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

(Ìàò. 28:20).

ÁÐÎÉ  1–4
яíуàðè — äåêåìâðè 

ãîä. ÕVIII — 2010 ã.
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Из живота на Българската Старостилна Православна Църква

Íåäåля ìåñîïуñòíà, 7 фåâðуàðè (25 яíуàðè ñò. ñò.) 
2010 ã. Âåлèêèяò âхîä ïî âðåìå íà ñâ. Ëèòуðãèя – 
êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.
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Âåлèêèяò âхîä íà ñâ. Ëèòуðãèя, 5. Íåäåля íà 
Âåлèêèя ïîñò, 21 ìàðò (8 ìàðò ñò. ñò.) 2010 ã.

Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй ÷åòå àêàòèñòà êúì 
Áîжèяòà Ìàйêà íà ïðàçíèêà Ïîхâàлà íà Ïðåñâå
òà Áîãîðîäèцà, 19 ìàðò (6 ìàðò ñò. ñò.) 2010 ã.

Âхîä Ãîñïîäåí â Èåðуñàлèì, 27 ìàðò (14 ìàðò ñò. 
ñò.) 2010 ã. Îñâåщàâàíå íà âúðбîâèòå êлîíêè ïî 

âðåìå íà бäåíèåòî. 

Ïàíèхèäà çà ïðèñíîïàìåòíèя àðхèì. Ñåðàфèì 
(Àлåêñèåâ). Êíяжåâñêè ìàíàñòèð “Ïîêðîâ Áîãî
ðîäè÷åí”, 24 яíуàðè (11 яíуàðè ñò. ñò.) 2010 ã. 

Âåлèêèяò âîäîñâåò íà ïðàçíèêà Áîãîяâлåíèå, 
19 яíуàðè (6 яíуàðè ñò. ñò.) 2010 ã. Ñлужè Íåãîâî 
Ïðåîñâåщåíñòâî Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй.  
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Ìàлêèяò âхîä ïî âðåìå íà ñâ. Ëèòуðãèя íà Âåлèêà 
ñðяäà, 31 ìàðò (18 ìàðò ñò. ñò.) 2010 ã. –  êàòåäðà

лåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.

Èçíàñяíå íà Êðúñòà ïî âðåìå íà Уòðåíяòà çà 
Âåлèêè ïåòúê, 1 àïðèл (19 ìàðò ñò. ñò.) 2010 ã. –  
êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.

Âå÷åðíя íà Âåлèêè ïåòúê, 2 àïðèл (20 ìàðò ñò. 
ñò.) 2010 ã. Èçíàñяíå íà ñâ. Ïлàщàíèцà.

Âåлèêè ïåòúê, 2 àïðèл (20 ìàðò ñò. ñò.) 2010 ã. 
Уòðåíя ñ Îïåлî Õðèñòîâî.

Ñâåòà Ëèòуðãèя àðхèåðåйñêè ÷èí íà Âåлèêà ñúбîòà 2010 ã.
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Пасха Христова в катедралния храм “Успение Богородично”, София

Ñâåòàòà Ëèòуðãèя è лèòèйíîòî øåñòâèå â Ñâåòлè ïîíåäåлíèê. 



Áäåíèå â êðúщåлíèя ïàðàêлèñ “Ñâåòè âåлèêîìú
÷åíèê Ãåîðãè Ïîбåäîíîñåц” â ïðèçåìíèя åòàж íà 
êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя. 

6 ìàй (23 àïðèл ñò. ñò.) 2010 ã.

Ïåòäåñåòíèцà, 23 ìàй (10 ìàй ñò. ñò.) 2010 ã.  
Îòïуñòúò íà ñâ. Ëèòуðãèя â êàòåäðàлíèя хðàì 

“Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя.
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Â íàâå÷åðèåòî íà ïðàçíèêà â ÷åñò íà Âñè÷êè бúлãàðñêè ñâåòцè, 6 юíè (24 ìàй ñò. ñò.), â ïîñ
âåòåíèя íà òях хðàì â ïðèçåìíèя åòàж íà ñúбîðíàòà цúðêâà “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, бå îò
ñлужåíî бäåíèå. Íà ñуòðèíòà òàì бяхà èçâúðøåíè âîäîñâåò è ðàííà ñâ. Ëèòуðãèя. Ïîêúñíî 
â ãîлåìèя хðàì çàïî÷íà ñâ. Ëèòуðãèя àðхèåðåйñêè ÷èí, êîяòî çàâúðøè ñ лèòèйíî øåñòâèå.



Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 20106

È òàçè ãîäèíà ïðàçíèêúò íà ñâ. Éîàí Шàíхàйñêè âúâ Âàðíà бåøå îòбåляçàí 
ñ бäåíèå è ñâ. Ëèòуðãèя àðхèåðåйñêè ÷èí, 3 юлè (20 юíè ñò. ñò.) 2010 ã. 

Зà ïðåñòîлíèя ïðàçíèê íà ïàðàêлèñà “Ñâ. ïðîð. Èлèя” â Ïлåâåí ñêúï ãîñò бåøå 
Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй, êîйòî âçå ìîлèòâåíî у÷àñòèå â ñâ. Ëèòуðãèя.

Ïîíåäåлíèê íà Ñâåòèя Дух â хðàìà “Ñâåòà Òðîèцà”, Ãîцå Дåл÷åâ, 24 ìàй (11 ìàй ñò. ñò.) 2010 ã. 
Ìîìåíò îò ñâ. Ëèòуðãèя è îбщà ñíèìêà íà åíîðèàøèòå è ãîñòèòå.
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Пасхално слоВо
“Как истински свещена и всепразнична е тази нощ спасителна! 

Как светозарна тя е — предвъзвестница на светоносния ден на възкресението.“

(Канон на Пасха, седма песен, трети тропар) 

Възлюбени във възкръсналия наш спасител братя и сестри, 
чеда на светата Православна Църква!

Да благодарим на човеколюбивия наш Творец и спасител, че след четиридесетдневното 
поприще на Великия пост ни удостоρ да достигнем до светозарната пасхална нощ, която по 
думите на св. Йоан Дамаскин предвъзвестява светосносния ден на нашето възкресение.

старозаветната пасха е предобраз на христовата жертва, на избавлението ни от греха, смъртта 
и дявола. но и нашата новозаветна Пасха, и днешният наш празник е не само сбъдване на Божия 
промисъл за спасението на човешкия род. Тя е и ново очакване. Да, нашата Пасха е възпоменание, 
жива реалност и очакване. Тя е възпоменание на това, което Бог е сторил за нас. И тъкмо по силата 
на това, че го е сторил Бог, смисълът на стореното е неподвластен на времето. сам Бог разкрива 
благодатно този смисъл в богочовешкото тяло на Църквата, разкрива го в богатството и пълнотата 
на свещеното Писание и свещеното Предание, разкрива го за всички членове на това тяло, които 
имат очи да видят и уши да чуят (ср. Мат. 11:15; Марк. 8:18). Така вярващите от всички времена тайнствено 
се приобщават към сърцевината на тия събития, останала недостъпна за повечето от очевидците на 
самите събития, взети като исторически факти. В този смисъл нашата Пасха – като съкровено 
възраждащо, преобразяващо, възкресно единение на човешката личност с Победителя на смъртта – е 
жива несекваща реалност. но нашата Пасха е и предвъзвестница на светоносния и безкраен ден на 
възкресението, на нескончаемия бъдещ век. нашата Пасха е обручение с бъдещата слава и блаженство, 
тя е радостно и трепетно предвкусване на вечността, неин отблясък в мрака на човешкия свят, 
втурнал се в огромното си мнозинство да гради миражен рай на земята без своя Творец и Господ. 
нашата Пасха е таинствен отблясък от несътворената светлина на бъдещия век.

Ето, върху светия престол е положена христовата плащаница. Какъв преход от скръб към 
радост, от мрак към светлина, от смърт към безсмъртие, от ада към небето, от мъртвото тяло в 
гроба – към възкръсналото прославено тяло на Богочовека! – Една искра от величието и радостта 
на нашата тайнствена Пасха!

ала нелепо е да празнуваме тази нова Пасха, оставайки си ветхи човеци. нима е възможно да се 
радваме на Пасхата – „предвъзвестница на светоносния ден на възкресението“, ако сме полумъртви 
за живота във възкръсналия христос? нима е възможно да празнуваме най-вече по плът – така, както 
празнуват неискащите да знаят Бога? нима ще празнуваме Пасха с невъздържание и разпуснатост, 
не-рядко оправдавани, странно, не от друго, а от съзнание за „изпълнен църковен дълг“? Да не бъде! 
Такова празнуване би било тяло без душа. То би било „безпасхална пасха”, битов великден, не би 
имало нищо общо с радостта от възкресението.

Да ни просвети христос Бог със светлината на свещената и всепразнична пасхална нощ, да 
оживи вярата ни, да уясни ума ни, да изостри съвестта ни, да смекчи сърцата ни, та да празнуваме 
нашата Пасха с тиха, съкровена радост. Да молим спасителя да ни дари да се приобщим по-
съвършено с него в незалязващия ден на Царството Му и да очакваме с надежда възкресението на 
мъртвите и живот в бъдещия век! амин.

Христ0съ воскрeсе! Вои1стинну воскрeсе!
† Триадицкий епископ Фотий  Пасха Господня, 2010 г.
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В кондака в чест на днешния велик 
празник Преображение Господне 
се казва: Преобразил си се на плани-

ната... та, когато (Твоите ученици) Те видят 
разпънат, да разберат, че страданието Ти е 
доброволно, а на света да проповядват, че Ти 
наистина си сияние на Отца1. Тук светата 
Църква ни посочва целта на Господнето 
Преображение. На Христовите ученици 
предстояло страшно изпитание във вя
рата. Очаквало ги да станат свидетели 
на ужасното унизяване на Христа – на 
оплюването Му, плесниците, бичуването 
и позорното разпъване и смърт на Кръста. 
Трябвало да бъде укрепена вярата им в 
Сина Божий, да им бъде показано, че Той 
доброволно, със собствената Си свободна 
воля се предава на този позор, на тези 
страдания. Именно това направил Господ, 
когато се преобразил пред Своите ученици 
на Тавор и им явил цялата Си Божествена 
слава. Те не могли да понесат тази слава 
и паднали ничком, но изпитали от нея в 
сърцата си неизразимо райско блаженство 
и почувствували с цялото си същество, че 
Христос е истинският Син Божий, че Той 
е източникът на вечно райско блаженство 
за вярващите.

Светата Църква обаче посочва и друга 
цел на Господнето Преображение. За нея 

тя ни говори в следните слова на днеш
ния празничен тропар: Преобразил си се на 
планината, Христе Боже... да възсияе и за нас, 
грешните, Твоята вечна светлина2... Господ 
е вършел всичко заради нас, поучавал е, 
страдал и е умрял заради нас, възкръснал 
е и се е възнесъл заради нас, преобразил 
се е заради нас, та чрез тази Божестве
на светлина да преобрази и нас, та чрез 
тази светлина и ние от грешни да станем 
чисти и свети, от немощни – силни, от 
скръбни – радостни.

Тази светлина, необходима за наше
то преобразяване, не е нищо друго, освен 
благодатта на Светия Дух, която е сля
зла върху апостолите и която оттогава 
до днес изобилно се излива върху нас чрез 
светата Църква, чрез нейните Тайнства.

И светата Църква ни показва голямо 
множество примери за това, как дивно 
тази Божествена благодат, тази Божест
вена светлина, преобразява нас грешните 
и ни прави нови, благодатни хора. Така 
чрез тази благодат някога се просветил 
благоразумният разбойник, разпънат на 
кръст заедно с Христа. Светите еван
гелисти Матей и Марк повествуват, че 
отначало и двамата разбойници хулели 
Господа. А евангелист Лука казва, че само 
един от тях хулел Христа. Става ясно, че 
Господ се е докоснал със Своята благодат 
до сърцето на другия разбойник. Господ 
си спомнил голямата милост, която спо

* Слово, произнесено на Преображение Господне, 19 
август (6 август ст. ст.) 1947 г. в руската църква “Св. 
Николай”, гр. София.

1. Преwбрази1лсz є3си2 ... да є3гда2 тS ќзрzтъ распинaема, 
страдaніе ќбw ўразумeютъ в0льное, мjрови же проповёдzтъ: 
ћкw ты2 є3си вои1стинну џч7ее сіsніе.

Дà âúçñèяå è çà íàñ, ãðåøíèòå, Òâîяòà âå÷íà ñâåòлèíà...     
(Из тропара на празника)

За преобраЗяването на хората чреЗ 

благодатта на Светия дух*

Светител Серафим СофийСки

2. Преwбрази1лсz є3си на горЁ, хrтE бж7е ... да возсіsетъ 
и3 нaмъ грBшнымъ свётъ тв0й присносyщный...

Ïîñâåщàâà ñå íà 60ãîäèøíèíàòà îò íåãîâàòà êîí÷èíà
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ред църковното предание той Му оказал, 
като не причинил на светото Семейство 
никакво зло, когато Богомладенецът със 
Своята Пречиста Майка и праведният 
Йосиф бягали от Ирод в Египет. На кръ
ста този разбойник повярвал в Христа и 
пръв от Христовите последователи бил 
въведен в рая за вечно блаженство.

Тази благодатна светлина озарила ня
кога и Савел, когато той отивал в Дамаск, 
за да преследва и да пре
дава на смърт христи
яните. И от гонител 
той се преобразил в най
велик Христов апостол. 
Чрез същата тази бла
годат, чрез нейната бо
жествена светлина Ма
рия Египетска, Евдокия 
и Таисия от прочути 
блудници се преобразили 
в ангели по своята чис
тота и любов към Хри
ста.

От жизнеописание
то на преп. Мойсей Му
рин се вижда, че той бил 
главатар на разбойници, 
опетнен с убийства и 
всевъзможни тежки пре
стъпления. Но впоследствие, озарен от 
благодатта и укрепяван от нейната сила, 
той удивлявал всички със своята кротост, 
със своя ангелоподобен живот, поради 
което светата Църква го е поставила 
наравно с преп. Арсений Велики и други 
велики св. отци.

 Светата Църква ни дава много при
мери за поразителното въздействие на 
благодатта, когато хулители на Хрис
та, мъчители и палачи на християните 
изведнъж ставали вярващи и приемали 
мъченически венци.

Великият отец на Църквата св. Гри
горий Палама, архиепископ Солунски, оби
чал да се моли с такава кратка молитва: 
Господи, просвети моята тъма3. И Господ 

така го просветил със светлината на 
Своята благодат, че когато св. Григорий 
извършвал литургия, от лицето му стру
яла божествена светлина и мнозина бла
гочестиви люде в храма я виждали.

