и побэди сихь 
прэдхождааше бо крсть 
прэд нимь”7.

Подобни съобще
ния се срещат и в ня
колко късни гръцки 
разкази8. Въпросът е 
обаче, доколко тази 
легенда има място в 
Първото българско 
царство. За съжале
ние няма запазени почти никакви паметни
ци, които да говорят за развитието на тази 
идея на българска почва. Затова повечето 
автори, кога то коментират този въпрос, 
говорят за него по принцип. За радост, една 
ско рошна находка на руския учен А. Турилов, 
даде ключа към решаването на този въпрос. 
Става въпрос за една “съвършено неизвестна 
памет” от късноплисковския или раннопре
славския период на българския сто личен ка
лендар. Тя е запазена в месецослов на сръбски 
апракос Апо столЕвангелие от края на ХIII 
или началото на ХIV в. от сбирката на РАН 
в Санкт Петербург, за падноевропейска 
секция, № 680. Там, на л. 263, под дата 28 
март има памет за:

6. Теофилакт Охридски, Мъченичество на Све
тите славни 15 свещеномъченици, в: ГИБИ, т. 9/2 
(подг. от И. Г. Илиев), С., 1994, с. 68.

7. Dujčev, I. Légendes byzantines sur la conversion des 
bulgares, Medioevo ByzantinoSlavo, t. 3, Roma, 1970, p. 69.

8. Dujčev, I. Légendes byzantines..., p. 69.

“Чюдотворца Иларию §цzа. И побэда кнеза 
б¹гарьскаа. Михаила. еCда бэ сборь нань КрUоста раD. 
Сл¹F ищи кzа октеб.”9

Идентификацията на тази памет, как
то отбелязва и нейният от кри вател, не 
предизвиква съмнение – става дума за по
тушаването на бунта на боилите от княз 
БорисМихаил. Убедителна е поправката, 
която прави А. Ту рилов на думата крUоста 
(кротост), която се чете в текста и се 

дължи на преписва
ческа греш ка. Дума
та той по правя на 
крьста (ва риант кръ
ста). Според него, 
тази грешка е допус
ната на етапа на 
кирилска транслите
рация на глаголиче
ския ориги нал10. От
тук ната тък руския 
изследо вател се оп
итва да използва но
вата да та за реша
ване въ проса за дата
та на българското 
кръщение. За нас по

важно тук ще бъде друго. Този помен оче
видно гово ри за използването на кръстното 
знамение като обяснение за победата на 
българския владетел и важното място кое
то заема този символ в идеологическата 
система на новопокръстената държава.[...]

Îòêúñ  îò: Èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí I Âåлèêè 
è êíяç Áîðèñ I Ìèхàèл: ïîбåäàòà íàä åçè÷íèцè-
òå. – Â: Íèø è Âèçàíòèjà. Шåñòè íàу÷íè ñêуï, 
Íèø, 3-5 jуí 2007. збîðíèê Ðàäîâà VI, Íèø, 2007, 
ñòð. 357-368.

9. Турилов, А. Цит. съч.,1819.

10. Турилов, А. Цит. съч., с. 19.

Âúçцàðяâàíå íà Ñèìåîí è îñлåïяâàíå íà Âлàäèìèð. 
Ñòåíîïèñ îò хðàì “Ñâ. Дèìèòúð”, ñ. Òåøîâî, XIÕ â.
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ÑÂеÒÎÎÒе×еÑÊÈ ÍÀÑÒÀÂËеÍÈß 

Писмо на  

светител серафим, 

архиеПискоП Богучарски, 

софийски чудотворец, до 

архиеПискоП вениамин 

(федченков)

Предговор
Публикуваният документ е писмо на 

известния подвижник на благочестието 
епископ (а впоследствие архиепископ) Се
рафим (Соболев) до архиепископ Вениамин 
(Федченков). Причина за появата на писмо
то са отправени от страна на архиепис
коп Вениамин обвинения в ерес по адрес 
на митрополит Антоний (Храповицки). 
Епископ Серафим, макар и да е противник 
на учението на митрополит Антоний за 
изкуплението, се изказва против подобни 
обвинения. Епископ Серафим привежда в 
своето писмо и редица интересни факти, ха
рактеризиращи отношението на праведния 
Йоан Кронщадски към архиепископ Теофан 
(Бистров) и Григорий Распутин.

[...]
Писмото е написано от епископ Сера

фим (Соболев) до неговия приятел от сту
дентските години архиепископ Вениамин 
(Федченков) на 12 февруари 1934 г. По това 
време архипастирите се оказват на двете 
противоположни страни на барикадата. 
Архиепископ Вениамин се съгласява с искане
то на митрополит Сергий (Страгородски) 
да предостави подписка за лоялност спрямо 
болшевиките и се намира в подчинение на 
Московската патриаршия. Мястото на 
служение на йерарха е Париж, където архи
епископ Вениамин основава храма “Трима 

светители”. В 1933 г. архипастирът е на
значен от митрополит Сергий (Страгород
ски) за Екзарх на Московския патриархат в 
Северна Америка.

Епископ Серафим отказва да предостави 
подписка за лоялност и в момента на напис
ване на писмото се намира в подчинение на 
Архиерейския Синод на Руската Задгранична 
Църква.

Повод за писмото стават обвиненията 
в ерес по адрес на Председателя на Архие
рейския Синод на РПЗЦ митрополит Ан
тоний (Храповицки). Митрополит Антоний, 
който бил противник на юридическата 
теория за изкуплението, в своите съчинения 
“Опит за християнски катехизис” и “Дог
матът за изкуплението”1 акцентира върху 
гетсиманската борба на Христос като мо
мент на Неговите найвисши страдания. 
Учението на митрополит Антоний е по
срещнато по различен начин в научнобого
словските среди. Съчинението на Първо
йерарха на РПЗЦ е оценено високо от Ан
тиохийския патриарх Григорий IV2, митро
полит Евлогий (Георгиевски), епископ Гав

1. Виж: Антоний (Храповицкий), митр. Опыт христиан
ского катихизиса // Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеопи
сание Блаженнейшего Антония, митрополита Киевского 
и Галицкого. Издание СевероАмериканской и Канадской 
епархии, 1961. Т. 8. С. 11–171; Антоний (Храповицкий), митр. 
Догмат искупления // Пак там. С. 143–288.

2. ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 6. Л. 344 – 345.
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риил (Чепур) и др. От друга страна, по адрес 
на митрополит Антоний прозвучават об
винения в принизяване на значението на 
Голготската Жертва. Някои противници 
на митрополит Антоний (като правило от 
враждебни на РПЗЦ юрисдикции) даже го 
обвиняват в ерес3. Но и в РПЦЗ не всички 
са съгласни с новото учение, например архи
епископ Анастасий (Грибановски), светител 
Йоан (Максимович). На учението на мит
рополит Антоний найактивно се проти
вопоставят архиепископ Теофан (Бистров) 
и епископ Серафим (Соболев). Двамата йе
рарси съвместно успяват да постигнат 
това, че на 22 април 1926 г. митрополит 
Антоний се отказва от идеята да замени 
катехизиса на светител Филарет (Дроз
дов)4 със своя катехизис. На закрито засе
дание на Архиерейския Синод през 1927 г. 
архиепископ Теофан и епископ Серафим из
насят доклади против учението на митро
полит Антоний5. В резултат Руската Зад
гранична Църква не приема официално ка
техизиса на митрополит Антоний.

Обаче през 1927 г. отношенията между 
архиепископ Теофан и епископ Серафим 
започват да се влошават. Причина за това 
стават твърде резките изказвания на 
архи епископ Теофан относно учението на 
митрополит Антоний, дори до обвинения в 
ерес. Епископ Серафим се опасява да предяви 
толкова строго обвинение.

В края на 20те години архиепископ 
Теофан се оттегля от участие в работата 
на РПЗЦ. От 1931 г. йерархът живее в Кламар 
(Франция), през 1939 се премества в Лимьоре
сюрЛоар, недалеч от Тур. Отношенията на 
архиепископ Теофан с Архиерейския Синод 

3. Виж: С. “Карловацкий Собор” // Последние новости. 
1926. № 1945; Н.П.В. Карловацкий церковный раскол 
// Последние новости. 1926. № 1969; С.С. Заграничное 
русское архиерейское сборище в Сремских Карловцах // 
Утренняя заря. 1926. № 8. С. 125.

4. Виж: Бэттс Р., Марченко В. Духовник царской семьи. 
Святитель Феофан Полтавский. Платина: Братство 
прп. Германа Аляскинского; М.: Российское отделение 
Валаамского Общества Америки, 1994. С. 102.

5. Виж: Серафим (Соболев), архиеп. Искажения право
славной истины в русской богословской мысли. София, 
1943. С. 6.

съвсем се влошават. Живеейки във Франция, 
архиепископ Теофан продължава да смята 
митрополит Антоний за еретик, а след 
това започва да отправя различни обвине
ния и към Архиерейския Синод. Позицията 
на архиепископ Теофан по отношение на 
митрополит Антоний споделя и архиепис
коп Вениамин (Федченков).

Като узнава за това, епископ Серафим 
отправя на 12 февруари 1934 г. писмо до 
архиепископ Вениамин, в което защитава 
митрополит Антоний от обвиненията в 
ерес. Освен това епископ Серафим привежда 
в своето писмо интересни факти от живота 
на праведния Йоан Кронштадски и архиепис
коп Теофан (Бистров), изразява мнението 
си за Распутин и за възможността да бъде 
призната властта на болшевиките. Прави 
впечатление фактът, че, като се изказва 
против признаването на комунистическата 
власт от страна на архиепископ Вениамин, 
епископ Серафим въпреки това продължава 
да го смята за свой приятел и молитвеник.

Епископ Серафим запазва копие от то  ва 
писмо. На 18 септември 1934 г. архи пас
тирът, заверява това копие и го изпраща 
в Архиерейския Синод на РПЦЗ. Писмото 
попада в Русия заедно с документите на 
Архиерейския Синод, които след Втората 
световна война са предадени на Централния 
държавен архив на Октомврийската рево
люция (сега ГА РФ).

Писмото се съхранява във фонд 6343 
“Архиерейски Синод на Руската Православна 
Църква зад граница” в дело № 283 “Писма 
на архиепископ Серафим”. В делото се нами
рат преписка на архиепископ (впоследствие 
митрополит) Серафим (Лукиянов), препи
ската с архиепископ (впоследствие мит
рополит) Серафим (Ляде). Тук се намира и 
писмото на архиепископ Серафим (Соболев), 
което е публикувано подолу.

Ïублèêàцèя, âñòúïèòåлíà ñòàòèя è êî-
ìåí òàðè íà À. À. Êîñòðюêîâ

g  g  g 
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Писмо на епископ серафим 

(соболев) до архиепископ 

вениамин (федченков)

18 септември 1934 г.

До архиепископ Вениамин 1934, 12. II.
Секретно
Към делото6

Ваше Високопреосвещенство, 
скъпи Владико!

През месец август 1932 г. пристигнали
те от Париж на Събора на руските задгра
нични архиереи архиепископ Серафим [Луки
янов]7, епископ Николай [Карпов]8 Лондонски 
и епископ Тихон [Троицки]9 СанФранциски, 

6. Ръкописна бележка на секретаря.

7. Серафим (Лукиянов, Александър Иванович) (1879–
1959), митрополит. Завършва Саратовската духовна 
семинария и Казанската духовна академия с научната 
степен кандидат на богословието (1904). Подстриган в 
монашество през 1902 г., ръкоположен в сан йеромонах 
през 1903 г. Преподава в Уфимската духовна семинария, 
ректор на Таврическата и Саратовската духовни семи
нарии. През 1914 г. е ръкоположен за епископ Сердоболски, 
викарий на Финландската епархия. От 1917 г. е временно 
управляващ Финландската епархия, от 1918 г. епископ 
Финландски и Виборгски, от 1920 г. е в сан архиепископ, 
от 1921 г. – глава на автономната Православна Църква 
във Финландия. През 1923 г. финското правителство го 
лишава от катедрата му, живее в Коневския манастир. 
От 1926 г. е председател на енорията в Лондон, викарий 
на митрополит Евлогий, от 1927 г. живее в Париж. 
През 1927–1945 г. възглавява Западноевропейската епар
хия на РПЦЗ. През 1945 г. е приет в юрисдикцията на 
Московската патриаршия. От 1946 г. е митрополит, 
патриаршески екзарх на Западна Европа. През 1949 г. е 
уволнен на покой. За известно време отново преминава в 
РПЦЗ. През 1954 г. се преселва в СССР. От 1956 г. живее 
в Гербовецкия манастир в Молдавия.

8. Николай (Карпов, Иван Илич) (1891–1932), епископ. 
Завършва Тоболската духовна семинария и Московската 
духовна академия с научната степен кандидат на бо
гословието (1917). Подстриган в монашество през 1913 
г., ръкоположен за йеродякон през 1913 г., за йеромонах 
– през 1916 г. От 1920 г. е в емиграция, преподавател и 
инспектор е в Битолската духовна семинария. През 1923 
г. е възведен в сан архимандрит от Архиерейския Синод 
на РПЦЗ. От 1929 г. е Лондонски епископ, викарий на 
Западноевропейската епархия на РПЦЗ.

9. Тихон (Троицки, Александр) (1883–1963), архиепископ. 
Завършва Костромската духовна семинария и Казан
ската духовна академия с научната степен кандидат 

сега С[еверно]Американски, предадоха на 
останалите членове на Събора, че архиепис
коп Теофан [Бистров]10 Полтавски ни смята 
всички нас, своите събратяархиереи, за 
еретици и масони, а срещу един от нас е 
издигнал безумната клевета, че уж той е 
участвал в отравянето на един архиерей, 
починал, разбира се, от естествена смърт. 
Особено силно в сравнение с другите архи
ереи архиепископ Теофан злослови срещу 
митрополит Антоний, мен, теб и архи
епископ Анастасий.

В отговор на тези заявления на посоче
ните погоре трима архиереи членовете на 
Събора се изказаха в смисъл, че арх[иепископ] 
Теофан се намира в много опасно и пагубно 
състояние и че трябва да се молим на Бога 
за него.

Всичко това ти го казвам, защото тряб
ва да се отнасяш крайно внимателно към 
неговите обвинения спрямо нас в ереси и 
пороци, тъй като той ревнува за Божията 
слава не от любов към Христа, а само на 
почвата на своето тщеславие и напълно 

на богословието (1908). През 1905 г. е подстриган в мо
нашество, същата година е ръкоположен за йеродякон, 
през 1908 г. – за йеромонах. Преподава в Таврическата 
духовна семинария, инспектор на Волинската, след това 
на Харковската духовни семинарии. От 1910 г. е в сан 
архимандрит. От 1920 г. е в емиграция, живее в Юго
славия. През 1925–1926 г. е в братството на манастира 
“Свети Пантелеймон” на Атон. От 1930 г. е епископ Сан 
Франциски, викарий на Северноамериканската епархия 
на РПЦЗ. През 19331934 г. е временно управляващ Се
верноамериканската епархия. От 1934 г. е архиепископ 
Сан Франциски и Западноамерикански. Постоянен член 
на Архиерейския Синод на РПЦЗ.

