НУЖДАЕ ЛИ СЕ ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА ОТ РЕФОРМАТОРСКИ СЪБОР?1

Коментар на Етнийския митрополит Хризостом 2, изпратен до архимандрит Алексий,
игумен на манастира „св. мъченик крал Едуард“ в Брукуд, Великобритания, в юрисдикцията
на Църквата на истинските православни християни в Гърция. Поводът е френска
карикатура, илюстрираща последствията от Втория ватикански събор (1962-1965) за
Римокатолическата църква.

„Ватикан ІІ отвори Църквата…”
„И хората излязоха.”
Силна карикатура и послание! Ще го разпространя. Какво отлично предупреждение към
православните на прага на „Всеправославния събор” през 2016 г., „Вторият Ватикански
събор на Православната Църква”, както тайно заявиха някои от активно поддържащите го
модернисти. На хоризонта се задава, макар и „традиционалистите, борещи се отвътре” да се
опитват да го отрекат, въвеждането на новия календар в цялата Църква, променени и „не
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толкова строги” пости, нови социални нагласи, втори брак за овдовелите свещенослужители,
както и ново чувство за „адекватността” на Православието в съвременния свят. Всички тези
неща, доведоха до икуменизма и религиозния синкретизъм, както и до създадената от
комунистите „Жива църква” веднага след революцията в Русия.
Православието, пазещо преданието на „духовността, която не е от този свят”, обожението и
„охристовяването” на човека, „особеността“ на християните като хора „във, но не от света“ и
основната роля на аскетичния подвиг в живота на всички хора, били те монаси или миряни,
сега се сблъсква с не дотам прикритото усилие то да бъде приспособено към света в името на
„мисионерски” и „пастирски” цели. Вече имаме свещеници, които се обличат като миряни
или инославни клирици, които възприемат идеята, че свещенството е „професия” и смело
заявяват, че сред техните приоритети в света Църквата не е преди дома и здравето, заплатата
и сигурността. Покаянието, жертвата и служението също са доста по-надолу в списъка на
приоритетите.
Вижте колко жертви причини Вторият ватикански събор на римокатолицизма. Понякога към
мен се приближават млади католици и ми казват: „Какво е това облекло?” Когато им обясня,
че съм монах, те се ококорват. А когато им кажа, че едно време са имали монаси, които са се
обличали като мен, те често пъти казват: „О, да, отдавна в тъмните векове”. Ясно е, че ако не
стоим твърдо и не си научим урока от „реформата заради света”, ще създадем псевдоправославие, което ще ни лиши от нашия християнски „хляб” и ще ни превърне в хора, които
дават „камък”, маскиран с „традиции по избор”, с изчерпана православна екзотика, икони,
които се превръщат в украшения, и „преобразяване”, което вкарва падналите човеци в потока
на падналото човечество. Какво безразсъдство!
И ако това ви изглежда неправдоподобно, спомнете си за православните богослови, които си
играят с „пост-светоотеческото богословие”, клириците, които тихо, но осезаемо се опитаха
да говорят за Възкресението, самата същина на Православието, като за „метафора”, за
литургистите, които принизяват свещеното пространство като архитектурен мит и свещения,
божествен език, действие и издигаща сила на традиционната литургика, като въпрос на
„звънчета и благоухания”3. Имаше време, когато нашите църковни умове бяха измивани със
сапун дори заради мисленето на такива неща. Днес те докарват допълнителен скъпоценен
камък върху свещеническия кръст.
Към онези, които наивно са ентусиазирани от реформирането на Православието: моля
извинение за острите ми думи. Но истината си е истина. Ако искаме да си върнем вярата,
трябва смело да заявяваме истината и смирено да поправяме грешките си.
Най-малкият сред монасите, † Епископ4 Хризостом
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