Нека и ние, мои възлюбени в Христа 
чеда, винаги се молим да се преобразим 
и да станем от плътски – духовни, от 
страстни – безстрастни чрез светлина
та на благодатта, която живее в нас от 

момента на Кръщение
то и която тлее в нас 
като Божествена искра 
под пепелта на нашите 
грехове и страсти. Нека 
чрез изпълнението на 
Божиите заповеди да 
се стремим, като към 
найглавна цел на нашия 
живот, да бъдем светли
на, съгласно думите на 
Христа: Вие сте светли-
ната на света (Мат. 5:14); 
тъй да светне пред човеци-
те светлината ви, та да 
видят добрите ви дела и да 
прославят Небесния ваш 
Отец (Мат. 5:16). Нека след 
смъртта ни над нас да 
се изпълнят словата на 

Господа: тогава праведните ще блеснат като 
слънце в царството на Отца си (Мат. 13:43).

За това нека умоляваме Пречистата 
Божия Майка, нашата първа Застъпница 
и Ходатайка пред Бога, да се осъществят 
с цялата си сила и над нас словата на 
тропара в чест на днешния празник: по 
молитвите на Богородица да възсияе и за нас 
грешните Твоята вечна светлина, Подателю 
на светлината, слава на Тебе. Амин.

3. Гдcи, просвэти2 тьмY мою2 (срв. Пс. 17:29).
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ПреП. макарий оПтинСки

За смирението, 

самоукорението и 

понасянето на 

скърбите

ÑÂÅÒÎÎÒÅ×ÅÑÊÈ ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈß 

писмо 1

[...] В писмото си споменавате, че Бог 
не иска от човека повече от това – той да 
изпълнява своите задължения според звани
ето (обществено, семейно и пр. – б. пр.), в 
което се намира от раждането си и които 
(задължения), доколкото разбирате, се ста
раете да изпълнявате така, че съвестта 
да не Ви укорява. Тъй като този въпрос не 
е маловажен, той трябва да бъде обсъден 
поподробно. Тези задължения се състоят в 
изпълняването на Божиите заповеди според 
обещанието, което даваме при св. Кръще
ние – всеки съобразно със званието, в което 
се намира. При изпълнението им обаче ние 
срещаме съпротива от врага на човешкия 
род – дявола, за което пишат светите апос
толи – св. Петър: вашият противник, дяволът, 
като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне; 
противостойте му с твърда вяра (1 Петр. 5:8, 9) и 
св. Павел: нашата война не е против плът и кръв, 
а против началствата, против властите, против 
светоуправниците на тъмнината от тоя век, 
против поднебесните духове на злобата (Еф. 6:12). 
Вижте в каква невидима война се намираме: 
той [дяволът] винаги се мъчи да побеждава 
християнския род, като го подтиква към 
действия, противни на Божиите заповеди 
чрез нашите страсти; главните оръжия, 
с които си служи при това, са страстите 
славолюбие, сластолюбие и сребролюбие. 
Когато бъдем победени от тях или от 
една от тях, ние даваме и на останалите 
страсти свободен достъп да действат в 
сърцата ни. Но от Вашите разсъждения се 
вижда, че за тази борба или съпротива Вие 

имате непълно понятие и не се отнасяте 
внимателно към нея, а само се стараете да 
изпълнявате своите задължения така, че 
съвестта да не Ви укорява; но и в това не 
сте вникнали както трябва, за да разберете 
в какво се състоят те. Ако сте изпълнили 
всичките си задължения безукорно, но подо
бре да кажем – без смирение, от това няма 
никаква полза. Нашият противник има две 
средства, чрез които довежда хората дотам 
да прогневяват Бога: първото е да ги тласне 
в някой порок, а второто – ако не успее да 
го стори  – да ги тласне в гордост, т. е. да 
мислят за себе си, че изпълняват волята Бо
жия. При това той постъпва твърде тънко 
– не веднага заслепява с гордост, но ги “убеж
дава да смятат, че вършат добродетел и 
посява в сърцето им радостно самомнение; 
от него пък се зачева и отглежда вътреш
ният фарисей, който ден след ден расте и 
ги довежда до пълна гордост и самоизмама 
[прелест], заради която Бог допуска те да 
бъдат предадени във властта на сатаната.” 
Тези разсъждения са на един боговдъхновен 
мъж, велик молдавски старец (вж. житието 
на преп. Паисий Величковски, стр. 134). И св. 
Иоан Лествичник пише: “Понякога всички 
пороци се отдръпват от човека, оставяйки 
само един – гордостта, който сам по себе 
си може да замени и допълни останалите” 
(Стъпало 23:5). При тази бран или духовна 
война непременно е нужно оръжие, против 
което не могат да устоят вражеските сили. 
Какво е това оръжие? – Светото смирение. 
А как да го достигнем? Има различни сред
ства за придобиването му.

Ïîñâåщàâà ñå íà 150ãîäèøíèíàòà îò íåãîâàòà êîí÷èíà
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Първо. Изпълняването на Божиите за
поведи, между които са и следните: блажени 
бедните духом, защото тяхно е царството небесно 
(Мат. 5:3). Кога изпълните всичко вам заповядано, 
казвайте: ние сме слуги негодни, защото извърши-
хме, що бяхме длъжни да извършим (Лука 17:10) и: 
поучете се от Мене, понеже съм кротък и смирен по 
сърце, и ще намерите покой за душите си (Мат. 11: 29).

Второ. Опознаването на своите немо
щи. Св. Исаак Сириец пише в 61 слово:  “Бла
жен е оня човек, който познава своята не
мощ, защото това познание става за него 
основа, корен и начало на всяко добро. Но 
никой не може да почувства своята немощ, 
ако Бог не допусне да бъде леко изкушен [чрез 
изпитания], угнетяващи тялото или душа
та. Дори праведникът, който не е опознал 
своята немощ, ходи по острието на бръснач 
(намира се в опасност) и не е далеч от паде
ние, нито от погубващия (душата) лъв – 
говоря за беса на гордостта.” И още: “Кой
то не познава своята немощ, е беден откъм 
смирение; бедният в смирението е беден и 
в съвършенството, а бедният в съвършен
ството е винаги застрашен [от падение].” 
И в 58 слово: “Да се подхлъзне човек случай
но и да падне в грях, това показва нашата 
естествена немощ, защото за полза Бог е 
допуснал душата да приема нападенията на 
страстите; промислително не я оставя да 
се издигне над тях преди второто пакиби
тие (всеобщото възкресение). Да приема 
душата нападенията на страстите (т. е. 
да бъде побеждавана от тях) е полезно, за
щото това предизвиква убождания (укори) 
на съвестта; но да пребивава в тях (в страс
тите) е непристойно и безсрамно.” 

Трето. Споменът за нашите предиш
ни грехове съкрушава сърцето и смирява 
душата.

Четвърто. “От послушанието се раж
да смирение – пише св. Иоан Лествичник 
в четвър тото стъпало, – от смирението 
– разсъдителност, от разсъдителността 
– способност да преценяваш правилно, от 
нея – прозорливост.” И св. Иоан Касиан 
пише в словото си до игумен Леонтин: “Ис
тинската разсъдителност идва не от дру
гаде, но от истинското смирение, което се 
придобива, когато откриваме не само това, 
което вършим, но и това, което мислим, на 

[наистина äухîâíè – б. пр.] старци и в нищо 
да не вярваме на своя помисъл, но във всичко 
да следваме техните слова и да вярваме, че 
е добро онова, което те преценят” (Слово 
за различаването на добродетелите, ч. 4). 

Пето. Промислителното допускане от 
Божия промисъл да падаме в страсти, за да 
почув стваме посилно своята гнусота, да 
се смирим и да мислим, че сме найлоши от 
всички създания. За това пише св. Григорий 
Синаит в гл. 117: “Ако човек не бъде оставен 
[сам на себе си], победен и напълно овладян, 
поробил се на всякакви страсти и помисли, 
побеждаван духом и не намиращ никаква 
помощ нито от делата си, нито от Бога, 
нито от някой друг, така че едва не стигне 
до отчаяние, изкушаван от всички страни, 
той не може да се съкруши и да мисли за себе 
си, че е подолу от всички, найпоследен, роб 
на всички и понегоден от самите бесове, 
понеже е измъчван и побеждаван от страс
тите. Това е промислително и наказа телно 
смирение, чрез което [на човека] се дава от 
Бога и друго, повисоко.” 

За придобиването на смирение служи 
още и постоянното самоукорение. От тези 
разсъждения виждате, че е твърде опасно 
да се върви по пътя на добродетелите са
монадеяно, без смирение. Има много приме
ри, както в древност, така и днес, за хора, 
изпаднали в прелест поради тази причина. 
Дано Господ по Своята милост да избави и 
нас, и Вас от това. [...]

писмо 2

[...] Да не се доверяваш на себе си и да не 
следваш своя разум и своята воля – това е 
пътят към смирението; без него, дори да сме 
направили и нещо добро, то не е угодно на 
Бога. Смирението ни носи покой. Четейки 
светоотечески книги, Вие сте разбирали 
на теория, а сега сте встъпили и на пътя 
на практиката. Посъветвах Ви да четете 
с дела [т. е. да прилагате прочетеното на 
дело – б. пр.], но вкъщи нямаше с кого да го 
правите, а сега се трудите заедно с други 
работници на Христовото лозе. Струва ми 
се, Вие трябва да сте разбрала, че Вашият 
живот в света е бил бедствен; уединението 
не Ви е носело полза, затова е било вредно за 
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Вас, а общуването с миряни [т. е. лица, живее
щи] според обичаите на този свят, не сте 
могла да понесете. Нека светът живее както 
си иска, а ние, които сме познали истината, 
трябва да я следваме. Не всички възприемат 
тая дума, казва Господ, но ония, на които е да-
дено свише (Мат. 19:11). Вие сте се удостоила да 
бъдете призвана свише – благодарете на Гос
пода за това и не съжалявайте за света. [...]

Относно скърбите, които се срещат по 
този път, ще кажа, че те произлизат повече 
от нашите страсти. Страстите причиня
ват скърбите, а последните се изпращат от 
Божия промисъл за изцеление от нашите 
страсти и не повече от силите ни, а според 
нашата вътрешна нагласа (срв. 1 Кор. 10:13). Без 
изкушения ние не можем да опознаем себе си 
и да достигнем смирение. Изкушенията се 
изпращат или като наказание за греховете, 
или за изпитание на нашата вяра и любов 
към Бога, или за да ни предпазят от грехове. 
Прочетете за това в слово 7. на св. Макарий 
Египетски главите от 13. до 16. Вие отчасти 
вече изпитахте случилите Ви се по пътя 
препятствия. Навредиха ли Ви те? Така и 
занапред не бива да се боим от скърбите, но 
да се уповаваме на Божията сила и помощ и 
всичко ще се нареди добре. [...]

  писмо 7

[...] Казвате, че у Вас няма плодове на 
сми рение, а вместо това Ви борят гордост 
и самомнение. Но как искате да придобиете 
смирение за толкова кратко време? Това е 
много висок дар. А как се придобива, за това 
получихте наставление в първото писмо. 
Прочетете и в книгите на светите отци 
за тази велика добродетел. Ако изпълнявате 
точно послушанието към Вашата [духовна] 
майка, без да се осланяте на своя разум, цве
тът на тази добродетел ще процъфтява у 
Вас. Но знайте, че дяволът, който ненавижда 
доброто, ще надига срещу Вас много борби, за 
да Ви откъсне от този спасителен подвиг. [...]

писмо 8 

[...] На земята няма да намерите съвър
шенство, но недостатъците на другите не 
Ви пречат ни наймалко да вървите по пътя 

на спасението; и макар те да Ви нанасят 
оскърбления, при все това те са Божии оръ
дия, които Ви показват Вашата вътрешна 
нагласа, та като опознаете чрез това свои
те недостатъци, немощ и неразумие, да се 
погрижите за изцелението си. А когато Вие 
съдите за тях строго, това не Ви позволява 
да го изпълните и Вие оставате без плод.

Когато четете духовни книги, отнасяй
те написаното в тях повече към себе си, а 
не към другите; иначе вместо лекарство на 
раните, Вие поставяте върху им вредоносна 
отрова и те още повече се разраняват. Вие 
виждате страстите на другите, но не виж
дате какви трудове и скърби те носят заради 
тях – разкаяние, окайване на себе си, загубва
не на надеждата за своето поправяне и пр., 
които се приемат от Бога вместо подвизи, 
без ние да го знаем, както пише св. Иоан Кар
патски. Но дори и всичко това да го нямаше, 
нима Бог не е силен, по незнайни за нас пъти
ща, чрез изпращане на скърби или болести да 
устрои тяхното поправяне и спасение? [...] 

писмо 46

[...] Богатството на духовните дарове 
се изпраща на смирените по дух. Само те 
могат да го опазят без вреда [за себе си], а ние, 
бидейки високоумни и не освободили се от 
укоряването на другите заради техните не
мощи, и не претърпели [по подобаващ начин] 
никакви неприятности, укори и насмеш ки, 
макар и да ги смятаме за заслу жени, как 
можем да търсим у себе си духовни дарове? 
Прочети у св. Исаак [Сири ец], във второто 
му слово, мястото за двойното действие 
на кръста, където пише: “Ако зеницата на 
душевното ти око не е чиста, не дръзвай да 
гледаш към слънчевия кръг, за да не загубиш 
и малките зари, които са простата вяра, 
смире нието и сърдечната изповед, както 
и малките дела, които съответстват на 
твоите сили, и да не бъдеш отхвърлен” и 
понататък. Св. Теогност учи да “просим 
увере ние” [за спасението си], но само преди 
смъртта, “което би било найсмирено”. 
Какво би станало, ако ти би се изпълнила с 
надежда за своето спасение, виждайки у себе 
си духовни плодове? Не мисли, че врагът би 
те оставил спокойна и не би се борил с тебе 
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чрез високоумие – найзлия от пороците. 
Сега той те смущава с това, че не прите
жаваш нищо. А св. Петър Дамаскин повелява 
“нито да сме дръзки, нито да се отчайваме, 
когато ни се случи нещо добро или лошо”, 
както учат в съгласие с него и другите свети 
отци. Нека и ние, с всичките ни немощи, 
поскоро да опозна ваме нищетата си и да 
се смиря ваме, а не да се отчайваме, и нека 
предадем на неизка заното Божие милосър
дие надеждата за нашето спасение. [...]