10. Теофан (Бистров, Василий Дмитриевич) (1873–1940), 
архиепископ. Завършва Санкт Петербургската духовна 
семинария и Санкт Петербургската духовна академия с 
научната степен кандидат на богословието. През 1898 
г. е подстриган в монашество и е ръкоположен в сан 
йеромонах. През 1901 г. е възведен в сан архимандрит и 
е назначен за и. д. инспектор на академията. През 1905 
г. е удостоен с научната степен магистър на богослови
ето. Същата година е назначен като екстраординарен 
професор и инспектор на академията. От 1909 г. е рек
тор на Санкт Петербургската духовна академия. През 
1909 г. е ръкоположен за епископ Ямбургски, викарий на 
Санкт Петербургската епархии. От 1910 г. е епископ 
Таврически и Симферополски, от 1912 г. е епископ Астра
хански, от 1913 г. е епископ Полтавски и Переяславски. 
От 1918 г. е в сан архиепископ. През 1919 г. емигрира, 
живее в Константинопол, след това в Кралство СХС 
(на сърбите, хърватите и словените). От 1925 г. живее 
в България, от 1931 г. – във Франция.
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разстроеното си душевно състояние. Освен 
това трябва да се има пред вид, че порано 
самият той беше склонен да споделя напъл
но заблудата на имебожниците, а още по
рано взе участие в гибелта на Русия чрез 
Распутин11, когото въведе в двореца на Ве
л[иката] княгиня Милица Николаевна12, а 
последната на свой ред отведе Распутин и 
в  ц а р с к и я 
дво рец и го 
запозна с им
ператрица
та.

Да, след
ствената ко
мисия на пра
вителство
то на Керен
ски оправда в 
това отно
шение архи
епископ Тео
фан, но един 
е човешкият 
съд, а друг е 
Б о ж и я т 
съд. Като студент в С[анкт] П[е тер
бургска та] дух[овна] академия при една от 
срещите си с о[тец] Йоан Кронщадски13 в 
олтара на Андреевския катедрален храм 
имах щастието да разговарям с него14. Отец 

11. Распутин, Григорий Ефимович (1872–1916), селянин 
от Тоболска губерния. Притежавал способността да 
спира кръвотечението на болния от хемофилия царе
вич Алексей, вследствие на което печели доверието на 
царското семейство. Оказва влияние върху държавните 
и църковните дела; с поведението си дискредитира 
императорската власт. Убит от заговорници.

12. Милица Николаевна (1866–1951), велика княгиня, 
дъщеря на черногорския княз Николай I Петрович, съ
пруга на великия княз Петър Николаевич.

13. Йоан Кронщадски (Сергиев, Иван Илич) (1829–1908), 
светец. Митрофорен протойерей, духовен писател. 
От 1855 г. служи в Андреевския катедрален храм на 
гр. Кронщад, от 1894 г. е председател на Андреевския 
катедрален храм. От 1907 г. е член на Св. Синод.

14.За това, че през годините на обучението си в 
Академията Н. Б. Соболев многократно е посещавал 
праведния Йоан Кронщадски, свидетелства и ученикът 
на архиепископ Серафим архимандрит Пантелеймон 
(Старицки) (виж: Пантелеимон (Старицкий), архим. Вос
поминательное слово в первую годовщину после кончины 
архиепископа Серафима (Соболева) // Жизнь, чудеса и за
веты архиепископа Серафима (Соболева). София: Девичий 

Йоан беше много внимателен към мене. Но 
когато казах на великия праведник, че му 
изпраща поклон нашият инспектор, отец 
архимандрит Теофан, изражението на ли
цето на о[тец] Йоан рязко се измени. Той 
ме попита много рязко с недоволен поглед: 
“Този малкият, черничкият, слабичкият?” 
Аз отговорих, да. Веднага след това 

о[тец] Йоан 
престана да 
разговаря с 
мен, отдале
чи се от мен, 
без да изпра
ти поздрав 
на отец Тео
фан. А между 
другото, ко
гато преди 
това му ка
зах, че му из
п р а щ а  п о 
клон нашият 
р е к т о р 1 5 , 
отец Йоан 
ме помоли да 

му предам поклон от него. Още тогава ми 
мина мисълта, че това е заради Распутин. 
Не можеше да има друга причина за такова 
отрицателно отношение на о[тец] Йоан 
към о[тец] Теофан.

Арх[иепископ] Теофан би трябвало със 
сълзи да се кае ден и нощ за това, което 
причини на Русия и на цялата наша Руска 
Църква чрез Распутин вместо да се занимава 
с разобличаване на ереси, да издига чудо
вищни по своята глупост и злост клевети 
срещу своите събратя архиереи, да отслужва 
анархически божествената литургия у дома 

монастырь Покрова Пресвятой Богородицы; Издво св. 
апостола и евангелиста Луки, 2001. С. 21).

15. Сергий (Тихомиров, Сергей Алексеевич) (1871–1945), 
митрополит. Завършил Новгородската духовна семи
нария и Санкт Петербургската духовна академия. В 
1896 г. е подстриган в монашество и ръкоположен за 
йеродякон и йеромонах. От 1896 г. е инспектор на Санкт 
Петербургската духовна семинария, от 1899 г. е ректор 
на СПбДС в сан архимандрит. В 1905 г. е удостоен с на
учната степен магистър на богословието и е назначен 
за ректор на СПбДА. В 1905 г. е ръкоположен за епископ 
Ямбургски, викарий на Санкт Петербургската епархия. 
От 1908 г. е епископ Киотски, от 1912 г. е епископ То
кийски и Японски. От 1940 г. е на покой.

 Ñúбîðúò íà ðуñêèòå çàäãðàíè÷íè àðхèåðåè, 27 àâãуñò 1932 ã.
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си без благословението на своя управляващ 
архиерей архиеп[ископ] Серафим [Лукиянов], 
а себе си да смята за едва ли не единствения 
защитник на Божията Истина.

При осъжданията на йерарсите той 
винаги се позовава на своята съвест. Но 
човек трябва да има напълно извратена 
съвест, за да окалва така гнусно хората и с 
това да става техен нравствен убиец. Къде 
след всичко това, ако не се покае, ще отиде 
душата му, когато умре? – 
Ето върху какво би трябвало 
да помисли той.

Никога и пред никого 
не съм заявявал, че смятам 
учението на митр[ополит] 
Ан тоний за изкуплението за 
напълно православно. Но и за 
еретик не съм го обявявал, 
както правите това ти и 
арх[иепископ] Теофан. Не съм 
обявявал митр[ополит] Ан
тоний за еретик първо, защо
то св[етител] Атанасий Ве
лики до осъждането на Ори
ген от Църквата “е говорил за 
него с уважение, обясняваше 
неговия език и го защитава
ше от погрешно разбиране” 
(Ист[ория] Христ[и анской] 
Церкви Джемса С. Робертсона. Т. 1. Стр. 
99. СПб., 1890), а св[етител] Григорий Нео
кесарийски Чудотворец по повод смъртта 
на Ориген произнесъл похвално слово16. В 
животописа на св[етител] Кирил арх[иепи
скоп] Александрийски се съобщава с каква 
любов и почит се отнасял той към един 
старец, велик и популярен подвижник, който 
учел, че споменатият в Библията Мелхисе
дек е действителният Христос. Тази любов 
на св[ети тел] Кирил и неговата мо литва 
при съдействието на самия заблуждаващ 
се старец, обърнала последния към пътя на 
истината17. Нашата св[ета] Църква даже 
сред прославените от нея светци има та

16. Св. Григорий Чудотворец. Благодарственная речь Ори
гену // Творения святого Григория Чудотворца, епископа 
Неокесарийского. Пг.: Тип. М. Меркушева, 1916. С. 18–52.

17. Виж: Жития святых на русском языке, изложенные 
по руководству четьихминей св. Димитрия Ростовского. 
Кн. 10. М.: Синодальная типография, 1913. С. 174.

кива, чиито мнения не съвпадат с нейното 
учение. Например в творенията на св[еще
номъче ник] Ириней, епископ Лион ски има 
учение за хилядолетното земно царство на 
Иисус Христос (Сочинения Св[я щен ному
ченика] Иринея, еп[ископа] Лионского. СПб. 
1900 г. кн. 5я против ересей, стр. 519526). 
В творенията на св[етител] Григорий Ни
сийски, в частност в неговия разговор със 
сестра му Макрина, въз основа на думите на 

ап[о стол] Павел: “за да бъде 
Бог всичко у всички” (1 Кор. 15; 
28), се изразява мнението, че 
някога ще изчезнат злото и 
порокът. Следователно ще 
се прекрати и мъчението. 
Наистина, в същия този 
раз  говор, а и на други места 
в своите съчинения, св[ети
тел] Григорий Нисийски учи 
за вечността на мъченията 
(Творения св[я тителя] Гри
гория Нисского. О душе и во
скресении, разговор с сестрою 
Макриною. Москва. 1862 г. 
стр. 275, 278–279). При все 
това св[е тата] Църква не е 
скрила от нас редовете от 
творенията на този св[е
ти] отец за настъпването 

на момента, когато уж ще изчезне злото 
и ще се прекрати порокът; и не ги е смет
нала за препятствие пред включването на 
св[етител] Григорий Нисийски сред Божи
ите угодници.

Второ, не мога да обявявам за еретик 
митрополит Антоний и поради това, че 
той писмено обяви, че неговото учение за 
изкуплението е негово частно богословско 
мнение и помоли да не въвеждат неговия 
катехизис в учебните заведения в качество
то на учебник. Освен това в същото това 
свое учение за изкуплението той не отрича 
спасителното за нас значение на кръстната 
смърт на Спасителя, но придава поголямо 
значение в делото на нашето изкупление не 
на човешките, а на гетсиманските страда
ния на това основание, че душевните мъки 
са потежки от телесните.

В своите отпечатани проповеди и бе
седи, произнесени в битността му на рек

Àðхèåïèñêîï Âåíèàìèí 
(Фåä÷åíêîâ)
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тор на Казанската духовна академия, м[ит
рополит] Антоний се придържа към общо
църковното учение по въпроса за изкупле
нието. Интересно е да се обърне внимание 
на следните извадки от неговите пропове
ди и беседи: 1) “Самият живот – казва той 
– настойчиво потвърждава учението на 
Божественото Писание, че нашата приро
да е повредена от греха, че ние се нуждаем 
от благодатно обновление, от висша духов
на помощ” (Сочинения Епис
копа Антония. т[ом] 1. 
Слово в день сошествия 
Св[ятого] Духа 1887 г. стр. 
20).

2) “Нашият Господ 
Иисус Христос взе върху 
себе си смъртта на всички 
хора и сам умря на кръста 
заради нас” (ibid. Слово в 
день Св[я тителя] Николая 
6 де к[абря] 1886 г. стр. 11).

3) “Нито един човек не 
може със своята праведност 
да заличи греховността на 
всички, а освен това всеки 
човек се ражда в грях самият 
той... Той (Божият Син), 
родил се без мъж, безсемен
но, от чистата Дева, прие в 
Себе Си човешкото естест
во. И след това не извърши нито един грях, 
благоволи да вземе върху себе си вината на 
цялото човечество и със страшни душевни и 
телесни мъки удовлетвори Божията правда 
и изкупи човешкия род от греха, прокля
тието и вечната смърт, като го примири 
с Бога... Със Своя кръстен подвиг изпълни 
всичко, което е трябвало да претърпят 
хората... Затова се старайте почесто и 
повнимателно да размисляте над тайната 
на изкуплението, като се задълбочавате в 
четенето на свещените редове на Евангели
ето, особено в тези негови глави, в които се 
описват кръстните страдания и смъртта 
на нашия Господ Иисус Христос (ibid. Стр. 
25–27. Беседа в неделю 4ую св[ятого] поста 
произнесена в С[анкт]П[етер]б[ургском] 
Казанском соборе в 1887 г.).

Устно в беседи с м[итропо лит] Антоний 
и писмено – са мо до него – аз съм говорил 

единствено за несъответствие на неговото 
учение със светоотеческото.

Интересно е да се отбележи, че преди 
година и половина, в беседа насаме с мит
рополита, отново му говорих за това. То
гава той ми заяви, че не вижда несъответ
ствие между своето учение и учението на 
св[етите] отци на Църквата. С това заявле
ние м[итрополит] Антоний свидетелства, 
че у него няма желание да се различава от 

св[етите] отци на Църк
вата; следователно у него 
го няма и настроението, 
свойствено за еретиците, 
които не се стесняват от
крито да отричат техния 
авторитет.

Всичко това аз исках да 
изкажа в кратък и сбит вид 
на нашия събор през 1928 г. 
и да резюмирам своето от
ношение към учението на 
м[и трополит] Антоний в 
следната форма: макар и то
ва учение да не съвпада със 
светоотеческото учение, аз 
не мога да нарека м[и тро
по лит] Антоний еретик. 
Но а[рхиепископ] Теофан ме 
прекъсна в самото начало на 
моето изказване по този въ

прос, като не ми даде възможност да говоря 
и аз замълчах. Така той самият възпрепят
ства съборното обсъждане на този въпрос.

Ако Бог даде да доживея до падането на 
съветската власт – до прекратяването на 
кървавото гонение на Руската Православна 
Църква и до свикването на свободен, кано
ничен Всеруски църковен събор, то, ако има 
нужда, ще кажа това на този събор.

В заключение на настоящото ми пис
мо съм длъжен да кажа, че и ти също не би 
следвало да обявяваш за еретик м[итропо
лит] Антоний и то не само по силата на 
изложеното погоре от мене, но още и поради 
тази причина, че извършеният от тебе грях 
– признаването на съветската власт и при 
това признаване свободно и убедено – е по
тежък от греха на ереста. С това признаване 
ти съзнателно и свободно санкционираш без
числените злодеяния на съветската власт 

Àðхèåïèñêîï Ñåðàфèì 
(Ñîбîлåâ)



30 Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2015

по унищожаването на нашия руски правос
лавен народ и на нашата руска Православна 
Църква – осъждаш безчисления и доблестен 
сонм нови мъченици и изповедници, постра
дали от съветската власт като кървава 
гонителка не само на нашата вяра, но и на 
всичко добро на земята и предаваш цялата 
наша Руска Църква във властта на сатана
та, защото съветската власт служи не на 
Бога, а на сатаната, тъй като е безбожна и 
богоборна власт. Няма да се разпростирам 
върху това какво 
представлява съ
ветската власт. 
Парижкият арх[и
епископ] Серафим 
изясни това в 
своите статии с 
изчерпателна пъл
нота18.

Да изоблича
ваш в ерес м[ит
ропо лит] Ан то
ний след свободно
то признаване на 
съветската власт 
означава да виж
даш сламката в 
окото на брата и да не виж даш гредата в 
своето собствено око. Дори и да допуснем, 
че м[и трополит] Антоний руши един от 
камъните в основата на нашата Православ
на Църква, ти, като признаваш съветската 
власт, събаряш в пропаст цялото църковно 
здание.

Погледни на тези редове от писмото 
ми като на израз на моята любов към тебе 
в отговор на твоята искрена, братска и 
дружеска любов, която ми оказваше в наши
те студентски години, а и след това. Тази 
любов аз никога няма да забравя.

Ако пък споменатите редове не намерят 
съответстващия отклик в твоята душа и 
ти се огорчиш от тях, то прости ми.

Всеки ден усърдно се моля за тебе, мили 
мой Владико! И теб моля да не ме забравяш 

18. За позицията на архиепископ Серафим (Лукия
нов) относно съветската власт виж: Серафим [Лу-
кьянов], архиеп. Церковь и советская власть. Белград, 
1933; Днепров Р. Беседа с архиепископом Серафимом 
// Церковные ведомости. 1930. № 15–16. С. 8.

в своите молитви. С любов ти се кланя и 
моят брат, който страда много тежко от 
болки в главата и от стомашни болки след 
претърпяната операция.

Господ да те пази.

Твой любещ те брат в Христа

Епископ Серафим

1934 г. 14/27.II.

Вярно с оригинала:

P.S. Tова писмо 
беше отправено 
от мен до а[рхи
епи скоп] Вениа
мин в отговор на 
поместената в 
неговото списа
ние “За правосла
вието” политиче
ска бележка на 
Полтавския ар хи
еп[и скоп] Теофан, 
в която м[итропо
лит] Антоний и аз 
сме обвинени в 
ерес.

А[рхиепи скоп] Серафим. 1934. 18 сеп[тем
ври]19

ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 283. Л. 6 — 9 об. 
Ръкопис. Заверено копие, постскриптум и 
подпис – автограф.

Èçòî÷íèê: Вестник ПСТГУ. II: История. 
История Русской Православной Церкви. 2011. 
Вып. 5 (42). С. 124–133. Дîñòúïíî íà: http://
cyberleninka.ru/article/n/novye-svedeniya-
o-vzglyadah-arhiepiskopa-bogucharskogo-
serafima-soboleva-na-problemy-russkoy-
pravoslavnoy-tserkvi#ixzz3NrbQ8SWG

19.От думите “Вярно с оригинала” и до края на 
документа текстът е написан от ръката на архи
епископ Серафим (Соболев).

 зàñåäàíèå íà Ñúбîðà íà ðуñêèòå çàäãðàíè÷íè àðхèåðåè 
íà çàñåäàíèå, 27 àâãуñò 1932 ã.
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VII. Олга Ливен по пътя на 
монашеството

През 1948 г. в живота на Олга Ливен се 
случва събитие, което тя е очаквала вече 
две десетилетия. На 
6 март (22 февруари 
– ст. ст.), срещу Неде
лята на Страшния 
съд, светител Сера
фим постригва нея и 
сподвижницата º На
дежда Ястребова  в 
монашество. В по
стрижението си и 
двете получават име
то Серафима, в чест 
на преп. Серафим Са
ровски – любим светец и 
небесен покровител на 
свт. Серафим. Последо вание то е извършено 
в руския храм “Св. Николай Чудотворец”, 
където се събират много ду ховници, енори
аши, преподаватели от Богословския факул
тет, ученички на постриженичките и те
хни колежки учителки1. Светител Серафим 
отправя към новопостриганите слово, из
пълнено със свето отечески напътствия, 
които те завинаги ще съхранят в сърцата 
си. Събитието оставя сред мнозина от 
присъстващите толкова живо и благодат
но впечатление, че още дълго ще се помни 
в софийските църковни среди. Две млади 

1. Надежда Ястребова е учителка по руски език в Тре
та прогимназия „Граф Игнатиев”, намираща се срещу 
градинката на храма „Свети Седмочисленици”.

учителки, в разцвета на силите си и в пълен 
разрез с тежненията на новото време, се 
отричат от света и се посвещават да слу
жат до гроб на Бога. За някои хора това е 
вид безумие и предизвикателство към об
ществото, но за други е повод за преосмис

ляне на съществува
нието им.

Оттук насетне 
двете Серафими за
почват нов живот. 
От сутрин до вечер 
имат задължения, но 
помнят, че не трябва 
да забравят и вътреш
ния труд – молитвата 
и вниманието над сър
цето. След забранява
нето на дейността на 

братството, към софий
ската енория на руските 

емигранти е организирано сестринство, 
което се грижи за подредбата, почистване
то и украсяването на храма, участва в кли
росното пеене, помага в организирането на 
духовни беседи, върши дела на милосърдие. 
Властите не гледат с добро око на тази 
оживена дейност – тя е в противоречие с 
държавната политика да бъде ограничавано 
влиянието на Църквата. 

Отначало светител Серафим има план 
оформящата се малката монашеска община 
да бъде настанена в сграда недалеч от руския 
храм. Но въпреки постъпките му пред вла
стите, разрешение за такова строителство 
не е дадено. Монахиня Серафима (Ливен) и 
нейната сподвижница монахиня Серафима 

ВернОстта на 
матушка игумения серафима (ЛиВен) 

към духОВните заВети на 
сВетитеЛ серафим катО пОдВиг В усЛОВията 

на кОмунистическия тОтаЛитаризъм

Ìîíàхèíя Ñåðàфèìà (Ëèâåí) è ìîíàхèíя 
Ñåðàфèìà (ßñòðåбîâà), 1948 ã.
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(Ястребова) продължават да живеят в кили
ята си в квартирата на отец Андрей на ул. 
“Данте” и всеки ден през софийските улици 
отиват в руския храм “Свети Николай”, 
където извършват възложената им от 
светителя работа. 

Не била удовлетворена и молбата на 
светител Серафим сестри
те да се издържат от про
изводство на свещи. Разре
шили им да правят свещи 
само за руските енории, 
което далеч не можело да 
осигури необходимите сред
ства за препитание. Но 
светител Серафим търсел 
Божията воля и твърдо се 
уповавал, че Пресвета Бого
родица – първата според 
църковното предание мона
хиня в света – няма да оста
ви новозапаленото монаше
ско огнище. В традицията 
на руското благочестие 
све тителят горещо обичал 
монашеството и всецяло 
вярвал в Божия промисъл за 
всички, посветили живота си на Бога. За
това отказите, които неведнъж получавал 
от новите власти, той приемал като до
пуснати от Господа и ни наймалко не се 
смущавал от тях.

През същата 1948 г. светител Серафим 
получава покана да участвува в юбилейните 
тържества в Москва по случай 500годиш
нината от автокефалията на Руската 
Православна Църква. Било предвидено това 
празнуване да се съчетае с провеждане на 
Всеправославно съвещание на автокефал
ните църкви, на което да се приемат общи 
становища по важни въпроси. Такива били 
отношението към римокатолицизма, към 
икуменическото движение, въпросът за цър
ковния календар, въпросът възможно ли е 
англиканската йерархия да бъде призната за 
действителна. Въпреки трудните обстоя
телства, в които живее светител Серафим, 
той счита за свой дълг да използва предсто
ящия форум, за да заяви ясна православна 
позиция по поставените теми. Затова той 
започва да работи над три доклада.

В този отговорен труд отново му съ
трудничи Олга Ливен, сега вече монахиня 
Серафима. Тя всеки ден идва при светите
ля, преписва на белова подготвените от 
него текстове, прави необходимите справ
ки, уточнява бележките под линия. В биб
лиотеката в Богословския факултет мона

хиня Серафима внимателно 
преглежда периодичния цър
ковен печат, за да проследи 
развитието на икумени
ческата дейност и на отно
шенията с Англиканската 
църква. Тя резюмира проче
теното, превежда от бъл
гарски на руски нужните 
текстове и така подпомага 
и ускорява работата на све
тителя. Важни сведения за 
разлагащата роля на икуме
ническите идеи върху пра
вославното църковно съзна
ние тя открива в статии и 
изказвания на известния 
професор богослов и активен 
икуменист протопрезви
тер Стефан Цанков. С тази 

си  дейност монахиня Сера фима не само 
сътрудничи на светителя, но и сама задъл
бочено навлиза в тази важна за бъдещата º 
дейност богословска тематика.

Московското съвещание на главите и 
представителите на автокефалните пра
вославни църкви се провежда от 8 до 18 юли 
1948 г. Светител Серафим участва в три от 
четирите богословски комисии и в рамките 
на два дена произнася три доклада на теми
те: “Трябва ли Руската Православна Църква 
да участва в икуменическото движение?”, 
“Към въпроса за обединението на Англикан
ската Църква с Православната Църква” и 
“За новия и стария стил”. По съдържанието 
на докладите е говорено неведнъж. Тук само 
ще споменем, че позицията на светител 
Серафим по тези въпроси е пределно ясна 
и безкомпромисна. Светителят е далеч от 
каквото и да било съобразяване с конюнк
турните изисквания на властимащите. 
Той изразява позицията на Православната 
Църква – такава, каквато тя трябва да бъде. 

Положителното впечатление, което 

Àðхèåïèñêîï Ñåðàфèì (Ñîбîлåâ) â 
Ìîñêâà, 1948 ã.
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Àðхèåïèñêîï Ñåðàфèì (Ñîбîлåâ) çàåäíî ñ àðхèìàí-
äðèò Ïàíòåлåйìîí (Ñòàðèцêè) â Ìîñêâà, 1948 ã.

светител Серафим оставя с участието 
си в Московското съвещание, става повод 
тамошните църковни власти да запланува 
преместването му от София в Париж, къде
то положението изискват присъствието на 
силна обединителна личност. Това е голям 
удар за него – с България  го съединяват мно
гобройни духовни връзки и отговорности. 
С надежда да осуети 
преместването си 
той излага в писмо 
до патриарха ня
кои препятствия за 
ползотворното му 
служение във Фран
ция, като изтък
ва на първо място 
слабото си здраве 
и недостатъчното 
познаване на запад
ни езици. Във връзка 
с това той моли, в 
случай че разпореж
дането не може да се 
отмени, да бъде при
дружен от протойерей Андрей, който владее 
няколко западни езика, и от приближени 
свои духовни чеда, които да го подпомагат 
в работата. Отговор на молбата му обаче 
не се получава. Духовните чеда на светите
ля са в тревога от предстоящата раздяла. 
Светител Серафим, макар и с болка, е готов 
да се покори на разпореждането, но горещо 
се моли във всичко да бъде Божията воля. 
В един момент той казва на отец Андрей: 
“Ние с теб наистина скоро ще заминем, но 
не за Париж...” 

Съветското външно министерство и 
Съветът по въпросите на Руската Право
славна Църква правят необходимите раз
следвания и не дават разрешение светителят 
да замине на Запад поради сведения за “ан
тисъветска дейност и връзки с монархисти”2. 
В края на декември 1948 г. патриарх Алексий 
съобщава с телеграма, че преместването 
му в Париж се отменя3.

2. [22] ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 419. Л. 147. Цитирано по: 
Кострюков, Андрей. Последние годы земного служения 
архиепископа Серафима (Соболева).

3. «Отец Всеволод Шпиллер. Страницы жизни в сохра
нившихся письмах». С. 96, 106. Цитирано по: Последние 

През 1948 г. се случва важно събитие в 
българския църковен живот. Екзарх Стефан 
е снет от длъжност с правителствено 
решение и на 6 септември е принуден да 
подаде формално оставка. Причина за това 
е несъгласието му с политиката на кому
нистическата власт спрямо Българската 
Църква и противопоставянето му на опи

тите º за намеса в 
работата на Сино
да. Скоро след това 
той е интерниран 
в село Баня, Карлов
ско, и до смъртта си 
през 1957 г. е държан 
под домашен арест. 
Отечественофрон
товската власт ве
че си е набелязала 
попослушни от него 
архиереи, на които 
в скоро време ще 
връчи църковната 
власт. 

 

VIII. последна година от 
живота на светител серафим. 
начало на покровската обител.

След пострижението на монахиня Се
рафима около нея се оформя група вярващи 
момичета, които желаят да се посветят 
на монашески живот. Планът за премест
ването на светител Серафим във Франция 
временно отклонява грижата за устройва
нето им в монашеска община, но сега тя 
отново се поставя на дневен ред. Между
временно влиза в сила закон за конфискуване 
на едрата градска недвижима собственост. 
Застрашени от конфискация са няколко 
апартамента на съпрузите Величкови, кои
то са измежду духовните чеда на светите
ля. Тогава те решават да подарят единия 
от тях за нуждите на новия манастир. За 
да получи разрешение от властите, свт. 
Серафим подава молба в Дирекцията по 
изповеданията при Министерството на 

годы земного служения… Л. 147.



34 Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2015

външните работи чрез легационния º съ
ветник Димо Карадимов.

Тук ясно проличава една отличителна 
черта на светителя. От свидетелствата 
на тези, които са го познавали, той се е 
отнасял към всички хора много топло, с 
голяма любов – любов, която не е била израз 
на прекомерна емоционалност, а дар Божий, 
проява на благодатта, дарувана му от Бога 
за праведния, свят живот. И когато дава 
милостиня на дрипав просяк от улицата, и 
когато говори с обществено значим човек, 
светител Серафим е един и същ – ласкав, 
открит, любвеобилен. По същия начин той 
отива и при Димо Карадимов, служител на 
Външното министерство, човек на нова
та власт, строг, непристъпен, от когото 
всички треперят. А светител Серафим 
отива при него, благославя го, прегръща го 
и му връчва молбата за апартамента на 
Величкови. Той е уверен, че ако има Божия 
воля за нещо, то и найкоравото сърце може 
да прояви милост... После започва няколко
месечно очакване на решението.

През тази последна от активния живот 
на светител Серафим година той често бо
ледува и предчувства скорошната си кончи
на, за която открито говори пред духовните 
си чеда. Но ето че найнеочаквано в пътя 
за отвъдния свят го изпреварва верният 
му духовен син протойерей Андрей Ливен. 
На 19 юни (н. ст. ) 1949 г., Неделя на Всички 
светци, той умира дни след направената му 
операция на жлъчката в болницата на др 
Берзин. По разказ на архимандрит Сергий 
(Язаджиев) само седмица преди това – на 
празника на Света Троица – отец Андрей 
е служил в руската църква. Кончината му е 
неочаквана за всички4. Отива си в небесния 
свят една светла личност от духовното 
обкръжение на светител Серафим.

Ала животът продължава. Наред с про
сбата за отпускане на помещения за бъдеща
та обител светител Серафим подава молба 

4. При последните си посещения в България, вече след 
кончината на матушка игумения Серафима, нейната 
сестра Мария Ливен споделя със сестри от Покровската 
обител, че смъртта на отец Андрей е била предизвикана 
– нещо, за което добре е знаела майка º София Ливен, но 
за което никога не се е говорело поради страх от вла
стите. Не можем обаче да съдим за достоверността 
на тази информация.