писмо 55

[...] Макар килията ви да е тясна, нека 
сърцето бъде широко. То може да побере 
много неща и да понесе немощите на други
те, да ги покрие с любов и смирение. Колко е 
широко то! Та чак и Царството Божие вътре 
във вас е, казва Господ (срв. Лука 17:21). Да, тес
ният и скръбен път полесно ни въвежда в 
това Царство.

Има и такива, които живеят нашироко, 
но мир и спокойствие не намират. Не е наша 
работа да разследваме това. Нека всеки гледа 
самия себе си; и ние да се погрижим за същото 
и да се вгледаме в себе си: не е ли жив у нас 
ветхият човек? Имаме ли любов и смирение? 
Обичаме ли враговете си като наши при
ятели, укорите като похвали, бедността 
като изобилие? Ако това го няма, то още 
повече трябва да се смиряваме и да смятаме 
себе си за полоши от всички. Разсъждавам 
за твоя сметка, а самият аз съм далече от 
такъв труд. Горко на мен, грешния! [...] 

писмо 57

[...] Без изкушения човек не може да се на
учи на духовното изкуство, а на него се учим 
чрез борба; смиряват ни нашите страсти, 
когато им служим робски. Самоуко рението, 
отказването от своята воля и своя разум и 
[чувството], че си подолу от всички, носят 
постоянен покой. [...]

писмо 120

Мать К.! Ти си в духовното Христово 
войнство. Подвизавай се с търпение срещу 
надигащите се срещу тебе скърби и собст

вени страсти. Как можеш да се научиш на 
търпение и какъв венец би получила, ако 
нямаше скърби? Духовният живот се състои 
не в това да се чувстваш утешавана от бла
годатта и да получаваш покой, на какъвто 
ти някога се радваше. Той не бива траен, 
ако не си преминала през огъня на изкушени
ята. Тъкмо затова благодатта, появила се 
веднъж, след това се отдръпва и допуска да 
се намираме в борба, за да се изпита нашата 
свободна воля, но при това тя невидимо 
помага със своята сила. В духовния живот 
кръстът стои повисоко от утешенията; 
от тях понякога човек изпада във високо
умие, а от кръста, като опознае своята 
немощ, ще се смири и ще получи помощ. 

писмо 122

Пишеш, че те измъчва униние, но външ
ните скърби донякъде са утихнали; а във 
второто [си писмо], – че тези дни пак са 
те обкръжили много скърби, но всичко е 
преминало. От това може да се види, че 
ти се намираш на попрището на монаше
ския подвиг или на християнския живот и 
си поела върху си благото Христово бреме 
и Неговото леко иго. Господ те посещава, 
ако не с външен кръст, то с вътрешен – с 
унинието, и ти трябва с търпение и благо
дарност да приемеш това благо иго. Между 
тези два кръста ти без съмнение чувстваш 
понякога спокойствие на духа и утеха. Ду
ховният живот се състои не толкова в това 
да вкусваш неговите вътрешни сладости 
и утешения, но повече в туй – да търпиш 
благодушно лишаването от тях и другите 
скърби. По това се познава нашата любов 
към Бога, когато ги понасяме благодушно; 
опознавайки своята немощ и нищета, ние 
се смиряваме от тях. Спомни си твоята 
първоначална нагласа, когато се радваше 
на духовни утехи. Какво придоби от тях? 
След като ги загуби – само една пустота и 
едва не изпадна в отчаяние, когато подир 
това се надигнаха срещу теб вълните на 
страстите. Виждаш ли колко нетрайно е 
утешението, което не носи смирение, а само 
мами и поставя в опасност онези, които го 
получават, без да са изпитали скърби?

Обратно, кръстът ни прави причаст
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ни на Христовите страдания и слава, но 
тогава, когато Нему бъде угодно да ни ги 
дарува и когато бъде полезно за нас. И тъй, 
възлюбена в Христа сестро, не изнемогвай 
от скърбите, които са те постигнали, но 
помни дадения от нас обет – да ги търпим 
– и увещанията на твоя пастир: “когато 
те заобиколят [скърби] радвай се, защото 
голяма е наградата ти на небесата; чрез тях 
се разкрива вечният живот.” [...]

писмо 123

[...] В писмото си казваш, че само падаш, 
без да се изправяш. Паденията биват раз
лични: трябва да ги различаваш, а найвече 
– откъде произхождат. Св. Иоан Лествичник 
пише: “Където има падение, там е предше
ствала гордостта.” Трябва да се смиряваме 
и да поставяме [всеки път] начало на своето 
изправление; а при умножаване на гордостта 
не можем да избегнем паденията, които съ
барят душата и я карат да се чувствува най
последна и найлоша от всички, дори да се е из
правила. Духовна лечебница за всичко това е 
учението на светите отци, защото те сами 
са изминали опитно духовния живот. [...] 

писмо 126

[...] За скърбите, впрочем, ти трябва да 
мислиш иначе: първо, че ние сме дали обет 
да ги търпим; второ, че никой не може да ги 
избегне, колкото и да се стреми към това. 
Ако бягаме от външните скърби, то ще ни 
срещнат вътрешни, още потягостни. Св. 
Исаак [Сириец] пише: “Пътят към Бога е 
всекидневен кръст; никой не се е възкачил 
с лекота на небето, защото къде свършва 
този път, ние знаем.” И още: “Ако някой 
тръгне по пътя на праведността и върви 
към Бога, и ако по този път му се случи нещо 
скръбно, той не бива да се отклонява от 
него, но трябва с радост да го понесе, без да 
изследва [откъде е дошло] и да благодари на 
Бога, че му е изпратил тази милост и че го 
е удостоил да изпадне в изкушение заради 
Него и да се приобщи към страданията на 
пророците, апостолите и другите светии, 
претърпели скърби по този път. А тия скър
би ще дойдат или от човеци, или от бесове, 

или пък от естеството (понеже без Божий 
промисъл не е възможно те да дойдат или 
да бъдат допуснати). Защото невъзможно 
е по друг начин Бог да облагодетелства 
пожелалия да бъде с Него, освен като му из
прати изпитания заради истината. И тъй, 
не когато живееш нашироко трябва да се 
радваш, нито да унива лицето ти при скър
би и да мислиш, че те са чужди на Божиите 
пътища; защото отвека и от много родове 
по Неговия път се ходи с кръст и с умиране. 
Не искаш ли и ти да вървиш по стъпките на 
светиите или пък друг, отделен път искаш 
да прокараш за себе си и да вървиш по него 
без страдания?” [...]

писмо 127

Оплакваш се от своите скърби, от които 
изпадаш в ожесточение. Сърдечно съжаля
вам за това и всячески бих желал да водиш 
безскръбен живот, но това не зависи от 
нашата воля. Господ, Който ни е създал и 
ни е привел в това звание (монашеското – б. 
пр.), Сам решава кому, кога и за колко време 
да изпраща скърби, не само за да изпита 
нашата вяра и любов към Него, но и за да 
ни предпази от грехове, като чрез горчиви
ната на скърбите се грижи да ни въведе и в 
Царството небесно. Защото през много 
скърби трябва да влезем в царството Божие (Деян. 
14:22). Но Той ги изпраща и според силите на 
всеки един от нас – според това колко ще 
може да понесе. Прочети [по този въпрос] 
в седмото слово на св. Макарий Египетски, 
глави 13., 14., 15., 16. и 17. – там ще намериш 
много неща, които ще те укрепят. На все
киго от нас се изпращат скърби: на някои в 
началото – когато встъпят в това попри
ще, на други – по средата на пътя, на някои 
пък – накрая. Знай само, че всяко добро дело 
е или предшествано, или последвано от 
изкушение; без това то не може да бъде 
твърдо. Дори да живееше на друго място, 
нямаше да избегнеш скърбите, само че те 
щяха да бъдат от друг характер. [...]

Ïðåâîä îò ðуñêè åçèê ñúñ ñúêðàщåíèя. 

Ïèñьìà ïðåïîäîбíîãî Ìàêàðèя Îïòèí ñêîãî 
î ñìèðåíèè, ñàìîуêîðåíèè è òåðïå íèè ñêîðбåй. 
ÑâяòîÅлèñàâåòèíñêèй ìîíàñòыðь. Ìèíñê, 2002.
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8. Младостарчеството и православната 

традиция

Младостарците са много способни на 
външни подвизи. Те могат дълго и неот
стъпно да се молят и постят, да извършват 
продължителни богослужения, да се занима
ват със строител ство и възстановителни 
работи. Но всички тези подвизи не им 
принасят духовен плод, защото тяхната 
основа е лицемерие, движимо от тщеславие. 
Светител Игнатий (Брянчанинов), разобли
чавайки източника на такава трудоспособ
ност, пише: “Тщеславието не се стреми към 
същинската добродетел, а само към това да 
получи похвали за нея. То се грижи и труди 
единствено, за да се покаже пред очите на 
другите зад маската на добродетелта.” 
При такива подбуди външ ният подвиг у 
младо старците е не само безплоден, но 
дори духовно вреден. “Според учението на 
светите отци – казва светител Игнатий 
(Брянча нинов) – подвигът свръх сила е много 
вреден и носи или смущение, или самомнение, 
или пък последователно – ту едното, ту 
другото. Именно това служи за доказател
ство, че подвигът свръх сили не е основан 
на истината, а представлява лъжовно със
тояние на душата.”1 Разкривайки тайната 
на такъв подвиг, същият светител пише: 
“Усиленият подвиг на намиращите се в 

1. Игнатий Брянчанинов, еп. 78е письмо // Богословский 
вестник. Сергиев посад, 1913. Октябрь. С. 226.

състояние на духовна прелъсте ност обик
новено е съчетан у тях с дълбока повреда. 
Тази повреда е като показател за това 
какъв е пламъкът, от който са разпалени 
прелъстените”2 Такива подвизи задълбоча
ват повредата у човека, като разгарят, а не 
гасят в него адския пламък. Те нищо друго не 
произвеждат освен възбуждане на безумна 
гордост, понеже подобно “подвижни че ство” 
винаги е съчетано с постоянно (двоедушие3), 
лъжа и лицемерие. В едно от своите писма 
светител Теофан Затворник така оценява 
подобни “подвизи”: “Егоизмът се ражда от 
външни подвизи, когато липсва внимание 
към помислите... Който върши само външни 
подвизи, а не внимава над себе си, изпада в 
егоизъм. Такъв човек ще направи няколко 
поклона, ще седне и ще се размечтае: “Така са 
правили всички светци...” – тоест, направо 
го вписвай в църковния календар”. Външ
ният подвиг създава у такива хора илюзия, 
че водят благочестив живот, и заглу шава 
укорите на съвестта им, която от време 
на време изобличава нечестието на помис
лите им и лъжливостта на намеренията 
им. Външните подвизи у тях всъщност са 
бягство от истинското благочестие, което 
изисква вътрешно изменение у човека.

По повод на съотношението между въ
трешния и външния духовен труд светител 

2. Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова, СПб., 
1905. Т. 1. С. 244.

3. Виж Иак. 1:8; 4:8.

Православен светоглед
 свещеник Владимир Соколов

Младостарчеството и православната  традиция

(Продължение от бр. 1–4/2009)
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Тео фан Затворник пише: “Господ укорява 
фарисеите не за установените от тях 
външни порядки и правила на поведение, а за 
пристрастяването им към тях – за това, че 
те са се спрели само на външното почитане 
на Бога, без да се погрижат за онова, което 
става в сърцата им. Без външното не може 
– и найвъзвишеното вътрешно съдържание 
изисква външното като свой израз, като свое 
облекло. На практика вътрешното никога 
не може да е сам¬, то винаги е в съчетание 
с външното; само разни лъжливи теории се 
опитват да отделят едното от другото. 
Ала очевидно е, че външното само по себе си е 
нищо; цената му се определя единствено от 
това дали у него има вътрешно съдържание, 
и щом такова липсва, външното е нищо. В 
същото време обаче ние силно се влияем от 
външното, видимото, и когато то е налице, 
въображението ни изгражда у нас образа на 
вътрешното, който до такава степен при
ема в съзнанието ни реална форма, че щом 
изпълним външното, ние се успокояваме, без 
да се замислим дали то действително при
тежава вътрешно съдържание или не. А тъй 
като вътрешното се изпълнява потрудно 
от външното, то съвсем естествено е да 
спираш на второто, без да се устре мяваш 
към първото. Какво трябва да правим то
гава? – Да управляваме себе си, да помним за 
вътреш ното и винаги да се напрягаме да го 
постигнем, като задминаваме външното; 
една работа трябва да смятаме за изпълне
на, само ако в нея вътрешното се съчетава с 
външното. Друг начин няма – необходимо е 
внимание към себе си. Трезвението и бодър
стването – това са единствените лостове 
за повдигане на огрубя лото и податливо на 
падане наше естество. За отбелязване е, 
че човек, у когото е налице вътрешното, 
никога не изоставя и външното, без обаче 
да му придава особено значе ние.”4

Следенето на помислите изисква напрег
ната вътрешна работа: всички подвижници 
потвърждават, че е много трудно да се раз
познае помисълът, идващ от дявола, защото 
той винаги е облечен в благочестива форма. 
Но младостарците пренебрегват този ду
ховен труд, затова техните действия са 

4. Феофан Затворник, свет. Краткие мысли на каждый 
ден года по церковному чтению из Слова Божия. Свя
тоуспенский ПсковоПечерский монастырь, 1991, с. 125.

импулсивни и немотивирани. Те действат 
по някакво вдъхновение и понякога сами се 
удивяват защо са постъпили именно така, 
а не иначе. Това е признак на обсебеност и 
прелъстеност.

Ïðåлúñòåíèòå ïîñòîяííî ñå îбúðêâàò 
â ïðîòèâîðå÷èяòà íà ñîбñòâåíèòå ñè ìèñ
лè. Те са способни да поставят редом две 
взаимоизключващи се съждения и това ни 
наймалко не ги смущава – те дори не го 
забелязват. “Но да противоречиш сам на 
себе си е свойствено за човек, напълно лишен 
от разум”5 – казва светител Григорий Па
лама. Отсъствието на критичност към 
самия себе си прави прелъстения напълно 
беззащитен пред лъжата, което довежда до 
îбúðêâàíå íà íðàâñòâåíèòå ìу ïîíяòèя и 
до талму дическо тълкуване на евангелските 
заповеди и завети.