за нейното откриване и пред църковните 
власти в Москва. Но там не гледат с добро 
око на начинанието на светителя. Пред
седателят на Съвета по делата на РПЦ 
Карпов се изказва против откриването на 
манастира, което той счита за анахронизъм 
в една социалистическа страна, каквато е 
вече България. Той споделя това с българския 
посланик в Москва, като му дава препоръка 
българските власти да възпрепятстват 
откриването на манастира. По този въпрос 
е осведомено и съветското Външно минис
терство в лицето на заместникминистъра 
Громико5.

Тези факти рисуват картината на все 
позасилваща се тоталитарна власт в Бъл
гария под диктата на Москва. Комунисти
ческата власт навсякъде протяга грубата 
си ръка и се опитва да претвори по свой 
вкус всичко около себе си – Църква, култура, 
наука, изкуство, човешко мислене и същест
вуване. С нейната подкрепа в България на
бира сили и обновленска фракция на Свеще
ническия съюз, която иска да поведе Църк
вата към радикални реформи. Членове на 
Свещеническия съюз предлагат властта да 
се изземе от епископите, свещеническите 
одежди да се променят “в духа на съвремен
ното общество”, да се съкратят и “опро
стят” богослуженията... Всичко това под
тиква светител Серафим да се включи в 
активна защита на българския епископат 
и на Българската Църква. Така той си спе
челва врагове сред новите властници. Ала 
светителят поставя на първо място бла
гото на Църквата и смята за свой дълг да 
се бори за опазване на нейната чистота и 
достойнство.

В напрегнатата атмосфера на тези 
негативни явления светител Серафим оч
аква българското Външно министерство 
да отпусне помещения за новия манастир. 
Какво упование на Бога е трябвало да има 
той, за да се надява, че въпреки всичко това 
ще се случи. Отговорът обаче се бави. В 
министерството смятат, че светител 
Серафим иска да прикрие част от собстве
ността на фабриканта Величков. Убедени 

5. ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 731. Л. 21. Цит. по: Послед
ние годы земнаго служения…
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Ïúðâèòå øåñò ñåñòðè íà ìàíàñòèðà, ïîñòðèãàíè 
îò ñâåòèòåл Ñåðàфèì

Ìàíàñòèðúò íà ул. “6-òè ñåïòåìâðè” № 51 – 
äîìàøíèяò ïàðàêлèñ “Ïîêðîâ Áîãîðîäè÷åí”

в това, чиновниците казват: “Защо са му 
на архиепископ Серафим апартаментите 
на Величкови?! Държавата може да отпусне 
цяла къща за неговия манастир!” Светител 
Серафим приема тези думи като Божие 
указание и на празника Покров Богородичен 
подава ново писмо в Министерството с 
молба държавата да предостави самосто
ятелна къща за устройване на манастира. 
Тогава служителите в Министерството 
се видели в чудо. Сами предложили и ето че 
сега ще трябва наистина да дадат нещо! 
И точно на Никулден дали апартамент в 
центъра на София6. Но по това време све
тител Серафим е вече съвсем болен.

Междувременно Свещеническият съюз 
провежда в София свой конгрес, на който 
приема резолюция, изпълнена с метежни 
ис кания към Синода. Светител Серафим 
напряга сетните си сили и написва статия 
в защита на българския епископат, която е 
поместена на първа страница в “Църковен 
вестник”7. Покъсно български архиереи с 
благодарност ще признаят, че подкрепата на 
светителя е била от голямо значение за уми
ротворяване на възникналия църковен смут.

6. Апартаментът се намирал на ул. „6 септември” 
№ 51 и бил с пет стаи, които заемали първия етаж на 
двуетажна къща, собственост на др Здравкова. Етажът 
бил отчужден по закона за едрата градска недвижима 
собственост. На партера имало помещение, дадено за 
репетиции на хор „Бодра смяна”.

7. “Църковен вестник”, брой 45, 19 декември 1949 г.

Противопоставянето на светител Се
рафим на българските църковни модерни сти 
обаче предизвиква крайно неудоволствие у 
съветските власти8. Те смятат, че с дейст
вията си той отблъсква “прогресивните” 
свещеници от Московската патриаршия. 
Основаване на нов манастир, монархически 
и антиболшевишки възгледи, създаване на 
пречки за “прогресивни” реформи в Българ
ската Църква – това било вече сериозен 
актив срещу светителя. През месец януари 
1950 г. в Съвета по въпросите на РПЦ об
съждат неговото уволнение9.

Но светител Серафим е вече към края 
на дните си. На празника на св. Серафим 
Саровски, 15 януари (н. ст.), той отслужва 
последната си литургия и ляга съвсем болен. 

8. По същото време и комунистическите власти в 
България гледат на светител Серафим крайно отрица
телно. За това говори и документ на Държавна сигурност 
от лятото на 1949 г. (АМВнР, ф. 10, оп. 9, а. е. 316 а, л. 
915) под заглавие „Кратки характеристики на лица, 
играещи важна роля в ръководството на Бълг. Правосл. 
Църква”, в който за светител Серафим е написано 
следното: „Белогвардеец и фанатизиран противник на 
Съветския строй. Активен проповедник на противо
съветизма години наред. Създал в България школа на 
противоболшевиките. В тази школа са възпитавани 
в черна умраза срещу Съветския съюз и една група от 
млади български духовници, като епископ Партений, 
архимандрит Методий, архим. Серафим, архим. Василий 
и др.”. Цитирано по: Момчил Методиев. Между вярата 
и компромиса. ИИБМ. София, 2010 г., с. 148.

9. ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 731. Л. 23. Цит. по: Послед
ние годы земнаго служения…
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По това време сестрите обзавеждат полу
чения апартамент. И когато недоумяват 
в коя от стаите да направят параклис, 
светителят им я посочва, като описва раз
положението º. Така без никога да е бил там 
телом, той им показва, че духом продължава 
да се грижи за тях.

На 27 януари (н. ст.) 1950 г., деня на св. 
равноапостолна Нина, монахиня Серафима 
(Ливен) заедно с още четири сестри се за
селват в помещенията на новия манастир, 
като продължават да го подготвят за ос
вещаването му. Всеки ден тя ходи при све
тителя и му разказва как върви работата, 
което видимо го радва. Макар и на смъртно 
легло той постригва още четири сестри в 
расофор и планува в началото на приближа
ващия пост да възведе монахиня Серафима 
в игуменски сан. Ала Господ е определил дру
го. Занапред светител Серафим ще помага 
на любимите си духовни чеда и на мнозина 
други вече от небесните селения. В деня на 
Неделя Православна, 26 февруари (н. ст.) 
1950 г., той се преселва във вечния живот. 
Игумения Серафима ще живее още 54 години 
след кончината му и те ще бъдат години на 
удивителна вярност към духовните завети 
на нейния праведен авва.

 

IX. Верността на матушка 
игум. серафима към заветите 

на светител серафим

В изложеното дотук се опитахме да опи
шем накратко главните събития от периода 
на духовно общуване между светител Сера
фим и игумения Серафима (Ливен). Тя живее 
20 години под неговото пряко ръководство, 
води усърден духовен живот и с благоговение 
черпи от живия опит на светителя. Духов
ната им връзка е много дълбока. Тази връзка 
не се прекъсва с кончината на светителя, 
тя остава завинаги и ще пребъдва винаги. 
След кончината му игумения Серафима 
остава наглед сама сред бушуващото море 
на живота – в условията на тоталитарна 
държава, посягаща над свободата на човеш
ката личност и на Църквата. Но Матушка 
в действителност не е сама – тя е винаги 

с Господа, с Неговата Пречиста Майка, 
със сонма на светците, сред които за нея 
непрестанно се моли духовният º отец и 
наставник светител Серафим Софийски.

В какво поконкретно се изразява вер
ността на матушка игумения Серафима 
към неговите духовните завети? На първо 
място, Матушка е вярна на заветите на 
светител Серафим в духовнонравствен 
план. Чрез духовен подвиг, тя усвоява него
вия пример на дълбоко смирение и кротост. 
Матушка беше изключително смирен и 
кротък човек – човек, който не обичаше да 
се показва, да играе роли и тъкмо поради 
това свое духовно състояние на богопреда
ност тя вършеше Божието дело и ставаше 
Божие оръдие. 

 Подобно на светител Серафим Матушка 
във всичко търсеше не своята, а Божията 
воля. Изпросваше я със сърдечна и смирена 
молитва. Когато свт. Серафим търсел Бо
жията воля, той се молел на Божията Май
ка със сълзи. Така и Матушка я търсеше с 
гореща и смирена молитва и я приемаше с 
дълбока покорност. 

Подобно на светител Серафим тя има
ше дълбок молитвен дух, имаше постоянна 
молитвена устременост към Бога. Тя не 
изявяваше това с особени външни прояви, 
но то можеше да се усети от всеки духовно 
чувствителен човек. Матушка постоянно 
се молеше с вътрешна, съкровена молит
ва. Тя често ни напомняше отеческото 
наставление на светител Серафим да не 
съизволяваме на бесовете, т.е. да отхвърля
ме още в първия миг бесовските внушения, 
чрез които врагът на спасението разпалва 
нашите страсти. Няма съмнение, че тя 
беше постигнала това в личния си духовен 
живот. Тя бе безстрастен човек, с ангелско 
сърце и ум.

Точно затова подобно на светител Се
рафим Матушка имаше много топло и люб
веобвилно отношение към хората. Тя вина
ги се отнасяше с голяма сърдечност и съ
причастност към техните болки и труд
ности и винаги горещо се молеше за нужда
ещите се от помощ. Подобно на светител 
Серафим беше много милосърдна към хората 
и готова да им помогне. Матушка прите
жаваше дара на духовна разсъдителност и 
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съветите º често принасяха голяма полза 
на обръщащите се към нея.

Подобно на светител Серафим Матушка 
се отнасяше с дълбоко благоговение към ис
тините на светата православна вяра и бе 
готова с цената на всичко земно да ги пази 
безкомпромисно и да не отстъпва от тях. 
Тя правеше това много кротко, но същевре
менно и много твърдо. 

Малцина знаят на какъв натиск бе под
ложена Матушка, за да приеме църковнока
лендарната реформа. Първо, от страна на 
бивши духовни чеда на светител Серафим, 
които по лични при
чини бяха приели смя
ната на богослужеб
ния календар, макар 
години наред да бяха 
споделяли мнението 
на светителя, че ка
лендарът е част от 
църковното преда
ние и следователно 
про мяната му е грях. 
Каква скръб преживя 
Матушка през онези 
години! Епископ Пар
тений, който дълги 
години бе духовен син 
на светителя, сега 
наричаше своя дългогодишен изповедник 
архим. Пантелеймон и Матушка с найос
кърбителни думи. И въпреки това, когато 
беше болен, матушка Серафима се молеше 
за него. 

Който е чел статията на архимандрит 
Методий за календарния въпрос, знае колко 
неуважително говори той в нея и за свети
тел Серафим, и за матушка Серафима. Ма
кар и години покъсно, след като Господ го 
смири с много скърби и болести, той разбра 
грешката си. Няколко дни преди кончината 
на архимандрит Серафим отец Методий 
дойде в манастира, за да се прости с него. 
След това дълго говори с Матушка. Разказал 
º за един случай със светител Серафим, ко
гато той бил поразен от силата на любовта 
му към ближния. В квартирата на ул. “Ве
лико Търново” той чакал светителя за из
повед и неволно станал свидетел на негов 
разговор с монах, който бил извършил мно

го тежък грях и дошъл при светителя, за да 
му каже, че е решил да хвърли расото. 
Светителят го умолявал да не прави това, 
казал му, че взема неговия грях върху себе си 
и заедно ще носят епитимията. Съпричаст
ността му към падналия брат била толко
ва искрена и разтърсваща, че дала сили на 
брата да се покае и да продължи живота си 
като монах. Светителят не знаел за при
съствието на отец Методий в приемната 
и разговарял с монаха свободно, но явно това 
не е било без Божий промисъл, защото отец 
Методий цял живот не могъл да забрави 

чутото. При тази по
следна негова среща с 
Матушка той споде
лил с нея, че се надява 
по молитвеното за
стъпничество на све
тител Серафим да 
бъде простен и него
вият грях. Архиманд
рит Серафим почина 
дни след това, на 26
ти януари 1993 г. Три
десет и седем дена 
след него, на 4ти 
март, се престави и 
архимандрит Мето
дий. В навечерието на 

Православна Неделя, когато се отбелязва 
кончината на светител Серафим, се падна 
40тият ден от кончината на архимандрит 
Серафим и същевременно третия ден от 
кончината на отец Методий. Това сякаш 
даваше надежда, че по молитвите на све
тител Серафим грехът на архим. Методий 
ще бъде простен и той заедно със своя събрат 
ще получи милост от Господа. Дивни са 
Божиите тайни и не изследимо е Божието 
милосърдие! Матуш ка Серафима много се 
утешаваше заради покайното обръщане на 
архимандрит Методий. Ето колко силна бе 
всеопрощаващата º любов в Господа, която 
и ние, нейните недостойни духовни чеда, 
неведнъж сме изпитвали върху себе си.

Матушка непоклатно устоя на нати
ска за приемане на новия календар, като 
подпомагаше в това и останалите духовни 
чеда на светителя. Архимандрит Сера
фим беше богословски подготвен, имаше 

Ëåâêèйñêèяò åïèñêîï Ïàðòåíèй ñ èãуìåíèя 
Ñå ðàфèìà è ïîñлуøíèцà Éîðäàíêà â äâîðà íà 

ìàíàñòèðà, 1950-òå ãîäèíè
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твърдо вътрешно убеждение в правотата 
на църковната ни позиция, ала неговата 
нежна, поетична душа дълбоко страдаше 
при всеки случай на стълкновение с патри
арх Кирил или с други архиереи. След всяка 
подобна среща той имаше нужда да разкаже, 
да се разтовари от тежките впечатления. 
И винаги правеше това пред Матушка. А 
тя, макар и с разбито здраве, имаше много 
силен дух и умение да утешава и ободрява. 
Тя поемаше нашите товари и с любов ги 
носеше заради Господа.