Например, един от младостарците 
пред ложил на директора на строително 
предприя тие: “Вие можете да извършите 
добро дело за Църквата и за своето собстве
но спасение, като ни дарите строителни 
материали. Това ще бъде много изгодно за 
Вас и в друго отношение: ние ще напишем 
в документа три тона метал, а ще вземем 
само два – другия тон Вие може да вземете 
за себе си.” У младо стареца не се появила 
дори сянка от съмнение, че предложеното 
от него дело е добро и спасително, макар че 
на езика на правилните понятия то се оп
ределя като кражба и лъжа, а на юридически 
език – като престъпно договаряне. По па
стирски дълг той би трябвало да удържи 
всеки човек, готвещ се да извърши такъв 
грях, за който в Писанието е обещана участ 
в езеро то, що гори с огън и жупел (Откр. 21:8). 
Вместо това младостарецът сам извършва 
греха, като тласка към него и човека, у ко
гото още не са сформирани отчетливи 
нрав ствени критерии. На всичко отгоре 
той прави това с напълно дяволска уловка 
– под вид на добро дело. По този начин у 
тези, които идват при такъв “пастир”, 
още от прага се формират лъжливи понятия 
за нравственост и се изработва система на 
äâîйíè ñòàíäàðòè: “За полза на Църквата 
ни е позволено да вършим това, което на 
другите изобщо не е позволено да вършат”.

5. Цит. по: Лосский В. Спор о Софии. Статьи разных 
лет. М., 1996. С. 147.
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Същият “пастир”, когато попаднал в не 
особено приятна за него ситуация (членове 
на енорийския съвет на повереното му под
ворие докладвали на архиерея, че възстанови
телните работи не се извършват), решил 
да убеди “разпасалите се” енориаши, като 
за целта предложил да изпрати за проверка 
на работата в подворието комисия, сякаш 
изпратена от архиерея, а в действителност 
състояща се от подставени лица. Този из
мислен от него спектакъл той представял 
за добро дело, много нужно за Църквата, и 
макар че някои се опитали да му възразят, 
той решително настоявал за провеждане
то на такава “операция”. И това е напълно 
обяснимо, защото при младостарците по
нятията “Църква”, “моят храм”, “самият 
аз” в съзнанието им са тъждествени и това, 
което те правят всъщност за самите себе 
си, за своя собствена корист, им се струва 
нужно и необходимо дело за Църквата. Ала 
подобно нечестиво отъждествяване води 
и до нечестиво тълкуване на нравствени
те правила. Ражда се нов морал, морал от 
типа “морално е това, което е изгодно за 
революцията”. Подобна тенденция в крайна 
сметка води до демонстрация на самостта 
в абсолютната формулировка: “ìîðàлíî å 
òîâà, êîåòî å èçãîäíî çà ìåí”.

Такива “пастири” не познават просто
то нравствено правило, че доброто дело 
тряб ва да се извършва само с добри средства. 
Всеки нарушител на този основен нрав ствен 
закон, става престъпник. Как се развива 
този процес на падение, по какъв начин чо
век се съгласява да извърши престъпление, 
много точно описва Достоевски. В своите 
запи ски той разкрива същината на разгър
налия се вътрешен монолог у Расколников6:  
“Та аз такъв човек ли съм, че да позволя на 
този мерзавец да унищожава беззащитното 
слабо същество?! Ще се застъпя! Аз искам да 
се застъпя! И затова искам власт... Вземам 
власт та, придобивам сила – и пари, и могъ
щество – но не за лошо. Аз нося щастие...” 
Така разсъждава в себе си и младостарецът, 
затова оценява своето дело като добро. 
Той смята себе си за благодетел на хора
та, за помощник на паството в делото на 
спасе нието, едва ли не за негов спасител. 

6. Родион Расколников – главен герой от романа на Ф. 
М. Достоевски “Престъпление и наказание”.

Именно тази висока самооценка, тази обсе
беност от идеята за собствена значимост 
му отваря пътя към нравствения компро
мис, който става начало на престъпление, 
водещо го до нравствена деградация – до 
безчув ствие към греха изобщо. “Заразените 
от самомнение относно собствените си 
достойнства – пише све тител Игнатий – 
са способни и готови на всякакви козни, на 
всякакво лице мерие, лукавство и лъжа, на 
всички злодеяния”7.

Нравствена и умствена деградация – 
това е разплатата за предателството на 
Христа и за неоплаканите грехове, което 
постепенно води до загуба на благодатта. 
Тази загуба, която всъщност с нищо земно 
не може да бъде запълнена, те се опитват 
да компенсират чрез постоянно екзалтира
но разпалване на своите чувства, помисли, 
мечтания и преживя вания или чрез насоч
ване към външна дейност, към земни благо
устройства. Това е логиката на всяко паде
ние, в което човек заедно с благодатта губи 
и усещането си за приобщеност към Небес
ното царство – тогава той особено много се 
грижи да устрои [свое] земно царство, сякаш 
за да компенсира небесната загуба. Но това 
още повече го отдалечава от Бога, защото 
земните дела по устройването в случая не 
са нищо друго освен себеизявяване – в центъ
ра на това строителство младостарецът 
винаги вижда себе си. Оттук произлиза и 
стремежът му към власт – никой друг ос
вен него не трябва да бъде в този център.

Беззаконната власт винаги се стреми 
към абсолютно завладяване на всичко, ала 
нищо не развращава човека така, както 
абсолютната власт. В човека тя дава воля 
на всичките му явни и скрити страсти, 
защото найжеланата храна за страстта 
е властта. При такава свобода на страс
тите особено силно се развиват гордостта 
и грабителските инстинкти. Гордостта 
отначало поражда отчуждение, а след това 
и омраза. Омразата на свой ред поражда 
агресия и желание да подчиниш другия, да 
го използваш за свои цели. Тази страст е 
разрушителна за човека, срещу когото е 
насочена. Но тя е още поразруши телна за 
проявяващия такъв вид властолюбие.

7. Цит. по: Мистика Церкви и мистика западных 
исповеданий. М., 1995, с. 3536.
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Властта – това е своеобразен нарко
тик, с който се удовлетворява страстта, 
а властолю бието е своеобразен вампиризъм, 
чрез който властолюбецът събира данък 
“почит” за себе си. Найголямото наказание 
за наркомана е да бъде лишен от наркотика. 
Човек, свикнал да удовлетворява своята 
страст, след смъртта си ще бъде лишен от 
тази възможност и непреодоляната страст 
вечно ще го руши. Външното разрушение, 
предизвиквано от младостареца, всъщ
ност е резултат от разрушението, което 
преди това е станало в неговата душа. А 
там е станала измяна на Христа, защото 
младостарецът е приел трите изкушения, 
отхвърлени от Христос в пустинята. Той 
се е съблазнил от властта, от “хлябовете” 
(материалната страна на живота) и от 
чудесата, които непрестанно търси за 
потвърждение на личното си богоизбран
ничество и непогре ши мост.

Поробването на ближния е възможно 
само при богооставеност; този, който чув
ствува в себе си пребиваването на Духа, не 
може да използва никого – за него ближният 
е също така храм на Бога, както и самият 
той. Истинският извор и двигател на 
властолюбието е страхът, но не страхът 
Божий, а страхът от отчуждението и са
мотата. Стремежът към власт е опит да 
се преодолее отчуждението, но по проти
возаконен начин – чрез самоутвърж даване. 
Затова властолюбието е признак на дъл
боко скрит комплекс за непълноценност, 
израз на страшна порочност на душата, 
симптом на тежка духовна болест. То се 
разпознава много просто: за властолюби
вия човек е важно само едно – всяко дело да 
бъде изпълнено точно така, както предлага 
той, без всякаква инициатива и творчест
во. Нали творчеството не може да бъде 
подложено на тотален контрол и затова 
на такива хора то изглежда опасно за тях
ната власт. Ето защо властолюбецът е 
принципен противник на творчеството.

Âлàñòîлюбèåòî âúçïèòàâà è â ïàñîìè
òå íàйуðîäлèâ è îòâðàòèòåлåí ñåðâèлè
çúì – ðàбîлåïèå è ÷îâåêîуãîäíè÷åñòâî ïîä 
ìàñêàòà íà ñìèðåíèå – ïîâåäåíèå, êîåòî ïî 
ñúщèíà ïðåäñòàâляâà îбðàòíàòà ñòðàíà 
íà âлàñòîлюбèåòî. Светител Игнатий 
(Брян чанинов) смята, че и властолюбието, 

и раболепието еднакво свидетелстват за 
тщеславие. “Тщеславният е толкова раболе
пен пред повисшестоящите от него – пише 
той, – колкото е нагъл, дързък и безчовечен 
с понискостоящите. Ще познаеш тще
слав ния по особената му способност към 
ласкателство, към услужливост, към лъжа, 
към всичко подло и низко”8. Деспотизмът и 
робството израстват от един и същ корен; 
и едното, и другото са бягство от отговор
ността и от бремето на свободата. Затова 
такива “пас тири” са много склонни да ре
продуцират себеподобни. На тези, които 
вървят по стъпките на някого, е полесно да 
го последват в нравствения му компромис. 
Отъп каният и изравнен чрез лъжата път 
вече не създава такива трудности, какви
то са срещали неговите първопроходци9. 
Така възниква лъжовна традиция, която на 
енорий ско ниво се обявява за канон и полу
чава статус на уж общоцърковна. По този 
начин това “доморасло” предание въвлича в 
лъжата си нови и нови последователи.

При такова лъжливо разбиране на хрис
тиянството почти всички християнски 
понятия се претълкуват и се изпълват с 
нов смисъл, понякога напълно противополо
жен на изначалния. Затова младостарците 
създават на практика нов църковен език, 
така да се каже, нова църковна субкултура, 
лъжеавторитети и лъжепредания, които 
формират съзнанието на паството по езиче
ски образец. Това обаче им дава възможност 
да разпро страняват и запазват своята 
власт. И те почти винаги несъзнателно 
се възползват от това, защото чийто е 
езикът, негова е и властта. В истинското 
предание на Църквата обаче стремежът 
към власт винаги е бил считан за нечестие, 
за изкушение, защото той е несъвместим 
с братолюбието. Властолюбието пречи на 
формирането на личността и с това раз
рушава съборния живот на Църквата. За 
разлика от него истинската духовна власт 
се е възприемала като огромна отговорност, 
като служение на паството, като съзиждане 
на съборността. [...]

8. Игнатий Брянчанинов, свят. О прелести, с. 108.
9. Първопроходци (первопроходцы – рус.) – в Сибир 

така са наричали хората, които след падане на големи 
снегове първи са проправяли пътища сред тях и с това 
са давали възможност на останалите хора да подновят 
ежеднев ния си живот – бел. прев.
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Истинският духовен старец винаги из
разява традицията. Съветите на светите 
отци и на старците се намират в удивител
но съгласие. Обръщането към тях за настав
ление – това е все едно обръщане към цялата 
Църква. Обратно, мненията на младостар
ците нямат никакво потвърждение в тра
дицията. Ñâîèòå ñîбñòâåíè ìíåíèя òå 
ïðåä ñòàâяò çà у÷åíèå íà Öúðêâàòà и мно
зина им вярват, убеждавани от пророческия 
им патос и от безапела ционния им тон. [...] 

“Начало на духовната заблуда е гордост
та – пише светител Игнатий, – и неин плод е 
преизобилната гордост”10. Оттук произ тича 
нежеланието и неумението да се отнесеш 
към себе си критично, с разсъждение, или, 
казано на светоотечески език, неумение
то да следиш помислите си. При такова 
неумение всички аскетически подвизи и 
молитва остават безплодни, защото те не 
са насочени към нравствено усъвършенст
ване. Нравствено такъв “подвижник” не се 
променя, затова той не може да устои пред 
демонските внушения и изпада в духовна 
заблуда. Заблудата пък ражда ерес и неразу
мие и в крайна сметка води до пълна загуба 
на разсъдъка и обсебеност от духовете на 
злобата. Духовете на злобата, след като 
овладеят душата на такъв прелъстен “пас
тир”, се опитват да използват неговото 
положение и власт, та чрез него да погубят и 
душите на пасомите му. Оттук произтича 
ìàíèàêàлíèяò ñòðåìåж íà òàêèâà “ïàñ
òèðè” êúì èçâåñòíîñò, àâòîðèòåòíîñò, 
âлàñò, è òî èìåííî êúì àбñîлюòíà âлàñò.

Личностното начало не се потиска при 
свободното единение, а напротив, получава 
своето истинско развитие, защото форми
рането на личности е възможно само в съ
брание (общност), където има примера на 
светците – хора, осъществили това лич
ностно развитие. И затова именно в събор
ността може да се придобие необходимият 
опит за формирането на личността. А стре
межът да се получи абсолютна власт пораж
да религиозен тоталитаризъм, чрез който 
се потъпкват принципите на християнска
та съборност.

За да осъществи този тоталитари
зъм на дело, такъв “пастир” несъзнателно 
ñúçäàâà çàòâîðåíà îбщèíà, по възможност 

10. Игнатий Брянчанинов, свят. Сочинения. Т. 1. М., 
1993, с. 238.

прекратявайки връзките с други общини и 
с външния свят. В такова затворено обще
ство животът се примитивизира – той се 
изгражда по образеца на първобитнообщин
ния строй, където îò èìåòî íà âñè÷êè ìèñлè 
è ðåøàâà âîжäúò. Той въплъщава в себе си 
социума – той се явява законодател и учре
дител на обичаите, ритуалите и забраните. 
Единствено той притежава тук свобода 
на действията и решенията – свободата 
на всички останали се потиска. Но с това 
именно те се лишават от възможността 
да придобият своята човешка личностност, 
която се заключава в способността свободно 
да избереш доброто.

“Свободата на решението – казва преп. 
Иоан Дамаскин, – е съединена с разума.” Под 
ръководството на младостарците обаче 
напълно се ïîòèñêà âñяêà èíòåлåêòуàлíà 
äåйíîñò. За това съществува система от 
инструкции, òâúðäè ïðåäïèñàíèя (както 
това е било при фарисеите) è òàбуòà (както 
е било в примитивните магически религии). 
Който не е способен да потисне в себе си 
интелекта и да го подмени с директивите 
на вожда, бива принуден да напусне такова 
общество. С това се обяснява постоянното 
обновяване на членовете на това общество 
– за да се запази, то е принудено да се попълва 
с нови пришълци. Те още не са посветени в 
живота на това общество, техният рели
гиозен ентусиазъм има все още голям, неиз
черпан потенциал.

В подобна затвореност несъзнателно се 
формира и нова еклезиология: ïîíяòèåòî 
Църква ñå ñâèâà äî ïîíяòèåòî храм – мла
достарците нямат усет за съборността на 
Църквата, за единството º в престола, на 
който се извършва Безкръвната Жертва. Раз
бира се, със своя ум те са усвоили понятието 
“съборност”, но в сърцето си имат ревност 
само за своя храм. Затова те не благославят 
на своите енориаши поклоннически пътува
ния, не одобряват дори тяхното желание 
понякога да се черкуват в друг храм. “Защо? 
– питат те. – Какво тук не ви достига?” 
Храмът, в който служи, младо старецът 
отъж дествява със себе си, затова отделяне
то от този храм дори за кратко време той 
въз приема като отделяне от самия него. 

Самоотъждествяването на младоста
реца с лъжливата “доморасла” традиция го 
прави яростен защитник на тази традиция 
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и на всички предразсъдъци, свързани с нея. 
Той е уверен, че защитава истината, макар 
че по същество такава защита е самоза
щита, и още поточно, защита на собст
вената самост. Но именно това превръща 
тази защита в борба против личността. 
Личността в такова общество не се разви
ва – та нали човек може да стане личност 
единствено чрез уважението и любовта към 
другите личности. Затова младостарците 
íå ðàçбèðàò çíà÷åíèåòî íà лè÷íîñòíîòî 
фîðìèðàíå â äåлîòî íà ñïà ñåíèåòî.

Човек се спасява единствено като лич
ност. Спасява се в общност – в  събор от 
личности. Дяволът е против формирането 
на личността, а то е възможно само при сво
бода. Лишавайки човека от свобода, дяволът 
го лишава и от спасение.

Животните не могат да се отнасят едно 
към друго като към личности, защото осно
вата на личността е духът, а животните 
според учението на светите отци нямат 
дух. Затова, когато в човека е потисната 
личността, това го довежда според изра
за на светите отци “до състоянието на 
неразумните животни.” Младостарецът, 
потискайки в човека свободата, дава ход 
на неговите животински черти. Затова в 
енории на младостарци се наблюдава дегра
дация на хората.

Основен богословски въпрос е въпросът за 
съотношението между човешката личност 
и човешката природа. Където няма ясно 
разграничаване на тези две понятия, там 
се стига до отстъпление от християнство
то. Там, където не възприемат човека като 
личност, започват да се отнасят към него 
като към природа – към материал, който 
може да бъде използван за всякакви цели. ... 
При такова отношение към човека важна е 
не неговата личност, а изпълнителната му 
функция. Но такава функция много подобре 
би могла да се извърши и от робот, подчи
нен напълно на волята на стопанина си. За 
изпълняване на такава човешка функция 
може да бъде поставена и безименна човешка 
природа – същество с нозе, ръце, глава. Като 
материал, като природа всеки човек е заме
ним, но като личност той е незаменим, уни
кален – той е отделно Божие творение. Бог 
спасява личността, а не безличния материал.  

Отношението към човека като към сред
ство за достигане на цел се намира във въ

пиющо противоречие с любовта към него, 
защото това разрушава любовта, погубва я. 
Там, където има такова функционално из
ползване на човека, където човекът се въз
приема само с оглед на ползата от него за 
обществото, там няма място за любов. 
Използването на човека е безнравствено, а 
безнравствеността винаги е престъпление 
против любовта. Безнравствеността е 
преди всичко антиличностно поведение. А 
целият нравствен закон се свежда до запо
ведите за любовта. В енориите на младоста
рците всички закони на личностния живот 
се потъпкват.

Самият младостарец може да притежа
ва ярка индивидуалност – силен характер, 
някакво подобие на харизматичност, но 
неговото личностно развитие се намира, по 
правило, на много ниско равнище, защото 
личностното развитие предполага много 
високо нравствено ниво. Младостарецът 
винаги прави нравствен компромис, а по
някога и истинско предателство. И това 
е разплата за престъпното пренебрегване 
на личността. Такъв човек не е личност и 
поради това, че неговата силна воля (лична 
свобода) е насочена към достигането на 
користни цели – господство над другите. 
Но господството няма нищо общо със сво
бодата, истинската свобода е аскетическо 
ограничаване на собственото господство. 
Своята свобода младостарецът реализира 
в отрицателна посока – чрез нея той не се 
освобождава от греха, а напротив, поробва 
се на греха. Така че тук може да се говори 
само за проява на индивидуализъм, който 
коренно се отличава от личностността и 
дори встъпва в борба с нея. По тази причина 
съзнанието на младостареца постоянно се 
намира в някакво болезнено състояние на раз
двоение, на вътрешен разкол. И това винаги 
заплашва съзнанието му с реално разпадане и 
деградация, с пълна загуба на разсъдъка.

Подобна деградация се наблюдава и у 
послушниците на такъв пастир. Те все по
безмълвно приемат всяка жестокост, всеки 
абсурд – дори майчината любов може да отс
тъпи под въздействието на страшната сила 
на [младостарческото] внушение.

Ïðåâîä îò ðуñêè åçèê ñúñ ñúêðàщåíèя.

(Ñлåäâà)
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Предговор от съставителя

В наше време, когато юрисдикционни
те и еклесиологическите проблеми 

напускат областта на отвлеченото бого
словие и поставят всеки православен хрис
тиянин и найвече свещенослужителите 
пред необходимостта от личен избор, е вече 
невъзможно, според нас, човек да остава 
встрани от тези проблеми, запазвайки в 
същото време мира на собствената си съ
вест. Всеки е длъжен, независимо от мяс
тото, което си е определил в сложното 
съвременно църковно положение, да направи 
своя избор съзнателно, като изясни пред 
самия себе си наймалкото причините за 
този избор и последиците от него.

И в този процес на осъзнаване и опреде
ляне на своята църковна позиция е особено 
важно човек да придобие отчетливо разби
ране на явлението, наречено “сергианство”,  
както и съзнателно отношение към него.

Изискването, поставено през 1990 г. от 
Синода на Руската Православна Задгранич
на Църква във връзка с приемането на руски 
енории в своята юрисдикция, за принасяне 
на покаяние за “ереста на сергианството” 
предизвика у мнозина недоумение – та нали 
сергианството за повечето от нас бе макар 
и противно, но все пак чисто политическо 
явление, незасягащо областта на догмати
ката и следователно – не тъй страшно като 
ереста? Трябва да кажем, че и в самата 
Задгранична Църква думата “ерес” се упо
требяваше по отношение на сергианството 
не в строг смисъл, като определяше повече 
емоционалното отношение към него, от
колкото същността на явлението.

Сега, след падането на комунистическия 
режим стана особено важно да се изясни 
същността на това явление; нали ако сер
гианството е политическо явление, то 
следователно губи за нас своето значение 
след изменението на политическата обста

новка и продължава да буди интерес един
ствено у историците. В Московската пат
риаршия мнозина така и смятат: да, види
те ли, не е бил прав митрополит Сергий 
(Страгородски), но сега времената са раз
лични и ние не сътрудничим с комунистите. 
Ако пък става дума за нарушаване на догма
тическия строй и свързаното по необходи
мост с него съществено увреждане на цяло
то устройство на вътрешния духовен 
живот на църковния организъм, то нашето 
отричане на сергианството би следвало без 
съмнение да бъде порешително. Ето защо 
е нужно да видим в какво именно се е проя
вило отклонението от Православието, да 
си съставим православно решение на спор
ните въпроси и – найглавното – да прекъс
нем църковното общение с привърженици
те на това заблуждение.

Познавайки авторитета, с който се 
ползват заслужено пред руския читател 
творенията на йеромонах Серафим (Роуз), 
авторитет, основан върху способността 
на философския ум на автора да прониква 
дълбоко в същността на разглежданото 
явление, ние сметнахме, че не ще бъде из
лишно да предложим на вниманието на 
православните читатели разсъжденията 
на този незабравим отец върху дадения 
предмет, извлечени от неговата книга “Ру
ските катакомбни светци”1.

Макар като автор на книгата да е посо
чен И. М. Андреев, непосредствено принад
лежащите на перото му страници са само 
част, макар и важна (62 от над 600 страни
ци) от съставения от о. Серафим сборник 
със статии и документи, написани от раз
лични лица и по различно време, повечето 
–преведени от руски език и тематично обе
динени от самия него. Почти пред всяка 
статия в книгата отец Серафим е внасял 
свои лични преводачески бележки и комен

1. Russia’s Catacomb Saints, St. Herman of Alaska Press, 
Platina, California, 1982.

Възгледите на йеромонах Серафим (Роуз) 

за сергианството
Събрани от книгата “Руските катакомбни светци“
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тари, а някои от тях е съставил самият 
той, ползвайки различни извори. Освен това 
в книгата са включени и написаните от него 
пространно “Въведение” и биография на И. 
М. Андреев.

Именно оттам извлякохме мислите на 
о. Серафим за сергианството, изложени със 
собствените му думи и понякога с цитати 
от други автори, поместени сред записките 
му, а от основните текстове на техните 
статии тук не посочваме нищо. Поради 
това настоящият текст не представлява 
цялостна статия на о. Се рафим; но все пак, 
както читателят сам ще се убеди след про
чита му, той с достатъчна яснота показва 
позициите на отец Серафим по разглежда
ния въпрос.

И тъй, що е “сергианство” и какво е вза
имоотношението му с Православието?

УВОД

“На 16/29 юли 1927 година Нижегород
ският митрополит Сергий, тогавашният 
Заместник на местопазителя на патриар
шеския престол, издава своята безславна 

“Декларация” за лоялност на Руската Пра
вославна Църква към съветското правител
ство и за единодушие с неговите “радости” 
и “скърби”. Този документ е обнародван в 
официалния съветски вестник “Известия” 
от 6/19 август на същата година и става явна 
причина за фундаменталното разделение, 
което посетне сполетява Руската Църква 
и което продължава и до днес. По думите 
на един историк, изследовател на този цър
ковен период (самият той – “сергианин”), 
годината на “Декларацията” е “повратен 
момент. И до ден днешен целият църковен 
живот протича под знака на тази година”2.

Това не е просто разделение между две 
напълно независими църковни организации 
(макар да включва и това); посъществено
то е, че то е разделение между два напълно 
различни възгледа върху това, какво пред
ставлява Христовата Църква и как трябва 
да действа тя в този грешен свят, ръково
дейки чедата си към бреговете на вечния 
безгрешен живот в Небесното царство.

2. А. КрасновЛевитин. “Воспоминания”. YMCAPress, 
1977, с. 91.

Според единия от тези възгледи, към 
който се придържа днешната Московска 
патриаршия (МП) и който напълно се по
крива с понятието “сергианство”, Църква
та се разглежда преди всичко като органи
зация, чиито външни форми трябва да се 
запазят на всяка цена. Непослушанието към 
тази организация или отделянето от нея 
се разглежда като “разкол” и дори като 

“сектантство”. Апологетите на сергиан
ството в Русия и зад граница не престават 
да подчертават, че политиката на митро
полит Сергий е “запазила” йерархията, 
църковната организация, богослужението, 
възможността да се приемат Тайнствата 
и че това е главното дело на Църквата и 
дори целият смисъл на нейното съществу
ване. Наличието на такива апологети – плод 
на общия упадък на църковното съзнание в 
наши дни – само по себе си е симптом на 
еклесиологическата болест, наречена серги
анство, на откъсването от духовните 
корени на православното християнство и 
подмяната на живото и цялостно Право
славие с външни и “канонични” форми. По
добно мислене е навярно главната причина 
за разпространението на разни протес
тантски секти в днешна Русия; простата 
видимост на преобладаването на духовни
те интереси [над материалните] (макар и 
лишени от истинско християнско съдържа
ние) е достатъчна, за да се надмогне при
вързаността към външните форми у мили
они руснаци, смятащи, че именно сергиан
ската църква (доколкото виждат един
ствено нея) е Православието.

Според другия възглед – възгледа на Ис
тинноПравославната или Катакомбната 
Руска Църква, – главен дълг на Православна
та Църква е верността към Христа и към 
истинския дух на Православието, дори с 
цената на всякакви външни загуби. Това в 
никакъв случай не означава отрицание на 
външните форми: знаем, че Катакомбната 
Църква е запазила богослужението и йерар
хията си до наши дни. Цената на тази 
вярност на Катакомбната Църква към ис
тинското Православие е загубата на непо
средствено влияние върху голяма част от 
руските люде, много от които дори не зна
ят за нейното съществуване и повечето 
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от които няма откъде да узнаят къде и как 
могат да се свържат с нейните членове. Но 
загубата на външното влияние се уравнове
сява от нравствения и духовния автори
тет, който не може да бъде оценен достой
но от хората, съдещи за тези неща външно, 
но който ще стане очевиден, когато в Русия 
се възвърне свободата.

Начинът на мислене у Катакомбната 
Църква в СССР е изразен най
добре чрез думите на нейните 
членове. Ето как Иван М. Ан
дреев, активен участник в 
църковните събития от 1927 г. 
и годините след това, описва 
създаването на Катакомбната 
Църква през ония години.

“Според свидетелството 
на близкия до патриарх Тихон, 
професор и доктор по медици
на М. А. Жижиленко (бивш 
гла вен лекар на Таганския за
твор в Москва), малко преди 
смъртта си, след като се убе
дил с голям страх, че пределът 
на “политическите” изисква
ния от страна на съветската 
власт може да престъпи границите на вер
ността към Църквата и Христа, патриар
хът изразил мисълта, че навярно единстве
ният начин за Православната Църква в 
Русия да запази верността си към Христа 
е в найблизко бъдеще да премине към ката
комбите. Затова патриарх Тихон благосло
вил проф. Жижиленко да приеме тайно 
монашество и после, в непосредствено бъ
деще, ако се случи водещите йерарси на 
Църквата да предадат Христа и да отстъ
пят на съветската власт духовната свобо
да на Църквата, да стане таен епископ.

... През 1927 г., когато митрополит Сер
гий издаде своята “Декларация”, последвана 
от разкол в Църквата, проф. Жижиленко 
изпълни волята на патриарх Тихон и стана 
първият катакомбен архиерей – Максим, 
епископ Серпуховски.

... След разкола от 1927 г. последовате
лите на митрополит Сергий, които приеха 
неговата “Декларация”, започнаха да се на
зовават “сергиани”, а тези, които останаха 
верни на Православната Църква, не приеха 

“Декларацията” и се отделиха от митропо
лит Сергий, започнаха да се наричат “иосиф
ляни”, по името на свещеномъченик Иосиф 
(Петрових), митрополит Петроградски. 
Това последно название, изобретено от 
“сергианите”, не определя нито по същество, 
нито формално позицията на тези, които 
протестираха. Отделно от митрополит 
Иосиф някои други от найвидните архиереи 

също се отделиха заедно със 
своето паство от общение с 
митрополит Сергий. Духов
нонравственият автори
тет на протестиращите и 
отделилите се беше толкова 
висок, а качественото им пре
възходство тъй очевидно, че 
за бъдещия историк на Църк
вата тук не може да има ни
какво съмнение в правилност
та на позицията на против
ниците на митрополит Сер
гий. Поправилно би било по
следните да бъдат назовавани 
верни “тихоновци”. А дей
ността на митрополит Сер
гий и привържениците му би 

трябвало да се окачестви като новообно
вленски разкол.