Когато църковните власти в България 
узнават, че игумения Серафима с поверения 
º манастир няма да приеме календарната 
реформа, реагират със силно раздразнение. 
Реформата им е наредена от Москва чрез 
митрополит Никодим (Ротов), известен 
като агент на КГБ “Светослав”. Да се 
противопоставиш на такова начинание 
бе немислимо през онези времена. И ето 
че една игуменка се осмелява да каже: “Не!” 
Дни след това в манастира пристигат 
двама български митрополити и направо 
заплашват: “Ще колим! Ще бесим!” Въпреки 
това игумения Серафима остава твърда в 
решението си да бъде вярна на заветите 
на светител Серафим, вярна на Правосла
вието. След това, за първото празнуване 
на Рождество Христово  по нов стил, на 
25 декември 1968 г., в България пристига 
самият митрополит Никодим (Ротов). В 
църковните среди е известно, че той идва, 
за да увещава игумения Серафима да приеме 
реформата. Митрополитът влиза в мана
стирския параклис “Покров Богородичен”, 
където са се събрали игуменията и всички 
сестри. “Не бойте се! Приемайте, приемай
те! Ние сме Тихоновска църква!” – увещава 
ги той. Насреща му стои глуха стена – без
мълвни, но пълни с решимост лица. Митро
политът не може да преглътне неуспеха си 
и на приема, даден му от патриарх Кирил, 
непредпазливо се хвали, че ако това се бе 
случило в Русия, щял за 24 часа да се справи 
с непослушната игуменка. Тези думи сти
гат и до обителта. Въпреки неуспеха на 
първата си мисия, митрополит Никодим 
не се отказва от нови опити. При всяко 
посещение в България той вика при себе си 
игумения Серафима, уж от желание да по

могне на манастира, а всъщност, йезуитски 
да продължи върху º своя натиск. “Владико, 
не е добре да се хвалите колко бързо щяхте 
да се справите с нас, ако бяхме в Русия – му 
казва накрая тя. – Това говори твърде лошо 
за положението при вас.” Митрополитът 
изпада в раздразнение, но се сдържа. Тази 
негова среща с Матушка е последна. 

Подобно на светител Серафим матушка 
Серафима имаше необикновена вяра в Божи
ята грижа за всички, които се надяват на 
Господа и пазят в чистота православната 
вероизповед. Тази дълбока, необикновена 
вяра º даде сили и дръзновение подобно на 
него  да понесе много клевети и хули, да 
понесе и кръста на духовната самота сред 
човеците – самота, която Матушка въз
пълваше с гореща молитва и непрестанна 
жажда за богообщение.

Неслучайно светител Серафим е казвал 
за нея още в годините преди тя да  пое
ме монашеския кръст: “Олечка – это мое 
отображение, мой отблеск. (Олга е мое 
отражение, мой отблясък).” Действител
но подобно на своя духовен отец игумения 
Серафима премина житейското море с нео
бикновено достойство и саможертвеност, 
като до гроб остана вярна на заветите на 
светител Серафим. 

По неговите и нейните свети молитви 
Господ Иисус Христос да спаси и помилва 
всички нас! Амин.

Èãуìåíèя Ñåðàфèìà (Дèìèòðîâà)
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вместо предговор

Д
нес сме се събрали, за да обърнем 
взор към светлата диря от едно 
наистина незабравимо събитие – 

посещението на мироточивата Монреалска 
икона на Пресвета Богородица в България 
през есента на 1995 г. 20 години изтекоха 
оттогава. Немалко от нас са свидетели 
на това събитие. И всеки един има своите 
съкровени спомени за него. Но това, което 
ни обединява в тези спомени, е дълбокото 
усещане, че с идването на Миро  то чива ико
на в строя щия се тогава катед рален храм 
Пресвета Богородица разпро стря Небесния 
си покров над църковната ни общност, 
която само преди три години бе излязла на 
открито служение след нелек ката комбен 
период. Очакваха я занапред трудности и 
изпитания, но чрез Своята икона Божията 
Майка сякаш говореше на сърцата ни: „Не 
бойте се! Пазете вярата, следвайте заве
тите на вашите отци и майки и Аз ще бъда 
ваша Застъп ница!”   

Впрочем образът на мироточивата 
Монреалска икона съпътстваше малката 
ни Църква още в самото началото на ней
ното открито служение. В първия неин 
параклис на ул. „Гребен планина”, съоръжен 
през януари – февруари 1993 г., голямо копие 
на Монреалската Небесна Вратарница по
срещаше още на входната врата всички 
влиза щи. То бе найобикновено копие от 
цветен ксерокс, което занесохме в парак
лиса през нощта срещу откриването му. 
Пред него винаги горяха пет или седем 
кандила и множество свещи, които бого
молците поставяха с топли молитви пред 
Божията Майка. Същото това копие на 
иконата бе пренесено във временния парак
лис „Св. Иван Рилски”, издигнат през зима
та на 1994 г. непосредствено до мястото, 
където щеше да почне градежът на кате
дралния ни храм. Поставено отдясно на 
входа, то продължаваше да посре ща и из
праща богомолците. И ето че през есента 
на следващата 1995 г. се случи нещо по чо
вешки неве роятно: не копие, а самата 
Монреалска мироточива икона, при дру жа
вана от нейния пазител брат Йосиф Муньос, 
дойде в България и влезе под откритото 
небе на новостроящия се храм. 

незабравимата есен на 1995 г.*

* В изложението са ползвани материали, публикувани 
в “Православно слово” и в други издания, подготвени 
с участието на сестри от Покровската обител в 
Княжево, София. 
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Н и щ о  н е 
става без Божи
ята воля и про
мисъл. Но кои 
бяха в случая 
служителите 
на този проми
съл? Надявам се, 
че няма да е без
интересно на
кратко да разка
жа за това.

В края на 80
те години на 
отминалото 
столетие поли

тикоикономическите проме ни в разпа да
щия се Съветски съюз дадоха тласък за по
добни промени и в България. Тогава хора от 
Запад, които десетилетия наред бяха пре
къснали връзката си с роднини и познати 
зад „Желязната завеса”, започнаха да им 
пишат писма и да ги търсят. 

Така на 1 юни 1989 г. матушка игумения 
Серафима (Ливен) получи писмо от своята 
съученичка от руското училище в Кенсº, 
недалеч от Париж – княгиня Елена Сергеев
на Голицина. Тогава тя живееше в Канада и 
принадлежеше към паството на Руската 
Задгра нична Цър ква. В писмото, което цяло 
благоухаеше, Елена Сергеевна бе написала: 
„Изпращам ти памуче с миро от нашата 
мироточива икона на Иверската Божия 
Майка, която се намира в Монреал, когато 
не пътува по енориите. Тя е наше велико 
утешение и радост. Принадлежи на един 
православен иконописец от испански произ
ход, който ти изпраща и сложените в пис
мото иконки. Мисля, че това ще те зарадва. 
Той се нарича Йосиф. Помолº се за него, тъй 
като животът му е особено труден. Йосиф 
се е учил на иконопис тук (в Канада) у Ше
лехов1, когото ти вероятно си познавала...” 

Завърза се кореспонденция и през след
ващата 1990 г., в отговор на Матушкино 
писмо, Елена Сергеевна написа: „Брат Йосиф 
много се надява, че ще дойде в България, за 
да посети теб и вашия манастир, а също

1. Николай Шелехов – руски иконописец, живял в Бъл
гария от 1925 до 1961 г., починал в Канада на 28.11.1981 г.

то така за да се запознае с работите на 
Шелехов.”

Желаното посещение се осъществи едва 
след пет години. През 1995 г., след като по
сетил на Атон своя духовен старец, прозор
ливия игумен Климент от Рождественския 
скит, брат Йосиф пристигнал в София и 
вечерта на 5 февруари (нов стил) дойде в 
мана стира ни. Идването му бе радостна 
изненада за нас. Започна непринудена бе
седа2 – брат Йосиф разказа за иконата, за 
пътува нията си по енориите на Задгранич
ната Църк ва, за все поматериалистично 
настроения и безду ховен живот на Запад, за 
проблемите, с които ежедневно се сблъсква 
в служе нието си там. Гово реше на френски 
и за щастие успяхме да запишем част от 
разказа му, който впоследствие бе публику
ван в „Право славно слово” и в неголямото 
ни печатно издание, посветено на иконата. 

След един ден брат Йосиф отново посе
ти манастира и дълго разговаря с Матушка. 
Тогава тя му разказала за трудностите, 
които търпи страдащото Православие в 
Бълга рия, за безверието, обхванало хората 
през дългогодишния атеистичен режим, 
за уси лия та, които полага църковната ни 
общност да спомогне за възраждането на 
изкон ната, неповредена от модернизма 
православна вяра. Тя споделила и горещата 
си надежда, че едно посещение на Мирото
чивата икона в България може да допринесе 
много за събуж дане на вярата у хората. С 
присъщата си отзивчивост брат Йосиф 
обещал да направи всичко възможно да 
донесе иконата в България, но отбелязал, 
че за това е необходимо благословението 
на първойерарха на Руската Задгранична 
Църква, митро полит Виталий.

А в онези години сигурността в нашата 
страна бе сериозно компроме тирана. Често 
се чуваха вести за нагли грабежи, отвлича
ния, убийства и престрелки между нарои
лите се в България силови групировки. Това 
бе отразявано в чуждестранните средства 
за масово осведомяване. При това положение 
митрополит Виталий основа телно е изра
зил съмнение, че е възможно да се осигури 

2. Част от тази беседа е публикувана в манастирското 
издание „Чудотворната мироточива икона на Божията 
Майка Иверска Монреалска”, София, 1995 г.

Êíяãèíя елåíà Ñåðãååâíà Ãî-
лèцèíà íà 90-òèя ñè ðîжäåí 
äåí â Êíяжåâñêèя ìàíàñòèð
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безопасното пребива ване на светинята у 
нас. Тогава към застъпничеството на брат 
Йосиф се добавили и горе щите молби на 
монахиня Екатерина, родна сестра на по
койната матушка Серафима, която се под
ви завала в Новодивеевския манастир на 
Задграничната Църква. Тя няколкократно 
посе тила митрополита и 
накрая буквално на колене го 
умолявала да не лишава вяр
ващите в България от ми
лостта да се помолят на 
Света Богородица пред Ней
ната мироточива икона. 
Първойерархът склонил и 
дал благосло вението си. Така 
на 19 май получихме от мо
нахиня Екатерина радост
ното известие, че митро
полит Виталий е дал съгла
сието си и иконата ще дой
де в България. След няколко 
промени относно времето 
на посещението бе уточне
но, че брат Йсиф ще прис
тигне с иконата у нас през 
октом ври, около храмовия празник на ма
настира ни „Покров Богородичен”. 

Подготовката

Останалите няколко месеца преминаха в 
усилена подготовка. Трябваше да се обмис ли 
всичко, да се направи цялостен план за до
стойно посрещане на светинята в България. 
Това обхващаше няколко насоки. 

Тъй като катедралният храм бе опре
делен за главно място на поклонение пред 
иконата, необходимо бе строителните 
дейности в него да се доведат до подходяща 
за съби   тието фаза. Работата, която не бе 
спирала и през зимата, продължи с още по
ускорени темпове. На 24 май доброволците 
строители отляха основната бетонна пло
ча на кота +0,00 и веднага почнаха изграж
дането на тухлените стени, кофрирането 
и арми рането на колоните – 58 на брой, 
високи почти четири метра. Наливането 
им с бетон стана на 25 юли, а след няколко 
дена започнаха кофражните и армировъчни 
работи за втората плоча на кота +4,20 м, 

която всъщност е подът на галериите. С 
Божия помощ тя бе отлята на 4 септември. 
След това бе иззидана олтарната абси да и 
на 16 септември, в навечерието на празника 
на Богородичната икона „Неизга ряща къпи
на”, бе отлят бетонът на олтарния свод, 
чийто връх достига кота +7,50м. На него 

строителите доброволци 
поставиха дървения кръст, 
който само за година – от 
Успение Богородично 1994 г. 
– се издигна 10 м. над основ
ния камък, в чиято основа бе 
забит при започва нето на 
строежа. Накрая, десетина 
дни преди идването на ико
ната, бе отлята поголя мата 
част от вход ното стълбище 
на храма, а разчистената 
площадка пред него – застла
на със светло сив трош ляк 
от кариерата край с. Балша. 
Така пътят за иконата бе 
приготвен, а неизмазаният 
олтарен свод щеше да й пред
ложи скромен, но от сърце 

издигнат подслон.
Ала строителната работа бе само част 

от подготовката. Същевременно се обмис
ляше организацията на поклонението, оп
ределяха се доброволците, които щяха да 
участват в осъществяването º. Търсеха се 
компетентни и дееспособни лица, които да 
осигурят дено нощна охрана на светинята. 
Предвиждаха се дори лекарски дежурства 
в случай на нужда от медицинска помощ за 
някого от поклон ниците.

В манастира за брат Йосиф бе пригот
вена отделно разположена килия, а също и 
стая за гжа Елена Сергеевна, която щеше 
да придружава иконата в България в каче
ството си председател на „Общество – Дом 
на Иконата”, подпомагащо нейния само
жертвен и беден пазител.   

За радостното събитие бе подготвено 
и печатно издание, включващо историята 
на Монреалската мирото чива икона, бесе
да с брат Йосиф, акатист към Ивер ската 
икона и други душе полезни материали. 
Бяха отпечатани и множество изобра
жения на иконата. Целта на всичко това 
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бе да съдейства за духов ното осмисляне на 
събитието в сърцата на хората, дошли да 
се поклонят на Божията Майка в лицето 
на Нейния мироточив чудотворен образ.

И накрая манастирските сестри бяха 
подготвили и две дъски, върху които трябва
ше да изо гра фисат две копия на светата 
икона – едното за катед ралния храм, дру
гото за манастира – копия, пред които и 
днес вярващите отправят молитвите си 
към пречистата Божия Майка.

Посещението на иконата в 
българия

Иверската Монреалска мироточива ико
на на Пресвета Богородица пристигна в Бъл
гария на 10 октомври. Донесе я пазителят º, 
православния чилиец Йосиф Муньос, придру
жаван от княгиня Елена Голицина. Въпреки 
лошите прогнози за времето, небето изтъка 
покров от синева и слънце, есента постла 
пътя º до олтарния свод на храма с багре
ница от цветя. Мир и тиха радост обгър
наха цялата околност на новостроящия се 
храм. Божията Майка, Майката на всяко 
християнско сърце, беше тук... Сладкозвуч
но запяха камбани. Тържествено ли тий но 
шествие с хоругви и песнопения посрещна 
свети нята пред храма. Предстоя телят 
на Българската Православна Старостилна 
Църква, Триадицкият епископ Фотий я пое 
и благоговейно осени с нея събралия се бого
молен народ. След това архиереят заедно с 
шестима свещеници и двама дякони отслу
жи пред иконата акатиста, съставен в чест 
на Иверската Богородична икона. „Радуйся, 

благая Вратарнице, двери райския вернымъ 
отверзаю щая”(Радвай се блага Вратарнице, 
която отваряш на верните райските две
ри), пееше хорът, пееха стари и млади. Над 
коленичилите в молитва богомолци се раз
насяше на вълни благоуханието на изтича
щото миро – майчиното благословение на 
Небесната Царица за православния народ.