... Всички, които се възпротивиха на “Де
кларацията” на митрополит Сергий, бяха 
арестувани от съветската власт като 

“кон трареволюционери”: те бяха или раз
стреляни, или изпратени в концлагери и на 
заточение. По време на разпитите следо
вателите чекисти със сарказъм и злорад
ство доказваха “строгата каноничност” на 
митрополит Сергий и неговата “Деклара
ция”, която “не изменя нито каноните, 
нито догматите”. Невъзможно е да се оп
ишат масовите разстрели, гонения и изте
зания, стоварили се върху верните [чеда] на 
Христовата Църква.

... За Истинската Православна Църква 
не остана друг изход, освен да се скрие в 
катакомбите.

... Духовният отец, който даде самата 
идея за Катакомбната Църква, беше патри
арх Тихон. В първите години на своето 
съществуване Катакомбната Църква ня
маше нито организация, нито управление, 
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беше физически и географски разпръсната и 
се обединяваше единствено от името на 
патриаршеския местопазител митропо
лит Петър (Полянски). Първият катаком
бен епископ Максим бе арестуван през 1928 г. 
и изпратен на заточение в Соловецк; през 
1930 г. той бе върнат от концлагера в Мос
ква и разстрелян.

... Започвайки от 1928 г. в соловецкия и 
свирския лагери, в “Белбалтлаг” и в множе
ство лагери в Сибир се извършваха множе
ство тайни хиротонии. (В Соловецк, къде
то бях аз, ги извършваха епископите Максим, 
Виктор, Иларион и Нектарий.)

... След смъртта на митрополитите 
Петър и Кирил (и двамата починали в зато
чение през 1936 г.3), духовен и администра
тивен глава на Катакомбната Църква, 
коя то към това време вече беше организи
рана до известна степен, стана митропо
лит Иосиф (Петрових), макар той да беше 
в заточение.

... В края на 1938 г., именно заради въз
главяването на тайната Катакомбна Църк
ва, митрополит Иосиф беше екзекутиран.

... След смъртта му Катакомбната 
Църква започна да пази в още построга 
тайна имената и местопребиваването на 
своите духовни водачи.

... “Няма да предам на враговете Ти 
тайната” – с такъв девиз от време на вре
ме се появяваше “кратка информация от
носно живота на тази тайна Църква”4.

Съществуват огромно множество до
кументи, които отразяват този ранен 
период от историята на Катакомбната 
Църква, както в писмата на епископите и 
други отделили се от митрополит Сергий 
лица, така и в спомените и други разкази 
на отделни членове на Катакомбната Църк
ва, успели да напуснат Съветския съюз по 
време на Втората световна война.

В навечерието на войната преследване
то на религията в СССР достига своята 
връхна точка, когато дори “сергианската” 
църковна организация не е била далеч от 

3. Неотдавна стана известно, че свещеномъченици
те Петър и Кирил са били разстреляни през 1937 г. по 
същото дело със свещеномъченик Иосиф – за организи
рането на тайна Църква. – бел. прев.

4. I. M. Andreev., Brief Review Of The History Of Russian Church 
From The Revolution To Our Days. Jordanville, 1951, p. 7072.

унищожение, а Катакомбната Църква на
пълно излязла от полезрението. Само мал
цина от известните сътрудници на съвет
ското правителство, какъвто бил самият 
митрополит Сергий, съумели да избягнат 
затвора или заточението – факт, който 
подтикнал тридесет години покъсно [но
вомъченика] Борис Талантов да заяви, че 

“митрополит Сергий със своето приспосо
бенчество и лъжи не спаси никого и нищо, 
освен самия себе си.”

Когато Сталин, за да използва за собст
вените си цели патриотичните и религи
озните чувства на руския народ във война
та против немците, отваря известен брой 
от затворените от него преди войната 
храмове и позволява да бъде избран “патри
арх” през 1943 г., започва началото на нов 
период в отношенията между държавата 
и Църквата, през който Московската пат
риаршия става действително “държавна 
църква” на съветското правителство, раз
пространяваща по цял свят комунистиче
ската пропаганда в името на религията и 
категорично отричаща съществуването на 
каквито и да е гонения срещу религията в 
Съветския съюз. Самото съществуване на 
Катакомбна Православна Църква, проти
востояща на тази политика, естествено е 
имало за последната пагубни последствия, 
особено когато нейното съществуване ста
нало известно на Запад. Всички катакомбни 
пра вославни общини са били безжалостно 
унищожавани от съветските власти, кога
то ги откривали, а членовете им – осъжда
ни на дългогодишен затвор. Повечето от 
оскъдните сведения за този период в исто
рията на Катакомбната Църква в Русия 
черпим от съветската преса, но почти нищо 
не е известно относно организацията и 
възглавяването на Катакомбната Църква 
по това време.

През 1959 г. по времето на Хрушчов в 
СССР се подема ново усилено гонение срещу 
религията, което дава началото на послед
ния период от руската църковна история 
– период, когато сергианската марионетна 
църковна организация сама бива използвана 
за унищожаването на Православието в Ру
сия, продължавайки едновременно с това 
комунистическата пропаганда зад граница 
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и своите, сега вече, напълно невероятни 
твърдения за липсата на каквито и да е 
гонения на религията в СССР. Повечето от 
запазилите се сергиански храмове, манасти
ри и семинарии са били закрити в този 
период и на особено жестоки гонения са били 
подложени “нерегистрираните” църковни 
общности, каквато била Катакомбната 
Църква, известна на съветските власти 
под името “иосифляни”, “тихоновци” и 

“ИстинноПравославна Църква”. Преслед
ването е особено жестоко през годините 
19591964. След падането на Хрушчов от 
власт то се смекчава, но все още продължа
ва – особено против “нерегистрираните” 
общности.

В този съвсем скорошен период в цър
ковния живот в Русия започва да прониква 
нов дух на смелост; заедно със значително 
нарасналата свобода на взаимните връзки 
между СССР и свободния свят, това е пос
лужило като причина за явлението, което 
започва с няколко единични протеста в 
началото на 1960те години, а сега (1982 г. 
– б. пр.) се е превърнало във вълна от протест 
и възмущение сред вярващите в Русия, на
сочени срещу религиозните гонения на съ
ветското правителство и техните без
гръбначни апологии от страна на официал
ната църковна организация. “Откритото 
писмо” до патриарх Алексий І от москов
ските свещеници Глеб Якунин и Николай 
Ешлиман през 1965 г.5, статията за серги
анството от Борис Талантов през 1968 г.6, 
праведният протест против църковната 
политика на Московската патриаршия от 
страна на православни християни, тъй раз
лични помежду си, като архиепископ Ермо
ген и Александър Солженицин и, съвсем не
отдавна, отчаяният вик на съвестта на 
отец Димитрий Дудко и новата църковна 
история на Лев Регелсон (първото съчувст
ващо на иосифляните историческо съчине
ние от средата на МП7), са довели вероят

5. Вж. http://www.krotov.info/acts/20/1960/19651125.html – 
бел. прев.

6. Вж. Борис Талантов. Сергиевщина или приспособлен
чество к атеизму (Иродова закваска) [http://www.krotov.
info/spravki/persons/20person/talantov.html]  бел. прев.

7. Вж. Лев Регельсон. Трагедия Русской Церкви: 19171945 
гг. [http://www.krotov.info/history/20/krasnov/regel_2007.
htm]  бел. прев.

но до “криза на сергианството”, при масо
вото неведение за действителното състо
яние и мислене на съвременната Катакомб
на Църква.

Накрая, през последните няколко години, 
начевайки със смъртта на патриарх Алексий 
І през 1971 г., се наблюдава нещо като изплу
ване на повърхността на самата руска Ка
такомбна Църква. В частност, два “ката
комбни документа” от 1971 г. за пръв път 
през последните 40 години позволиха реал
но да се види мисленето на съвременната 
Катакомбна Църква, което изглежда трез
во и в никакъв случай “сектантско” или 

“фа натично” (впечатление, което още по
вече се усилва от неотдавна публикуваното 
катакомбно писмо от 1962 г., за самото 
съществуване на което до неотдавна е било 
известно само на малцина в СССР); свиде
телството на А. КрасновЛевитин след 
изгонването му от СССР през 1974 година 
ни даде първата от 1938 година насам реал
на информация за епископата и първойерар
ха8 на Катакомбната Църква, а информаци
ята от съветската преса през 1976 година 
за съда над архимандрит Генадий9 е най
силното от предвоенното време насам 
сви детелство за истинската дейност на 
Катакомбната Църква и нейния удивителен 
размах.

Тази книга не трябва да се разглежда 
просто като “апология” на Катакомбната 
Църква; опитахме се да бъдем малко “по
обек тивни”. Действително, сегашният 
исторически момент, когато “Декларация
та”, разцепила Руската Църква през ХХ век, 
навърши повече от 50 години, ни предоста
вя на нас, принадлежащите към единствено 
свободната и безкомпромисна част на Ру
ската Църква, изключителната възмож
ност “обективно” да погледнем на измина
лия половин век църковен живот. Душата 
на Русия говори днес поясно, отколкото 
през всичкото изминало време от началото 
на сергианството, но болката и затрудне

8. Информацията за първойерарха, дадена от А. Крас
новЛевитин и публикувана от отец Серафим в книгата 
не е вярна. Архиепископ Теодосий (Бахметев) (+1986) 
никога не е бил нито митрополит, нито първойерарх 

– бел. съст.
9.Генадий (Секач) по време на съда през 1976 година 

вече е бил епископ – бел. съст.
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нието да се изразяваш ясно прави почти 
невъзможно за онези, които се намират 
извън пределите на Съветския съюз, разби
рането напълно смисъла на казаното. Осо
бено членовете на Московската патриар
шия все още се намират в “омагьосания кръг” 
на наследените мнения за църковната ор
ганизация, който, може би, няма да бъде 
разкъсан, докато те окончателно не осъз
наят, че Катакомбната Руска Църква на 
първо място не е конкурираща “църковна 
организация”, изискваща промени на йерар
хичната зависимост, а преди всичко е зна
меносец на верността към Христа, вдъхно
вяваща един подруг подход към Църквата 
и нейната организация от онзи, който днес 
преобладава в поголямата част от право
славния свят. Такова осъзнаване вероятно 
няма да се появи преди падането на безбож
ния режим, но когато това стане – серги
анската църковна организация и цялата º 
философия на съществуване ще се превърнат 
в прах и пепел. В светлината на това не
съмнено няма да бъде преувеличено да се 
каже, че бъдещето на Русия, ако º е съдено 
да бъде православна, принадлежи на Ката
комбната Църква10.

10. За съжаление, надеждите на отец Серафим за въз
раждане на истинното Православие и разцвет на Ка
такомбната Църква в Русия не се оправдаха. Базирайки 
ги върху идващите до “свободния свят” известия за 
дейността на свещениците и мирянитедисиденти 
(като Талантов, Регелсон, отците Якунин, Ешлиман, 
Дудко и прочие) отец Серафим не е имал възможност да 
види, заради оскъдната информация, тази дейност във 
всичките º  аспекти. Ако по отношение на протеста 
срещу сергианската Московска патриаршия и нейната 
сервилност спрямо съветската власт тя не се разми
наваше с позицията на “непоменаващите” от 2030те 
години, това не може да се каже за нейната положителна 
съставна част, която се намираше поблизо до ценно
стите на западната демокрация, такива като “свобода 
на съвестта”, “правата на човека”, а не на Истинното 
Православие. Затова, когато посочените ценности след 
падането на тоталитарния режим възтържествуваха 
в руското общество и намериха подкрепа в самата 
Московска патриаршия, оказа се, че техните носители 
няма какво да противопоставят на последната, особено 
от гледна точка на положителната духовност, и те 
или се примириха с нея, или сведоха своята борба до 
нивото на обсъждане на личните качества на едни или 
други нейни йерарси. Но дори и такива, протестите, 
обратно на това, което се струваше на мнозина на 
Запад, бяха единични и не отразяваха настроенията на 
вярващите маси, сред които, трябва да се признае със 
съжаление, духът на сергианството беше проникнал с 
много поголяма сила и много понадълбоко, отколкото 
мислеше отец Серафим и мнозина други в Задграничната 
Църква. Това се изрази в изкривяването на понятието и 

Бъдещите историци на Русия, разбира 
се, няма да имат съмнения, че иосифляните 
са били прави, а сергианите – ужасно непра
ви. Но значението на Катакомбната Църк
ва не е в нейната “правилност”, то е в 
съхраняването на истинния дух на Правос
лавието, духа на свободата в Христа. Сер
гианството беше не просто “неправо”; в 
избора на неговата църковна политика има
ше нещо много полошо: то беше предател
ство спрямо Христа, основано на съгласие
то с духа на този свят. Това е неизбежно 
последствие, когато църковната политика 
се ръководи от земната логика, а не от 
Христовия разум. (сс. 1221).

Ñúñòàâèòåл: йåðîì. Íåêòàðèй
Ïðåâîä îò ðуñêè åçèê.

(Ñлåäâà)

чувството за църковност у руските вярващи: едни от 
тях, абсолютизирайки църковната организация, помиря
вайки се с очевидното отстъпление, оправдават това с 
разбираното по сергиански “послушание към Църквата”, 
опасявайки се от “разкол” или “осъждане”, други, проти
вейки º  се вътрешно, се задоволяват със собственото 
си лично (или в найдобрия случай – на своята енория) 
Православие и до такава степен не придават значе
ние на църковноорганизационната принадлежност, 
че това преминава вече във фактическо отричане на 
единството на Църквата като организъм. С това, и 
още с “магическото” разбиране на Тайнствата, за което 
отец Серафим пише подолу, се обяснява триумфът на 
Московската патриаршия при днешното “възраждане” 
на Православието в Русия. Впрочем, необходимо е да 
се знае, че предсказвайки възраждането на Катакомб
ната Църква, отец Серафим прави една уговорка: “ако 
на Русия е съдено да бъде православна.” А това, което 
днес се възражда (поскоро, възниква) в контекста на 
мислите на отец Серафим, както се вижда от дадения 
и други негови трудове, едва ли може да се нарече Пра
вославие – бел. съст.
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УВОД

В
ъпросът за руските новомъченици от 
ХХто столетие, жертви на комуни
сти ческия режим, вълнува всяко пра

вославно сърце днес. Техният подвиг е бли
зък до нас във времето, а стра данията им 
са част от недалечна историческа реалност. 
Поразителен е фактът, че христия ни, жи
вели неотдавна, са носели духа на мъчени
чеството от неро но вата и диоклетиано
вата епохи. Тази истина ни издига над хода 
на историята, притег ля ни да съпреживя
ваме духовно саможертвата за Христа от 
всички времена.

В житийнодокументалната литерату
ра за руските новомъченици, излязла след 
1990 г., са залегнали свидетелства и мате
риали, пазени в държавните архиви на съвет
ска Русия. Публикуваните житийни тру дове 
обаче не винаги имат безспорна обек тив
ност. Освен тенден циозното предаване и 
интерпретиране на някои от ис тори че ски
те факти, трябва да се отбе лежи специал
но и това, че за немалка група мъченици и 
изповедници бе премълчавано дълго време 
след политическите промени в бившия Съ
ветски съюз. Въпреки че вече се появиха 
някои публи кации и за тях, ръководството 
на Московската патриаршия и до сега ста
рателно ги изключва от списъците за про
славле ние на мъчениците, пострадали в 
периода на болше вишките гонения. 

Кои са тези мъченици и изповедници и 
какви проблеми се опитваше да скрие мъл
чанието за тях?

След 1917 г. Руската Православна Църк
ва се изправя пред нечувани изпитания. За 
първи път в историята на християнство
то на политическата сцена се явява такава 
държавноуправленска структура като съ
ветската партийна система, която има за 

крайна цел унищожаването на всяка религия 
на земята. В условията на социалисти че
ското общество отношенията между Църк
вата и държавата започват да се строят 
на нови, невиждани дотогава начала. 

Ключов въпрос в историята на Църква
та от миналото столетие е въпросът за 
взаимо отно шенията на Руската Православ
на Църква с богоборческата държава. На пръв 
поглед тогавашното истори ческо време не е 
било сложно – врагът открито е вою вал сре
щу Църквата, а Църквата мъченически е от
стоявала истината. Запознавайки се обаче 
позадълбочено с въпроса, непре дубе деният 
читател разбира, че нещата не са стояли 
така просто, че в много отношения война
та не е била открита, а фронтовата линия 
не е била ясно очертана. Това про изтича 
от станалия разрив в Руската Църква: 
една част от духовенството и епископата 
тръгва по пътя на компромиси и съглаша
телство с политиката на болшевишката 
власт, а друга – по тесния път на духов
ното отстоя ване на спасителната вяра. 

Спорът в Руската Църква, започнал през 
20те години на ХХ в., по своята същи на е 
еклесиологичен. Линията на несъгласието, 
което покъсно се разраства в сблъсък и 
разде ление, минава през учението за Хрис
товата Църква (еклесиологията). Обновлен
ците и огла вилият след време църковното 
управление Нижегородски митро полит 
Сергий (Стра город ски) възприемат Църк
вата преди всичко като земна организация, 
инсти туция. Поради това с всички сред
ства те се стремят да запазят нейната 
административноорганизационна струк
тура, външните º форми, съществуването 
на лоялна йерархия и допускано от властта 
богослужение. Митро полит Сергий избира 
сътрудничеството със съвет ската власт, 
а казано по същество – пълното подчинява

ЗА ДУХОВНАТА СВОБОДА НА ЦЪРКВАТА

ÈЗÏÎÂÅДÍÈÖÈ ÍÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÒÎ ÏÐÅЗ ÕÕ ÂÅÊ
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не на Църквата на богоборческия режим, 
който си поставя за цел да я унищожи мо
рално и физически. Своите еднолични реше
ния той налага на епископата и на църков
ния народ чрез механизма на администра
тивното подчинение, ала в противоречие 
с гласа на вярата и съвестта. Всички вяр
ващи, които не приемат политиката на 
митрополит Сергий, биват окачествени 
като разколници и подложени на жестоки 
репресии от страна на властите.

Срещу новия курс на църковната поли
тика се надига мощна вълна на справедливо 
недо волство, която обхваща всички епархии 
на Руската Църква. Десетки епископи, сто
тици свещеници, хиляди монаси, монахини 
и миряни се противопоставят на произво
ла на митрополит Сергий. Цент рално мяс
то в разгърналото се църковно движение 
заема Петро градският митрополит Иосиф 
(Петровºх). С духовнонравстве ния си и 
църковен авто ри тет той обединява най
будната част православни руси по онова 
време и става техен идеен ръко водител в 
борбата им за съхраняване истинните ус
тои на Христовата Църква. Въпреки слож
ното вътрешнополитическо положение в 
страната митрополит Иосиф недвусмис
лено посочва допустимия предел на отстъп
ки от страна на Църквата пред държавата. 
Той не приема схващането, че условието за 
оцеляване на Църквата в атеисти чното 
общество е превръщането º в подчинена 
на властта институция. Митрополит 
Иосиф и неговите после дователи стават 
изразители на светоотеческото учение, 
според което един ството във вероизповед
ните истини, в неразривна връзка с правил
ната духовност, пази и огражда Църквата 
от ду ха на света, оживотворява и придава 
стой ност на видимите проявления на ней
ното битие. А необходимо условие за всич
ко това е запазването на нейната вътреш
на духовна свобода.

В разразилата се духовна битка вземат 
участие не просто отделни църковни гру
пи с различна политическа ориентация, а 
представители на два противоположни за 
Христовата Църква възгледа. Митрополит 
Сер гий получава от съветската власт реги
страция на създа деното от него църковно 

управление. На практика, под предлог за 
оцеляване, той предава това управление 
на държавата, така че то не само се пре
връща в един от пропагандните рупори на 
партийната идеология, но властта започва 
да го използва като средство за борба срещу 
самата Църква. Митро полит Сергий нала
га забрана да свещенодействат на всички, 
които отказват да признаят безусловно 
авторитета му и не приемат осъществя
ваното от него подчиняване на Църквата 
на богобор ческия режим. Десети летия наред 
несъгласните с линията на митрополит 
Сергий са масово заточа вани, мъчени и 
разстрелвани от комунистите, докато в 
същото време той твърди пред света, че 
гонение срещу Църквата в СССР няма, били 
наказвани само “врагове на държа вата”. 

По думите на съвременен църковен ис
торик впоследствие и духовенството, 
следващо курса на митрополит Сергий, “е 
било разгромено, но от него е останал коре
нът, от който се е развила почти цялата 
съвременна духовност, а също и йерархи
чната структура на Руската Църква.”1 
Конста тация, която дава основание за се
риозен размисъл. 

Ако основни истини на вярата, като 
догматът за Света Троица, за двете при
роди на нашия Господ Иисус Христос и др., 
са получили своето изяснение и формулиров
ка в християнската древност, то на наше
то време е отсъден жребият да бъде доизяс
нен и защитен догма тът за Тялото Хри
стово – Църквата, тъй като ересите на 
съвремието ни са найвече еклесиологични. 
Днес подмените на светоотеческото учение 
за Църквата вървят главно по две направ
ления. Първото от тях е икуменизмът, 
чийто основен удар цели размиването и 
подмяната на учението за единството на 
Църквата, както и релати визи рането на 
съвременното църковно съзнание във веро
ви и в духовнопрактически аспект. Икуме
низмът се зароди сред инославните в начало
то на мина лото столетие, но вече е про
никнал надълбоко като светоглед и практи

1. Регельсон, Л., Трагедия Русской Церкви – http://www.
regels.org/RussianChurch.htm. Под “Руската Цър ква” 
ав торът има предвид специално Московската патри
аршия.
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ка в официалното православие, къ дето 
при  вържениците му произлизат преди 
всичко от кръговете на йерарсите и бого
слови модерни сти. 

Второто направление се зароди сред 
самите православни и подкопава светооте
ческото разбиране за неразривната връзка 
между каноничността и Исти ната, за до
пустимия предел на компромисите със 
светските власти, за вътрешната свобода 
на Цър квата. В Руската Православна Църк
ва това направление стана известно под 
името “серги анство”2, но по същността си 
то надхвърля конкретните си прояви в 
съветската действителност от 20те го
дини на миналия век и насетне. Напротив, 
в своите дълбоки същностни измерения 
сергианството е иманентно присъщо на 
цялото т. нар. “све товно православие”. Под 
въздействието на дълбоки и повсеместни 
секуларни нагласи и идеи то клони към все 
посистемно отъждествяване на бого
човешкия организъм с неговото найвъншно 
изражение –  църковноуправленската струк
тура;  това е по същество една гласно или 
негласно вкореняваща се нецърковна мен
талност, с разновидности на която се 
отличава мисленето както на модернисти
те, така и на съвременните “ревни тели” 
на борбата за “чистотата” на Право
славието “отвътре”. Типичното за Русия, 
както впрочем – със съответни особености 
– и за останалите право славни страни от 
бившия социалистически лагер, е това, че в 
тях особена роля за формирането на споме
натото направление изиграха физическите 
и морални репресии на безбожната власт 
срещу Църквата. Русия е страната, в която 
беше даден найсилен отпор на този колко
то груб и жесток, толкова и демонично 
изтънчен удар на комунистите срещу Църк
вата. “Непоменаващите” – прекратилите 
обще нието си със сергиан ската йерархия 
руски новомъченици и изповедници с подви
га на живота си оставиха безценен опит за 
Христовата Църква. Много от отговорите 
и на тези въпроси, които са предмет на 

2. По името на печално известния митрополит Сергий 
(Страгородски), покъсно – пръв патриарх на Москов
ската патриаршия в усло вията на подчинеността º 
от богоборческата власт.

еклесиологичните разисквания днес, могат 
да бъдат открити в този опит. 

Едно от древните мъченически жития 
започва със следните слова: “Много е полез
но да се напомня за тези, които са страда
ли заради Христа, тъй като самият спомен 
за техните страдания може да подбуди в 
нашите души любов към Бога и да даде сякаш 
криле на нашия стремеж към добродетели
те.” 3  Съвременните православ ни хрис тия
ни би трябвало да изучават с признателност 
подвига на руските новомъченици и изпо
ведници, защото в него могат да открият 
вдъхновяващи и живи примери за запазване 
на верността към Христа и Неговата Църк
ва. Тези примери са надеждна основа за из
граждане на православно църковно съзнание 
и на вярна еклесиологична позиция в нашето 
съвремие. Те предпазват  както от събла
зните на ширещата се днес нездрава духов
ност, така и от капана на “дължимото 
послушание” към “каноничните” админи
стра  тивни структури на поразяваните от 
духа на отстъплението (найвече в лицето 
на своята йерархия) съвременни поместни 
православ ни църкви..

 

ЖИТИЕПИС НА 

ПЕТРОГРАДСКИЯ МИТРОПОЛИТ 

СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ИОСИФ (ПЕТРОВИХ)

(1872–1937)

Детство и юношество. По пътя на учението 
и на духовния живот

Митрополит Иосиф, в света Иван Се
мьонович Петрових, е роден на 15 декември 
(ст. ст.) 1872 г. в гр. Устюжна, Новгородска 
губерния, от благочестивите родители. 
Баща му, Семьон Петрових, бил хлебар, а 
майка му Евдокия се занимавала с дома кин
ството и с грижите за деветте им деца. 
Семейството се отличавало с дълбока право
славна вяра. Иван, който бил четвъртото 
дете, от найранна възраст възприел тази 
вяра и проявявал склонност към духовен 
живот.

3. Житие на светите мъченици Карп, Папила, Агато
дор и Агатоника (13 октомври по църковния кален дар).
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През 1883 г. малкият Иван получава от 
местния свещеник препоръка за приемане 
в Устюжненското духовно училище, което 
завършва с отличие през 1889 г. Това му дава 
възможност да постъпи в Новгородската 
духовна семинария, помещаваща се в оби
телта на преп. Антоний Римлянин. През 
1895 г. завършва пълния курс на семинарско
то обучение и като найдобър ученик е из
пратен да продължи образованието си на 
държавна издръжка в Московската духовна 
академия. През годините, прекарани в Ака
демията се проявява като особено прилежен 
студент. Той успешно изпълнява задачата 
на Императорската академия на науките, 
като по специална програма записва север
ния народен говор. Подчертаният му ин
терес към научни занимания не остава не
забелязан от преподавателския състав. 

След завършване на четиригодишния 
курс на обучение в Московската духовна 
академия Съветът на Академията удосто
ява Иван Семьонович Петрових с научната 
степен кандидат на богословието. Дипло
мирайки се като пръв магистрант, на 16 
август 1899 г. той е зачислен към академич
ното тяло в качеството на професорски 
стипендиант. На 4 септември 1900 г., след 
прочитане на две пробни лекции пред Съ
вета на Академията, Иван Петрових е 
назначен на длъжност доцент при катедра
та по Библейска история. 

Но кариерата на учен не привличала 
Иван. Копнежът му за монашество, зародил 
се в него от времето на семинарския курс, 
през студентските години се превърнал в 
съзнателен и целенасочен стремеж. Сърце
то му тегнело към светите места на ру
ската земя и той предприемал поклонниче
ски пътувания до Соловецкия манастир, до 
Новоатонския манастир на Кавказ и много 
други обители, и там, сред благодатната 
обстановка на руските старини, изливал 
пред Бога найсъкровените чувства на ду
шата си. Покъсно му се удало да посети 
Йерусалим, а също и Светата Гора  Атон. 
През зимните ваканции, като се отклонявал 
от светските развлечения и увеселения, 
Иван заминавал за любимия си Антониев 
манастир в Новгород. През лятото се тру
дел в различни манастири и църкви, като 

привеждал в ред църковните документи. 
Така той и материално се издържал, тъй 
като баща му починал през 1891 г., а майка 
му нямала почти никаква възможност да 
оказва финансова помощ на сина си.