Цяла седмица не стихваха пред светата 
икона хвалебните слова на акатиста, четен 
от свещениците на Българската Право
славна Старостилна Църква. Всеки ден в 
парак лиса „Св. Иван Рилски” се отслужваха 
света литургия и останалите последова
ния от денонощния богослужебен кръг, а 
пред светата икона – акатист и молебен 
канон към Пресвета Богородица. Особено 
търже ствено бе всенощното бдение срещу 
12 октомври, когато бе отслужена специално 
съставената служба „Хваление на Пресвета 
Богородица в чест на идването на Нейната 
чудотворна Иверска Монреалска икона в 
многострадал ната наша българска земя”. 
„Днес новая весна благоухаетъ: икона бо 
Твоя, Всебла годатная, яко кринъ неувяда
емый, много стра   дальную землю Болгарскую 
украшааетъ” (Днес благоухае нова пролет 
защото, Всеблагодатна, Твоята икона като 
неувяхваща лилия украсява многострадална
та българска земя), пееше хорът. „Радуйся, 
замле Болгар ская, радуйтеся людие вси, зде 
есть Царица наша Богородица, в церкве 
пред стоящи...” (Радвай се, българска земя, 
радвайте се всички люде, тук е нашата 
Царица Богородица, Която присъства в 
църквата) . По пречистия лик на иконата 
просветваха бисери неръкотворно миро 
и правеха Нейното присъствие видимо и 
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осезаемо за нас, грешните и недостойните.
 Светата литургия на 12 октомври (н. 

ст.) бе отслужена от епископ Фотий и 
свещен ството на Българската Православна 
Старостилна Църква при огромно стечение 
на богомолци. Около 200 души се причасти
ха със светите Христови Тайни в този 
светъл, иначе делничен ден, който всяка 
година се отбелязва с посвете ната на това 
незабравимо събитие служба „Възхвала на 
Пресвета Богородица...” С богослужения бе 
честван и празникът Покров Богородичен 
на 14 октом ври (н. ст.), както и неделният 
ден 15 октомври (н. ст.).

От 11 до 16 октомври в новостроящия 
се храм, под празничносиния небесен по
кров, от зазоряване до среднощ не секваше 
потокът от хора, дошли да се поклонят на 
чудотворния образ. Въпреки че сред ствата 
за масово осведомяване отразиха събитието 
твърде пестеливо, хиляди хора се стекоха 
тук по зова на сърцата си. Немногоброй
ното паство на Българската Православна 
Старостил на Църква изведнъж се оказа 
домакин на грандиозно православно покло
нение, каквото родината ни не помнеше 
поне от половин век насам. Водачите без 
подкана спираха препълнените тролейбуси 
пред новостроящия се храм. Автобуси изсип
ваха поклонници от цялата страна и от 
съседната Република Македония. Учителки 
водеха своите класове и групи от детски
те градини, болни с патерици и в колички 
следваха зова на надеждата... Стичаха се 
всички тези хора, някои чулинедочули за 
какво точно става дума, повечето само със 
смътни представи за Православие, Църква, 
икона. Старци и селски жени, палили цял 
живот в таен ъгъл домашното кандило, 
заставаха редом с младежи и деца, които 

не знаеха дори да се прекръстят. Въпре
ки добрата организация и денонощните 
усилия на обслуж ващите доброволци, само 
благослове нието на Пречистата Небесна 
Царица можеше да въдвори ред и благочиние 
сред прииждащия народ.

И чудото стана. По 56 часа стояха в 
опашката млади и стари, отрупани с жи
тейски грижи родители и деца в найпалава 
възраст – нямаше ропот, капризи, нетър
пение дори. Нима това бяха хората, които 
всеки ден срещахме по улиците? Къде изчезна 
постоян ната забързаност? Как заглъхна все
кидневната напрегнатост? Какво заглади 
обичайната вече грубост в отношенията? 
Прииждаха шумни и засуетени,   заста  ваха 
на опашката – и след десетина минути вече 
бяха други. Една обща надежда неочак  вано 
ги побратимяваше, едно общо упование, че 
са намерили пътя, че ще стиг нат, че ще бъ
дат чути. Опашката, която се проточваше 
почти до колелото на тролейбус №2, се бе 
превърнала в някакво шествие – търпеливо 
и кротко шествие към Живо нос ния източ
ник, за който жадува всяко Божие създа
ние... И при цялото това стичане на народ 
организи раният на територията на храма 
медицински пункт цялата седмица оста на 
празен – макар да имаше толкова възраст
ни, недъгави и хронично болни, на нико  го 
не прилоша. Никакъв инци дент, обичайно 
съпровождащ такова голямо струп ване на 
хора, не се случи.

Майките с малки деца и старците, 
инвали дите и тежко болните се ползваха 
с предимство и никой не възропта. Но 
имаше хора, които сами се отказваха от 
предим ството си, като искаха с търпение 
и молитвено очакване да стигнат до све
тинята и  да º се поклонят.
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Вечер, когато опашката намаляваше, хо
рата, ангажирани с организацията, сваляха 
отличителните си знаци и се нареждаха 
между поклонниците, за да почакат час
два и сами да станат съпричастни на този 
скромен молитвен труд на вярата и надеж
дата. Защото всъщност нямаше опашка и 
умора. Имаше души, в които плахо се раж
даха кълнове от неот стъпната молитва на 
хананей ката, от непринудено то покаяние 
на митаря, от двете лепти на вдовица та. 
Тъй, стъпка по стъпка, хиляди българи извър
вя ваха своя път до чудотворната икона 
– с търпение и упование на деца, намерили 
Небесната си Майка. Под незримите лъчи 
на благодатта, бликаща от Пречистия Лик 
на Светата Приснодева, човешките души 
сякаш се разтваряха, усещаха уханието на 
Небес ното си Отечество и отправяха по
гледа си към него. Вярата на дедите, уни
зявана, тъпкана и задушавана, възкръсваше 
от найтайните сър дечни дълбини... Онова 
съкро вено и неизпитано чувство, което 
всеки преживяваше в тоя кратък единствен 
миг, не може да се изрече с думи.

Близо 60 хиляди българи се поклониха през 
тая Светла седмица пред чудотвор ната 
Иверска Монреалска икона и бяха помазани 
с бла говонното миро, обилно изти чащо от 
нея през цялото това време. Пазителят на 
иконата, брат Йосиф Муньос, с вълнение 
спо дели, че от 13 години насам тя никъде 
не е източвала толкова много миро. „Све
та Богородица обича Бълга рия!”, възкликна 
радостно той. В хиляди бъл гарски домове 
влезе пречистият образ на Иверската Божия 
Майка, кърпички и памучета, облагоухани с 
Нейната милост.  

Късно вечер брат Йосиф идваше с ико
ната в Княжевския манастир. В параклиса 
„Покров Богородичен” тя бе очаквана с 
трепет от сестрите. Веднага се отслу
жваше акатист, после брат Йосиф отна
сяше иконата в Болничния корпус, където 
бе неговата килия. В близост до нея друга 
стая бе пригодена за вре менна иконописна, 
в която сестри цяла нощ се трудеха над 
изогра фисването на споменатите копия. На 
тях брат Йосиф предаваше Мироточивата 
икона и се оттегляше за нощна почивка. Но 
очевидно сънят бягаше от очите му. От 
време на време той пак идваше при работе
щите сестри и гледаше как върви работата. 
Пред Елена Сергеевна той бе споделил, че 
е трогнат от ставащото в иконописна
та: наред с рисуващата сестра там често 
намирал   коленопрек лонно молещи се пред 
иконата монахини3.

брат Йосиф за посещението си у 
нас

През дните на своя престой в България 
брат Йосиф неведнъж беседваше с матушка 
игумения Серафима, говореше с расофор
ната монахиня Магдалина по иконописни 
въпроси, разглеждаше иконите на Шелехов. 
Често отиваше с кола до катедралния храм 
и с радост гледаше потока от хора, които 
бавно и молитвено шестваха към светата 
икона. Понякога се приближаваше до тях, 
сякаш с още поголяма сила искаше да усети 
трепет ното чув ство, с което те очакваха 

3. „Монреальская мироточивая икона и братъ Iосифъ”,  
Москва, 2003, с. 441.
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срещата си с Нея. Като човек с чиста и 
отзив чива душа, той като че ли виждаше 
само доброто и чистото около себе си. 
Това ясно пролича и в думите, които каза 
за посещението си в България на беседата 
с вярващи от общността ни, състояла се 
на 15 октомври:

„— ... В историята на тази икона – каза 
той – няма случай на такова голямо поклоне
ние. Тя никъде не е получавала толкова бла
гоговение и любов. За мен е истин ска чест, 
че съм я донесъл при вас... Видях толкова 
хора да се покланят на чудотворния образ 
с невероятно уважение и любов, дори със 
затворени очи. Никой не се взира с любопит
ство в иконата – целуват я и дават път на 
следва щите. А на Запад всичко трябва да се 
доказва, да се правят анализи, да се следи 
как мирото тече – там всички се взират, 
наблюдават. 

— ... Мирото изтича сега, за да под
готви православ ния народ за възкресе ние, 
да насити с благоуханието си изстрадало
то Православие. Като гледах огром ното 
мно жество хора, стоящи на опашка пред 
новостроящия се ваш храм, си помислих, че 
... виждам възкресението на човешки души 
пред мироточивата икона. 

— ... Мисля, че източноправославният 
свят е дал много примери на търпение, на 
стра да  ние, на сила, с която изживява труд
ностите си всеки ден. Според мен възраж 
дането на чистото отеческо Правос лавие 
трябва да стане тъкмо в право слав ните 
страни – сега, когато целият свят е тъй 
невярващ и материалистичен...

— ... Светата Дева се яви в нашата 
Църква чрез чудотворния Си мироточив 

образ. Погледнете каква голяма общност 
сме ние сега около тази икона! Завръ щам се в 
своята страна с голяма радост. За пръв път 
съм с иконата в православна страна и като 
гледам целия този народ с какво почитание 
и обич º се покланя, се чувствам горд, че и 
аз съм православен.

— Тръгвайки си оттук, аз наистина ще 
нося България в сърцето си и всеки ден ще се 
моля за вашата чудна страна. Никога няма 
да забравя сълзите, които тъй искре но бли
каха от очите на хората, покланящи се пред 
иконата. Божията Майка дойде толкова 
отдалече, за да освети вашия новостроящ 
се храм, посветен на Нея... Надявам се, че 
тя ще бъде тук и в тържествения ден на 
неговото освещаване. Можете да бъдете 
сигурни, че винаги, при всяка възможност, 
ще идвам при вас.”

За чудесата на Монреалската мирото
чива икона

По време на посещението на Мирото
чивата икона в България станаха немалко  
чудеса. Свидетелства за тях бяха събрани 
и предадени във „Фонд в памет на брат 
Йосиф”, както след мъченическата му кон
чина бе преименувано Обществото „Дом 
на Иконата”. Тези чудеса бяха отразени в 
книгата „Монреальская мироточивая икона 
и братъ Iосифъ”, подготвена и отпечатана 
през 2003 г. с грижите на княгиня Елена 
Сергеевна Голицина4. Поради ограниченото 
вре ме тук няма се спираме на тях, а ще се 
опита ме да насочим вниманието към по
важното, като си послужим с думи на самия 
брат Йосиф.

4. Пак там, сс. 353 – 360.
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„... Видял съм много чудеса, станали край 
мирото чивата Иверска икона на Божията 
Май ка. За мен обаче найголямото чудо е 
духовното. Когато има духо вен плод – това 
е истинското чудо, особено в днешния болен 
свят. Това е найваж ното, защото когато 
душата е болна и тялото се разболява. А 
когато тялото е болно, здравата душа го 
подкрепя. Виждал съм много изцеления на 
тялото. Но найдивното чудо е тогава, ко
гато става възвръщане към вярата, когато 
душа та се очиства, за да 
служи на Бога.”

 „... Забелязал съм, че 
там, където иконата 
пребивава, се разгаря с 
нова сила любовта към 
Божията Майка, врагове 
се помиряват, възражда 
се заглушеното покайно 
чувство и хората, осво
бодили се сякаш от гос
подството на стария 
грехо вен човек, с усърдие 
се устремяват към Бога. 
Винаги при посещенията 
на иконата много бого
молци – и стари, и млади 
– бързат да се изповядат 
и причастят. Пресвета
та Дева помага на всички 
да почув стват поясно 
своята греховност пред 
Нейния Син Иисус Христос. Даже невярва
щи и найголеми скептици свидетел стват, 
че при срещата си с мироточивата икона 
на Пресвета Богородица внезапно са изпи
тали потребност от покаяние и са прекла
няли колене пред Нея със сълзи на очи. И 
макар найчесто великото чудо на вътреш
ното освобож дение от греха да се извършва 
тихо, в сърдечната „святая светих”, много 
хора са ми разказвали как чрез мироточивия 
образ са се освободили от гнетяща ги 
страст, полу чили са духовно просветление, 
умиротворение и яснота.

Разбира се, има и такива, които идват 
като на зрелище и любопитно разглеждат 
как изтича мирото. Те не получават духов
на полза от иконата. Но понякога и случай
но попаднали пред нея хора преживяват 

истински вътрешен прелом и приемат 
Право славието. ...Веднъж ме запитаха защо 
иконите имат толкова голямо значение 
днес. Отговорих: защото сега има толкова 
много порнография. Искате или не искате 
– тя е пред вас, тя е навсякъде около вас, 
дори и да не я гледате. А за иконата св. Йоан 
Дама скин казва, че е пост за очите. Както, 
когато гледаме телевизия, отровата влиза 
в нас през очите, така когато гледаме ико
ни, през очите ни прониква предпазващо от 

отро вата лекарство.”
Ала чрез посещението 

на мироточивата икона 
Пресвета Богородица 
направи и едно видимо за 
всички ни чудо, от което 
години наред се ползваме. 
За него не можем да не 
споменем. Тя помогна да 
бъде довършен катед
ралния ни храм. Непосред
ствено преди идването 
на Нейната икона бяха 
изчерпани събраните за 
градежа средства и назря
ваше реалната необходи
мост той да бъде замра
зен. Но чрез иконата Си 
Бо жията Майка благосло
ви строежа, даде ни да 
почув стваме, че няма да 
ни остави, че ще ни помог

не той да бъде довършен за Нейна слава и 
за спасение на човеш ки души. И наистина, 
със средствата, събра ни при посеще нието 
на иконата, бяха запла тени всички остава
щи бетонови работи: последната плоча на 
кота 7,80 м., излята на 27.08.1996 г., пок
ривните корнизи на четирите фасади, го
лемият свод над основната част на храма, 
достигащ кота +12,50 м., бетоните по 
камбанарията, излети през 1997 г. Така, 
като укрепи изнемог налите ни духовни и 
физически сили и наново ни изпълни с упо
вание, Божията Майка въпреки всички 
външни и вътрешни трудности помогна 
катедралният храм, посветен на Нея, да 
бъде довършен за Божия прослава и за спа
сение на човешки души. 
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споменът за мироточива икона и 

брат Йосиф. 

неговият завет към нас

В полунощ на 16 срещу 17 октомври чудо
творната Иверска Монреалска икона на Пре
света Богородица напусна новостроящия се 
храм „Успение Богородично” сред шпалир от 
паднали ничком вярващи. На другия ден, след 
поклонение в Княжев ския 
девически манастир, тя 
отпътува към летището. 
От обителта до пътя я 
придружи търже ствено 
литийно шествие начело 
с епископ Фотий, духовен
ството на Българ ската 
Старо стилна Църк ва, 
мо наси, монахините от 
Покровската обител и 
множе ство право славен 
народ.

Иконата си замина от 
нас заедно с брат Йосиф. 
Останаха двете нейни ко
пия, осве тени от мирото, 
от допира със светинята. 
Всеки ден те ни напомнят 
за нея. Ала в трудности
те на живота постоянно 
откриваме, че спо менът 
за мироточивата икона и 
за брат Йосиф, неотделимо свързан с нея, 
завинаги е намерил място в сърцата ни, 
винаги остава там като светлина, будеща 
ни в мрака на нашата греховност. Никога 
няма да забравим срещата си с истинското 
духовно чудо – иконата и нейният пазител
мъченик.

Брат Йосиф бе пример за служение на 
Бога, на Божията Майка, на Църквата, на 
ближния. Неговата любов към Бога и хората, 
крайната му саможерт веност и милосър
дие го удостоиха с дара да стане слуга на 
Божията Майка, пазител на Нейната икона, 
носител на чудото сред хора, живеещи в 
отчужден от Бога свят. 

След заминаването на иконата писмов
ната връзка между него и матушка игуме ния 

Серафима продължи. През август 1997 г. брат 
Йосиф º изпрати пакетче с миро и икона 
на преп. Серафим Саровски. В писмото, 
придружаващо пратката, Елена Сергеев на 
пишеше: „Ползвам се от случая сърдечно да 
те поздравя с деня на твоя небесен покро 
вител от името на брат Йосиф... Той много 
те е обикнал, почита те и те споме нава при 
всяка наша среща. Жалко, че тази година 
няма да се състои освещава нето на вашия 

катед рален храм, защото 
той има нужда да се срещ
не и посъветва с теб. Не
говото здраве постепенно 
се влошава, преумората 
му след всяко пътуване се 
увели чава и той започна 
вече сам да признава това. 
Но каквото и да стане, 
той възна мерява да дойде 
за освеща ването на храма 
ви и предварително се 
радва за това...”

Ала само три месеца 
покъсно брат Йосиф се 
удостои с мъченическа 
смърт. Вяр ваме, че в Не
бесните обители той 
ходатайства пред Божи
ята Майка за укрепване 
на нашата Църква, за 
запазване на манастира 
ни и на този посветен на 

Пречистата храм. 
„Кое е духовното средство, чрез което да 

запазим в сърцата си празника на благодат
ното посещение на мирото чивата икона 
у нас?” – Такъв въпрос бе зададен на брат 
Йосиф по време на общата беседа с вярва
щите през октомври 1995 г. Той отговори 
кратко и еднозначно: „Средството е прос
то – да бъдем верни на нашата право славна 
вяра, на светата Православ на Църква и на 
духовния си пастир.”

Нека със смирение съхраним в сърцата 
си този духовен завет.

            
Èãуìåíèя Ñåðàфèìà (Дèìèòðîâà)
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Триадицкий епископ Фотий

Öúðêîâåí àìâîí

П
о думите на един православен 
богослов, възлюбени, когато гово
рим за Православието, не бива да 

повтаряме грешката на Пилат, който 
пита: „Що е истина?” Правилният въпрос 
е: Кой е истината? Истината не е идея или 
теория, а личност – всесвятата личност 
на Въплътения БогСлово, нашият Господ 
Иисус Христос. Православието е личност
та на Богочовека и пълнотата на това, 
което Той ни разкри за Бога и за човека. 

От наше гледище, като възприемащи 
Православието, можем да кажем: Правос
лавието е пълнота на Христовата истина 
и живот според нея, пълнота на живота в 
Христос. 

Като живот в Христос Православието 
е любов към истината, разпъвана на кръст, 
но не умираща и тържествуваща. 

Като живот в Христос Православието 
е не просто убеденост, не психологическо 
състояние, а дълбоко, същинско, истинско 
живеене в и чрез истините на вярата и в 
този смисъл чрез благодатта Христова 
живеене в самия Христос. 

Като живот в Христос Православието 
е кръстовъзкресен път към Голгота и въз
кресението. 

Като живот в Христос Православието 
е път и победа, в която се стапят болката 
от всички наши рани, от всички наши по
ражения. 

Като живот в Христос, като всеобх
ватно целомъдрен живот в Христос Пра
вославието се отлива в свидетелството на 
истинното богословие. Не случайно свт. 
Серафим, Софийски чудотворец, чиято па
мет празнуваме днес, подчертава, че без 

Православието – живот в Христос* 

целомъдрие не бива да се богословствува и 
че богословието е право пропорционално на 
целомъдрието. 

Ако сме православни, ние ще гладуваме 
и жадуваме за Христовата истина, за да 
бъдем живи чрез нея. Ако сме православни, 
ще се молим искрено за тия, които ни кри
тикуват, за нашите критици, които носят 
същото име – православни, а ни обсипват с 
обиди, обливат ни с омраза, неприязън, явни 
или пък скрити зад привидно обективна 
критика. Но ако тези критици кажат нещо 
вярно, то тогава ние следва да имаме сме
лостта смирено да приемем критиката им. 

Ако сме православни, ще обичаме тия, 
които ни мразят и ще благославяме тия, 
които ни проклинат. 

Ако сме православни, Православието 
няма да бъде за нас набор от идеи, набор от 
религиозни навици, няма да бъде свод с нор
ми, напоени с новозаветно законничество, 
то няма да бъде за нас набор от религиозно
естетически преживявания, няма да бъде 
богословстване, което говори за това, което 
не го живеем, а ще бъде път към обновяване, 
към преобразяване, действително преобра
зяване на нашата природа, ще бъде път към 
живот в Христос. 

Ако сме православни, Православието ще 
бъде за нас радост сред всички скърби, хули, 
подигравки, лъжи, подлост, предателства, 
ще бъде за нас радост и живот, несвършващ 
живот във въплътената ипостасна Исти
на, нашия Господ Бог и Спасител Иисус 
Христос, на Когото заедно с Неговия безна
чален Отец и пресвят, благ и животворящ 
Дух подобава всяка слава, чест и поклонение 
сега и всякога, и в безкрайността на бъдещия 
век. Амин!

* Слово, произнесено в Неделя първа на Великия пост, 
1 март (16 февруари ст. ст.) 2015 г., в катедралния храм 
“Успение Богородично”.
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Триадицкий епископ Фотий

Д
нес, възлюбени, Църквата благове
сти: „Като ти откри предвечен 
съвет (воля, замисъл), Гавриил за

стана пред Тебе, Девойко, даде ти целование 
и рече: «Радвай се земя незасята, радвай се, 
неизгаряща къпино, радвай се необозрима 
глъбина…»”

И отново днес Църквата възглася: „Като 
от завист свикаха ужасно беззаконен съвет 
срещу Тебе, Спасителю, свещениците и 
книжниците подтикнаха Юда към преда
телство…”

В един и същи ден ние чуваме как свети
ят Архангел разкрива пред девицата Мариам 
предвечния съвет тоест Божията воля 
(намерение, замисъл) за спасението на чо
вешкия род, а юдейските свещеници и книж
ници се събират на пъклен съвет срещу Сина 
на Пречистата Дева, срещу Кроткия и 
Смирения по сърце.

В днешния ден се срещат радост от 
благата вест на небожителя, неизразим 
благоговеен трепет пред себепонизяването 
на Богочовека и потрес пред бездната на 
човешкото падение.

Но да се опитаме да поясним – за какви 
чувства става дума.

Естествено не за радост като обичайно 
душевно вълнение от нещо хубаво, драго, 
желано. А за духовна радост, за радост в 
Господа, за онази радост, към която ни зове 
Апостолът: Радвайте се винаги в Господа, и 
пак ще кажа: радвайте се (Филип. 4:4). Тази ра
дост не е душевна, а духовна, тя е предвкус
ване на вечността. Неслучайно свети Исаак 
Сириец казва: „Радостта в Бога е посилна 
от тукашния живот.“

Дните на Великата седмица са дни на 
не траурно мълчание, а на благоговейно пре
клонение, не са дни на ритуална скръб в 

очакване на радост. Те не са дни на печал в 
обичайното психологическо измерение на 
това чувство. Иначе Църквата не би ни 
призовала във Велики понеделник: „Този ден 
светло носи начатъка на Господните стра
дания. Дойдете… да [го] посрещнем с пес
ни…” Наистина Великата седмица ни раз
крива крайното, непоносимо дори за земята 
и слънцето себепонизяване на Богочовека 
Христос, но го разкрива в неразривна връз
ка с Неговата божествена сила и слава. 
Господ Иисус Христос е Победител не след 
страданията Си, а именно в тях. Самата 
Му кръстна смърт е победа над смъртта и 
извор на вечен живот за нас. Дори канонът 
на повечерието срещу света и велика събо
та, наричан обикновено „плач на Пресвета 
Богородица“, завършва с диалог между Спа
сителя и Неговата скърбяща Майка, в кой
то четем: „Покланям се пред богатството 
на милостта Ти, Владико. Ти претърпя 
смърт, за да спасиш създанието Си, рече 
Пречистата, но с възкресението Си, Спа
сителю мой, помилвай всички ни.”

Благовестената от архангел Гавриил 
радост и бликащата от нея светла надеж
да в тия велики дни по чуден начин са об
гърнати от покайно съкрушение, от благо
говейно преклонение, като остават стаени 
във вярата, че заради нас човеците и заради 
нашето спасение драговолно страда и уми
ра като Човек въплътеният Бог. В тази 
жива вяра се стапя и ужасът пред бездната 
на злото, което е обливало, облива и ще 
облива човешкия свят. С тази жива вяра 
Църквата ни зове в едно от песнопенията 
за днешния велик и свят ден: „Спасителю, 
прости нас, които без мяра съгрешаваме и 
по молитвите на Твоята Пречиста Майка 
удостой ни, Едничък Многомилостиви, не
осъдително да се поклоним на святото Ти 
възкресение.” Амин!

слово За велиКи вторНиК и БлаГовеЩеНие

* Слово, произнесено на Велики вторник, 7 април (25 
март ст. ст.) 2015 г., в катедралния храм “Успение 
Богородично”.
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П
очитаме ли ние Христовия Кръст 
с вяра и благоговение, приобщава
ме ли се към силата му, напомня 

ли ни той живо и дълбоко за сърцевината на 
нашата вяра? Не се ли отнасяме към него с 
привична, повърхностна почит? 

Живеем във време, възлюбени, когато 
религията на комфорта, съзвучна с масо
вата воля за удоволствие, гони Христовия 
Кръст, стреми се да го превърне в обикно
вен знак, в нещо съвсем условно; опошлява, 
разкривява Христовата вяра. Да, наисти
на, религията на комфорта, религията на 
удобството, разпуснатостта тук и сега не 
е съвместима с Христовия Кръст. А нашата 
вяра, Христовата вяра проряза мрака на 
езическия свят със светлината на Кръста, 
със силата на Кръста, с девиза „дай кръв, за 
да получиш Дух”. 

Дай кръв, за да получиш Дух, та Христо
вата вяра да стане твой живот, да стане 
сърце на сърцето ти, душа на душата ти. 

Дай кръв, за да приемеш Дух, като вло
жиш в сърцето си думите на св. Исаак Си
риец: „всяка добродетел е кръст”. 

Дай кръв, за да приемеш Дух, като раз
пъваш себе си в молитвата, като разпъваш 
греховните мисли и страстите, сраснали се с 
човешката природа, за да стане молитвата 
ти блага мисъл за Бога. 

Дай кръв, за да приемеш Дух, като раз
пъваш ума и тялото си. Умът се разпъва, 
когато гоним от него нечистите мисли; 
тялото се разпъва, когато с Божия помощ 
се стремим да изкореним загнездените в 
него страсти. 

Впрочем не звучат ли тия думи сурово, 
странно, трудно съотносимо с нашия жи
вот, с нашите разбирания за Христовата 
вяра, с вярата, която ние имаме и от която 
толкова често отстъпваме в мислите си, в 

чувствата си, в делата си? Ще кажем: да, ние 
живеем в свят, в който волята за удоволст
вия прониква навсякъде, прониква в умовете, 
в сърцата ни. Това е светоусещането на 
огромното мнозинство човеци днес – така 
мислят, така чувстват, така възприемат, 
така оценяват дори и вярата. Правят го 
невинаги съзнателно, но ако честно погле
днат към себе си, лесно ще видят, че и те се 
носят по общото течение – надолу, според 
разбиранията, нагласите и ценностите, 
господстващи в нашето съвремие. 

Не, Христовият Кръст не е тежък. 
Христовият Кръст не изисква от нас нещо 
сурово и мрачно. Той може да ни се стори 
такъв, животът в Христос може да ни се 
стори такъв, добродетелите, които са 
кръст, могат да ни се сторят тежки и 
скучни, ако гледаме към тях през призмата 
на волята за удоволствия, на стремежа към 
колкото е възможно полек и приятен, и по 
възможност охолен живот тук и сега, сред 
отлитащите мигове на времето. 

Наистина, гледаме ние Христовия кръст; 
той е пред очите ни, но виждаме ли го? Да, 
ние го носим на гърдите си, но не бягаме ли 
от него? Не го ли обезсилваме с живота си, 
подчинен, макар и половинчато, на волята 
за удоволствия? И отново, без силата на 
Христовия Кръст, без истинското покло
нение пред Христовия Кръст, което е със
тояние на душата, а не толкова движение 
на тялото, ние не можем да дойдем в себе 
си, да се осъзнаем същински като Христови 
следовници, като Христови чеда, изкупени 
с драгоценната кръв на Спасителя. 

Да ни просвети Христос Бог, та да стане 
за нас Кръстът сила Божия за наше спасение 
и за слава на разпънатия и възкръснал Бого
човек, нашия Господ Бог и Спасител Иисус 
Христос, на Когото заедно с Неговия безна
чален Отец и светия, благ, животворящ и 
освещаващ Дух подобава всяка слава, чест 
и поклонение сега и всякога, и във вечни 
векове. Амин!

Триадицкий епископ Фотий

Слово, произнесено на празника Въздвижение на 
Честния Кръст Господен, 27 септември (14 септември 
ст. ст.) 2015 г., в катедралния храм “Успение Богоро
дично”.

ђДай Кръв, За Да Получиш ДуХ”
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Пасхално СЛОВО

“Ти слезе при мене дори в ада, прокара за всички път към възкресението, и пак възлезе, 
като ме взе на раменете Си и ме заведе при Отца” 

(Октоих, глас четвърти, кръстовъзкресен канон, песен осма, втори тропар)
 

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

 
Богатство от истина, дълбина от смисъл, ухание на непобедим жи

вот таят в себе си тия църковнопесенни слова.
Богочовекът Христос слезе в ада, за да изведе оттам неговите плен

ници – поразения от греха и смъртта човешки род, слезе и в ада на моя
та и твоята душа, за да я избави от него. Той слезе в ада, та чрез смър
тта Си да проправи път за твоето възкресение, за моето възкресение, 
за възкресението на всички човеци. Умря, за да срази нашата смърт, въз
кръсна, за да направи Своето възкресение наше възкресение – на всички 
човеци. “Възкресението Христово е и наше възкресение, на лежащите 
долу” – казва свети Симеон Нови Богослов. Да, Христовото Възкресение 
е възкресение на човека с душа и тяло, а това означава влизане на човека 
във вечния живот.

Възкресението не идва след смъртта, а чрез смъртта. Чрез смър
тта Си, чрез единствената в историята на човечеството живоносна 
смърт Христос Бог победи смъртта, съкруши дявола със собственото 
му оръжие, а чрез възкресението Си дарява на човека вечен живот. Даря
ва го така, както ни дарява и временния живот. Човекът не избира раж
дането си, а само начина на живот след него; той също така не избира 
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възкресението си, а само начина на възкресения живот във вечността. 
Пред човека е открит проправения от Спасителя път към възкресение
то. По този път човекът получава възможност да влезе в общение с Бога 
и да намери истинския живот. Възкръсналият и Възкресителят ни зове 
да го последваме по този път, готов е да ни вземе върху раменете Си, за 
да ни заведе при Своя Отец и при нашия Отец. Всемогъщият с любов и 
кротост призовава Своето създание свободно да избере начина на въз
кресения си живот в безкрайността на бъдещия век. Въплътеният Син 
Божий ни приканва да поверим сами себе си, един друг и целия си живот 
на Него, Умрелия и Възкръсналия, Победителя на смъртта и Възкреси
теля. Приканва ни свободно да изберем послушанието към Него като 
път към истинската свобода, като път към смъртта заедно с Него и 
чрез нея – към възкресението и живота в Него, защото Той Самият е 
Пътят и Животът (срв. Иоан. 14:6). А Той цял е в Своите заповеди, по 
думите на свети Марк Подвижник. Те са заповеди и на Бог Отец и са 
живот вечен (срв. Иоан. 12:50). Пазенето на Христовите заповеди, живо
тът според тях е вече пътуване от смъртта към живота, изкачване по 
тесния и стръмен път, вървеж до изнемога и заедно с това покой върху 
Христовите рамене.

“Ти слезе при мене дори в ада, прокара за всички път към възкресение
то, и пак възлезе, като ме взе на раменете Си и ме заведе при Отца”. Дано 
съумеем поне отчасти да вникнем с ум и сърце в смисъла на тия слова, 
да попием живителни капки от тяхната истина, да усетим полъх от 
благоуханието им. И да заживеем с небесната Всеистина, че Синът на 
Живия Бог, Синът Човешки, Богочовекът Христос драговолно обедня, 
за да се обогатим ние; прие образ на роб, за да ни дари свобода; претърпя 
унижение и позор, за да ни прослави; умря, за да ни избави от смъртта; 
слезе в мрака на преизподнята, за да осветли пътя ни към възкресение
то; възкръсна, за да стане наш Възкресител и да ни направи съобщници 
на славата Си в бъдещия век. На Него заедно с безначалния Му Отец и с 
Пресветºя, Благ и Животворящ Дух – единосъщна и неразделима Трои
ца – да въздадаваме и ние чест и поклонение, благодарение и слава сега и 
всякога, и във вечни векове. Амин!

Христ0съ воскрeсе! Вои1стинну воскрeсе!

† Триадицкий епископ Фотий      Пасха Господня, 2015 г.
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Рождественско СЛОВО
“Дойди и стани човек... Това казвам и не ще престана 

да го казвам. Дойди и стани човек!”

(Свети Йоан Златоуст – Беседа върху Псалом 48, стих 16 
и за гостолюбието, §1  – PG, 55, 500) 

Възлюбени в Богомладенеца Христос братя и 
сестри, чеда на светата Православна Църква! 

Б
ог стана човек. Така найкратко би мог
ло да се изрази същината на рождест
венското благовестие. Всемогъщият 

Бог умали Своето величие до краен предел 
и стана човек заради нас човеците и заради 
нашето спасение. Заради нас Роденият без 

майка се роди без баща. Безплътният се въплъти, във вещество се об
лече Словото, Невидимият стана видим, Неосезаемият стана осезаем, 
Безлетният получи начало, Син Божий стана Син Човешки. Тези слова 
свети Григорий Богослов изрича в сегашно време. Защото Рождество 
Христово е не просто християнски празник, не е привично ритуално 
възпоменание за случило се преди повече от две хилядолетия събитие, 
а велика тайна, придала нов смисъл, нова цел на целия низ от събития, 
които изпълват историческото време. Неслучайно в православното бо
гослужение нищо не води към миналото, но само се позовава на него – за 
да насочи към бъдещето. 

Бог Слово, Второто Лице на Света Троица стана Човек, за да избави 
човека от разчовечаване, да го избави от бездънната му самота, да го 
върне при Себе Си, да го въздигне към Себе Си. Защо? За да може Той, 
Богочовекът да пребъде в човека, а и човекът да пребъде в Него, та чрез 
Него да намери истинския път към Бога, към себе си и към всички човеци. 
Токущо казаното не е богословска теория, не е църковно красноречие. 
Не е религиозно вярване, идея или идеал, едни сред многото, а реалност. 
Но тази реалност не се натрапва на човека. За нехристиянина тя не 
означава нищо. Потревожно е обаче, че от нея може да се окаже далеч и 
съвременният повърхностен християнин, склонен да търси във вярата 
си единствено залог за здраве, благополучие, душевен комфорт и какво 
ли още не. Не са мнозина тия, които са готови да вложат в сърцата си 
истината, че единствено в Сина Божий и Сина Човешки, в Богочовека 
Христос ние можем се срещнем както с Бога, така и със себе си и с чове



54 Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2015

ка – с нашите съприродни братя и сестри. Към тази истина ни зове и 
Златоустият светител: “Дойди и стани човек... Това казвам и не ще 
престана да го казвам. Дойди и стани човек!” 

Стани човек, както и Христовата Църква благовести: “Към себе си 
се въздигни, човеко, бъди нов вместо стар, празнувай обновяването на 
душата си, докато е път времето на живота ти1 ...

Стани човек във и чрез Богочовека и снеми маската на привидното 
християнство, избави се от всяко самозалъгване, захвърли печалната 
“имитация на християнство” пред другите и пред себе си, за да преот
криеш в себе си човека. 

Стани човек във и чрез Богочовека и се отречи от егоцентричната 
логика на ненаситното себеоутвържваване, на себелюбуването, на себе
поклонството. Отречи се от този измамен път, водещ встрани както 
от Бога и от ближните, така и от собствената ти боголика личност. 
Отречи се от този лъстив път, който те омайва с блянове и миражи, 
а в същото време коварно те отвежда към страховита самота. 

Стани човек във и чрез Богочовека, живей според богочовешката ло
гика на себераздаването, на саможертвата като път към себе си, като 
път към все попълно общение с Бога и с ближния. 

Всеки миг, на всяка крачка от пътя си във времето ние доказваме 
дали искаме да станем човеци във и чрез Богочовека. А времето на зем
ното ни странстване намалява, краят на пътя неусетно наближава. 
И може би именно затова златословесният Йоан настойчиво издига 
глас: “Дойди и стани човек... Това казвам и не ще престана да го казвам. 
Дойди и стани човек!” 

Христос се роди, за да ни възроди, просвети, очисти, спаси не сим
волично, не преносно, не в нормативно нравствен план, а същински, до 
последните глъбини на сърцето ни, на ума, душата и тялото ни. Да, 
тъкмо с тази цел – заради нас, заради всеки един от нас и заради всич
ки ни заедно – “днес се ражда от Дева Този, Който с ръката Си държи 
цялото творение, с пелени се повива Този, Който по Съществото Си е 
непристъпен Бог2..., в бедни ясли лежи Единородният Син видим като 
човек ... И ние пеем: Троице Свята, спаси душите ни”3.

 
На Него Единия 

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

Честито Рождество Христово!

† Триадицкий епископ Фотий

1. Миней, 13 септември, “Слава” на хвалитните стихири.

2. Миней, 25 декември, стихира глас 6 на шестия час.

3. Миней, 25 декември, тропари глас 6 на третия час.



Из живота на Българската Православна Старостилна Църква
(продължение от стр. 6)
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Ïàíèхèäà çà èãуìåíèя Ñåðàфèìà (Ëèâåí) â Êíя-
жåâñêèя ìàíàñòèð “Ïîêðîâ Áîãîðîäè÷åí”,  

7 юíè (25 ìàй ñò. ñò.)

Ïàíèхèäà çà àðхèìàíäðèò Ñåðãèй (ßçàäжèåâ) 
ïî ñлу÷àй ñåäåìãîäèøíèíàòà îò êîí÷èíàòà ìу, 

3 юíè (21 ìàй ñò. ñò.)

Ïîñåщåíèå íà ïîêлîííè÷åñêà ãðуïà îò ÑÀЩ è Êàíàäà â Áúлãàðèя, íà÷åлî ñ Àìåðèêàíñêèя ìèòðîïîлèò 
Дèìèòðèй è ãîñòè îò Ðуìúíñêàòà Ïðàâîñлàâíà Ñòàðîñòèлíà Öúðêâà, íà÷åлî ñ Ãàлàцêèя åïèñêîï 

Дèîíèñèй. 1–2 юлè (18–19 юíè ñò. ñò.) 

Ïðåñòîлíèяò ïðàçíèê â ÷åñò íà Âñè÷êè бúлãàðñêè ñâåòцè íà ïðèçåìíèя хðàì “Ñâ. Éîàí Ðèлñêè è 
âñè÷êè бúлãàðñêè ñâåòцè” ïðè êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, 14 юíè (1 юíè ñò. ñò.) 



Ïðåîбðàжåíèå Ãîñïîäíå, 19 àâãуñò (6 àâãуñò ñò. ñò.). Âåлè÷àíèåòî ïî âðåìå íà бäåíèåòî è Ìàлêèяò 
âхîä ïî âðåìå íà ñâ. Ëèòуðãèя, êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя
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Ïðè÷àñòяâàíå ïî âðåìå íà ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðå-
ñòîлíèя ïðàçíèê íà хðàìà “Ïðåñâåòà Áîãîðîäè-
цà – Ðàäîñò íà âñè÷êè ñêúðбящè” âúâ Âåлèíãðàä, 

5 àâãуñò (23 юлè ñò. ñò.)

Ïðåñòîлåí ïðàçíèê íà хðàì “Ñâåòè ïðîðîê Èлèя” 
â Ïлåâåí, 2 àâãуñò (20 юлè ñò. ñò.)

Ïî âðåìå íà ÷àñîâåòå ïðåäè ñâ. Ëèòуðãèя çà 
ïðàç íèêà íà ñâåòèòå ïúðâîâúðхîâíè àïîñòîлè 

Ïåòúð è Ïàâåл, 12 юлè (29 юíè ñò. ñò.)

Ïîçäðàâлåíèя êúì Òðèà äèцêèя åïèñêîï Фîòèй 
ïî ñлу÷àй ðîжäåíèя ìу äåí ñлåä ìîлåбåíà êúì 
ñâåòèòå àïîñòîлè, 13 юлè (30 юíè ñò. ñò.)
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Празникът на катедралния храм “Успение Богородично” в София

Ìîìåíòè îò ñâ. Ëèòуðãèя è лèòèйíîòî øåñòâèå íà ïðåñòîлíèя ïðàçíèê íà êàòåäðàлíèя хðàì â 
ñòîлèцàòà. Долу вдясно: Ìîìåíò îò бäåíèåòî ñ ÷èíà “Ïîãðåбåíèå íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèцà” íà 

29 àâãуñò (16 àâãуñò ñò. ñò.).

Íà бäåíèåòî çà ïðàçíèêà íà ñâ. Éîàí Ðèлñêè â 
ïðèçåìíèя хðàì “Ñâ. Éîàí Ðèлñêè è âñè÷êè бúлãàð-
ñêè ñâåòцè”, Ñîфèя, 31 àâãуñò (18 àâãуñò ñò. ñò.) 

Íà ÷àñîâåòå ïðåäè  ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðåñòîлíèя 
ïðàçíèê íà хðàìà “Ïðåï. Éîàí Ðèлñêè” â Дуïíèцà, 

31 àâãуñò (18 àâãуñò ñò. ñò.)
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Ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà Ðîжäåñòâî Áîãîðî-
äè÷íî, 21 ñåïòåìâðè (8 ñåïòåìâðè ñò. ñò.) 

×èí íà âúçäèãàíå íà ñâ. Êðúñò â êðàя íà бäå-
íèåòî çà ïðàçíèêà Âúçäâèжåíèå íà ñâ. Êðúñò, 

26 ñåï òåìâðè (13 ñåïòåìâðè ñò. ñò.)

 Ïàìåòíà âå÷åð, ïîñâåòåíà íà 20-ãîäèøíèíàòà îò ïðåбèâàâàíåòî íà Èâåðñêàòà Ìîíðåàлñêà  
ìèðîòî÷èâà èêîíà íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèцà â Áúлãàðèя â äíèòå ìåжäу 10–17 îêòîìâðè 1995 ã., 

21 îêòîìâðè (8 îêòîìâðè ñò. ñò.) 2015 ã.

Ñâ. Ëèòуðãèя â Êíяжåâñêèя ìàíàñòèð çà ïðåñ-
òîлíèя ïðàçíèê íà ãлàâíèя ìàíàñòèðñêè хðàì 
“Ñâ. àïîñòîл è åâàíãåлèñò Ëуêà”, 31 îêòîìâðè 

(18 îêòîìâðè ñò. ñò.)

Ìàлêîòî îñâåщàâàíå íà ïàðàêлèñà “Ïîêðîâ Áîãî-
ðîäè÷åí” â Êíяжåâñêèя ìàíàñòèð, èçâúðøåí îò 
Íåãîâî Ïðåîñâåщåíñòâî Òðèàäèцêèяò åïèñêîï 
Фîòèй, 11 îêòîìâðè (28 ñåïòåìâðè ñò. ñò.)
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Рождество Христово в катедралния храм

Âåлè÷àíèå íà бäåíèåòî çà ïðàçíèêà Âúâåäåíèå 
Áîãîðîäè÷íî, 3 äåêåìâðè (20 íîåìâðè ñò. ñò.)

Íà Ìàлêèя âхîä íà  ñâ. Ëèòуðãèя â Íåäåля 29. ñлåä 
Ïåòäåñåòíèцà, 20 äåêåìâðè (7 äåêåìâðè ñò. ñò.)

Íà Ìàлêèя âхîä íà  ñâ. Ëèòуðãèя â Íåäåля 28. ñлåä 
Ïåòäåñåòíèцà, 13 äåêåìâðè (30 íîåìâðè ñò. ñò.)

Áлàãîñлîâåíèå â êðàя íà ñâ. Ëèòуðãèя â Íåäåля 
28. ñлåä Ïåòäåñåòíèцà, íà ñâåòèòå Ïðàîòцè 

Õðèñòîâè, 27 äåêåìâðè (14 äåêåìâðè ñò. ñò.)