През този период Иван започнал да води 
духовен дневник, в който записвал мислите и 
самонаблюдения та си и който малко говори 
за външните събития, но ярко пове ствува за 
напрегнатия вътрешен живот на неговата 
пламенна и боголюбива душа. Eто някои от 
разсъжденията, записани в дневника: 

v “Добре е да опознаеш себе си, тоест 
да разбереш истинската си цена, да придо
биеш правилно мнение за теб самия, и глав
но – без ни наймалко да се мамиш, да изо
бличаваш всички свои недостатъци, грешки, 
неразумни постъпки, лукавството на воля
та, ограни чеността и нечистотата на 
сърцето! Да постигнеш и да усетиш със 
сърцето си своето крайно несъвършенство 
и негодност означава наполовина да постиг
неш целта на живота, и при това поголя
мата и поважната половина. Себелюбието 
и непознаването на себе си са главната 
пречка за обновата на духовните сили.”4

 v “Хлопай на Господа в дверите на соб
ственото си сърце. Той е там, зад тези 
врати, свързан от твоята небрежност, 
бездействие, леност и нерадение. Като чуе 
твоето хло пане, твоето пробуждане, ще 
трепне, и отхвърляйки оковите, с които 
ти си Го оковал, ще разбие и твоите окови, 
и ще те изведе със Себе Си при светлината 
и свободата на истинския живот.”5

v “Труди се, извършвай своето дело, 
сякаш не забелязваш от него явни плодове; 
така и трябва – да не ги виждаш в тукаш
ния живот. Труди се в благочестието не 
заради външни самолюбиви, самохвални, 
тщеславни и користни цели, а заради душа
та си. Труди се в търсене и придобиване на 
Спасителя чрез търпение и постоянство – 
самият този труд е вече велика придобивка 
за теб; той е насъщен, тъй като чрез него 
се преобразява постепенно твоята душа и 

4. А. І. В объятиях Отчих. Дневник инока. Т. ІІ, с. 137. 
Цит. по: Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Священно
мученик Иосиф, Митрополит Петроградский. Жизне
описание и труды. СПб., 2006, с. 34.

5. Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 205.
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цялата ти природа в онова състояние, което 
е найспособно да възприеме Спа сителя.”6

В духовнопрактически план Иван прави 
своя личен избор: искрено и решително за
почва да страни от земните радости, като 
бяга от светските съблазни и избира аске
тическия начин на живот. “Тежко е за мен 
в света!... – пише той в дневника си през 
1901 г. – Ня мам сили да страдам от негови
те вълнения, съблазни, изку
шения, напасти!... Дай те ми 
пусти нята на манастирско
то уединение, за да изкупя в 
нея всички измени на моята 
душа към Бога – с непрестан
ния плач на Петър, с воплите 
на Псалмопевеца, с риданията 
на Мария!... Дайте ми блаже
ната печал на монашеската 
самота, незаменима с никакви 
земни радости, целителна за 
душата, извор на молитвата, 
огненосна за враговете на 
спасението!”7

На 10 юли 1901 г. Иван по
дава молба до Волоколамския 
епископ Арсений (Стад ницки), 
ректор на Московската духов
на академия, за приемане на монашески 
постриг. Същия ден той записва в дневни
ка си следното: “Монах – това е опомнили
ят се разпътен син, за когото цялото ми
нало, настояще и бъдеще се е сляло и е за
стинало в един безконечен, дълъг миг на 
блажена за брава в обятията на Отца... 
Покайният стон на молбата е още на уста
та, но сърцето ... сърцето отдавна вече е 
чуло отговора и сам¬ е успяло да отвърне 
със своя вопъл – вопъл на щастие в прегръд
ката на безкрайната бездна на Божието 
всеопрощение и ми лосърдие.”8

Седмицата преди пострижението, оп
ределено за 26 август 1901 г., Иван прекарва 
в манастира на преп. Антоний в Новгород. 
За великата и трепетна крачка, на която 
непоколебимо е  решен, той се подготвя с 

6. Пак там, с. 206.
7. A. І. Пос. съч. Т. І, с. 35  – цит.. по: Сахаров, М. С. и 

Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 19. 
8. А. І. Пос. съч. Т. І, с. 1 -  цит. по: Сахаров, М. С. и Л. 

Е. Сикорская. Пос. съч., с. 31.

пост, молитва и подробна, старателна 
изповед пред о. Иасон, духовник на Гетси
манския скит към СветоТроицката лавра, 
който става негов духовен ръководител. 
Пострижението е извършено в Гет 
симанския скит от ректора на Академията, 
епископ Арсений, а инспекторът на Акаде
мията възглавява св. Литургия. Специално 
за случая в скита е дошъл хорът на лаврата. 

На новопо стригания е дадено 
името Иосиф, в чест на ста
розаветния патриарх Иосиф 
Прекрасни.

Дълбочината на богоус
тременото му сърце, силата 
на вярата и желанието да жи
вее и да работи единствено за 
Господа намират найвисоко 
удовлетворение в избрания 
от о. Иосиф монашески път и 
в акта на светото постриже
ние. За всичко това найдобре 
свидетелства записаният 
разказ на самия него9: “На 26 
август 1901 г. човеколюбиви
ят Господ, в тайнството на 

монашеското пострижение, 
отвори за мен Своите отече

ски обятия и уми моята скверна, мръсна, 
нечиста душа с обилните сълзи на умиле
нието и сърдечното съкрушение. Да бъдат 
незабравими во веки тези свети минути!... 
Колко изстрада душата ми през тия дни, 
умирайки за света и раждайки се за нов жи
вот! С колко сълзи се обля тя, изповядвайки 
смирено и със съкрушено сърце своите мер
зости, падения и рани от найранните дет
ски впечатления до последната минута!...  

Настъпи неделя, 26то число. Станах 
рано, за да прочета правилото за св. Прича
стие и да се приготвя за великата минута. 
Облякох найхубавите си, любими светски 
дрехи, та с отказа от тях да изразя най
силно своята готовност за пълно отричане 
от всяко себеугаждане и пристрастие. И 
ето, половин час преди камбанния звън за 
св. Литургия, започвам своето преображе
ние. Съблякох светските дрехи и ги хвърлих 
в един ъгъл на килията. Облякох обикновена, 

9. Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 2430.
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нова, бяла, чиста дълга риза и подрасник на 
послушник. Зоват за църква. 

Не без трепет вървя и престъпвам 
църковния праг. Струва ми се, че всички 
днес очакват моя празник – и събиращите 
се в храма, и самите стени, и църковните 
принадлеж ности. Запалват паникадилото, 
постилат килимите, поставят аналоя и 
моите монашески дрехи...

Разнася се гласът на голямата камба
на... Започва Литургията. Бързо, преди да 
успея да се опомня, дават знак да съблека 
подрасника и да събуя обувките си. Певците 
пеят “Блаженствата”. Скрит за народа от 
мантиите на монасите, падам на колене 
върху килима, с очи пълни със сълзи. Певци
те допяват “Блаженствата”, и изведнъж!.. 
О, как да предам тези минути! “Объятия 
Отча отверзти ми потщися...” – запяват 
сякаш от небето... “Дойде времето – край 
на всичко!” – мисля си, и като сноп падам по 
лице на земята в състояние на духа, напълно 
невъзможно за описание. Чувствам себе си 
като гнил, мъртъв, нищожен труп, лежа със 
съзнание за пълната си безпомощност, безси
лие, разгром... Запяват втори път “Объятия 
Отча”. Отдалече духовникът ме осенява със 
св. кръст..., вдигат ме и ме водят в средата 
на храма... Трети път – “Объятия Отча”, и 
отново вървя, и отново падам по очи, без да 
мога да сдържам силните си ридания.

 Пеенето стихва... и за един миг аз лежа в 
кратка, но страшна борба между страха и на
деждата, между греха и избавлението, между 
отхвърлеността и Божието мило сърдие...

“Милосърдният Бог, като чедолюбив 
Баща, гледайки на твоето смирение и истин
ско покаяние, чедо, като блудния син приема 
теб, който се каеш и от сърце се прекланяш 
пред Него” –  се разнася сред дълбоката ти
шина гласът на архипастира... На въпроса 
му: “Защо си дошъл, брате?” – отговарям: 
“Желая постнически живот, владико све
ти!” ... Гласът ми – изплакан, напрегнат, 
треперещ – придава някаква особена тър
жественост на словата на обетите. 

“Нашият брат Иосиф...”, възглася  вла
диката, наблягайки върху моето ново име, 
съвсем неизвестно за мен до тази минута.

Пострижение на косите. О, колко чув
ства, мисли и вълнения изведнъж се вливат 

в душата в този свят миг на духовно раж
дане!... Но нямаше време да се отдавам 
дълго на тази минута. Трябваше да помагам 
на монасите, които ме обличаха. Обличане
то бързо свърши и аз видях себе си във все
оръжията на духовния воин. С всяко ново 
действие върху мен като вихър връхлитаха 
дивни усещания и впечатления, и пак така 
бързо отминаваха, гонени от следващите.

Ето, вече се чете последната молитва. 
Водят ме към иконата на Спасителя с кръст 
и свещ в ръка...” 

След като извършва пострижението, 
епископ Арсений отправя назидателно сло
во към монах Иосиф, – слово, което ще има 
важно значение за целия му поната тъшен 
живот: “Сега, когато се хули Божието име, 
мълчанието е срамно и ще бъде сметнато 
за малодушие или за безчувствена хладност 
към въпросите на вярата. Да няма в тебе 
такава престъпна топлохладност, да те 
предпази от нея Господ. Работº за Господа, 
като гориш духом.”10 

На 30 септември същата година монах 
Иосиф е ръкоположен за дякон, а на 14 ок
томври – за йеромонах.

Страници от духовния дневник 

 В обятията на Отца

През януари 1905 г. в списанието “Душе
полезное чтение” за първи път се печатат 
извадки от духовния дневник на о. Иосиф, 
подписани с инициалите на автора. Не след 
дълго, отново без да се посочва пълното име 
на автора, дневникът, озаглавен “В обяти
ята на Отца. Дневник на монаха”, започва 
да се издава от СветоТроицката Сергиева 
Лавра с благословението на епископ Арсений 
(Стадницки). За периода 19051914 г. излизат 
всичко дванадесет тома. Духовните разми
сли, съдържащи се в дневника, предизвикват 
голям интерес сред духовници и миряни и 
до 1914 г. този забележителен образец на 
духовноаскетическата писменост е преиз
даван няколко пъти. Началните думи са 

10. Мануил (Лемешевский), митрополит. Русские пра
вославные иерархи периода с 1893 по 1965 годы. Ч. ІV. 
Эрланген, 1986, с. 22 – цит. по: Шкаровский, Михаил. 
Судьбы Иосифлянских пастырей. Изд. Сатись держава. 
СПб., 2006, с. 28.
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об ръщение на автора към читателите: 
“Притежавайки настоящата кни га, знай, 
добри читателю, че ти притежаваш ключа 
към моята душа! Не я осмивай, не съди, не 
укорявай; тук тя е разкрита пред теб така, 
както се открива единствено пред духовник 
и пред найблизък човек: тя е разгърната 
във всички нейни съкровени движения, еже
дневни настроения, чувства, недостатъци 
и немощи, във всички добри и зли, светли и 
тъмни страни и жизнени прояви...” 11 

За монашеството и богообщението

v “Не е полезно да отидеш в манастир 
поради случайно решение или поради житей
ски несполуки, в знак на негодувание срещу 
тях. Нужно е да имаш положителна даде
ност за монашески живот. Необходимо е да 
възлюбиш от сърце чистотата и непороч
ния живот, манастирът предлага найдо
брите условия за тяхното опазване и храна 
за поддър жането на любовта към тях.”

v “С какво е трудно монашеството? Не 
с това, че сме се отдалечили от всички удо
волствия и блага на суетния свят!... Не с 
това, че се отричаме от своята воля и не
рядко носим наистина тежки послушания! 
Не с това, че понякога принудително сме 
задължени да пазим найстрого целомъдрие 
– тази нелека победа над природата! Не с 
това, че дадените обети за нестяжание, 
послушание и целомъдрие, за пост, молитва 
и найстрого въздържание, които ние по
стоянно нарушаваме, викат в нашата съ
вест с мъчителни укори! Не омразата към 
нас на света, възненавидян и отхвърлен от 
нас!... Не, не с това е трудно монашество
то!... Изброеното е резултат на друга не
гова тежка страна!... Тежко е то с посто
янната неудовлетвореност поради това, 
че не постигаме неговия истински резултат 
– найблизко общение с Господа, живото 
чувство за това общение и усещане на Гос
пода в себе си! ... На монаха не е дадено пъл
ното усещане на благодатното съществу
ване; на него му е предоставена постоянна
та жажда за Господа и постоянното тър
сене на Господа, превръщащи неговия живот 

11. А. І. Пос. съч. Т. І, с. V – цит. по: Сахаров, М. С. и Л. 
Е. Сикорская. Пос. съч., с. 3334. 

в подвиг – подвиг на откриване на Христа. 
Не е подвиг пазенето на целомъдрие и на 
останалите монашески обети – те са само 
условие, а целта е съединението, съчетава
нето, сливането с Христа...”12

v “Монахът (разбирам именно монаха, 
а не пародията на монах) е съучастник в 
Господ ните страдания, който излива пред 
Христа найдрагоценното миро – непресъх
ващи извори на покайни сълзи, на умиление 
и умилостивяване...”13  

v “Монахът е жертва пред Господа за 
тези, които не винаги могат да отидат [в 
храма] на молитва, които не умеят да се 
молят както трябва, които не всичко раз
бират в молитвата и които не винаги са 
способни да се молят.”14 

v “Монашеството, освен останалото, 
е силен мълчалив протест срещу разврата, 
пресищането и многометежната суета на 
света. За силата на този протест не е от 
значение числеността на протестиращите; 
достатъчно е тяхното качествено превъз
ходство в устройването на живота според 
истинноразумните и жизненоздравите 
начала на скромността, въздържанието, 
целомъдрието и нестяжанието.”15

v “Като укор към съвременните монаси 
обикновено обичат да дават за пример древ
ните пустинници и отшелници с техните 
сурови правила, устави и възгледи за живота. 
Да, в пустините на Египет е било възмож
но да живееш според тези сурови правила. 
Въз можно е било да не се грижиш за нищо, 
пребивавайки на открито под винаги топ
лото небе с вечно плодоносните финикови 
палми, даващи и храна, и дреха, ако те са 
били нужни на тамошните пустинници.

Но наистина всичко това и много дру
ги неща не са дотам приложими в нашите 
усло вия. Ясно е, че и изискванията към съ
временното монашество трябва да бъдат 
значително подруги. Минимум потребно
сти и грижи за себе си и за своите временни 
и суетни удобства – ето мярката за живота 
на монаха в наши дни. Живеейки така, той и 

12. А. І. Пос. съч. Т. І, с. 94 – цит. по: Сахаров, М. С. и 
Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 3132. 

13. Сахаров, М. С. и Л, Е. Сикорская. Пос. съч., с. 224.
14. Пак там, с. 225. 
15. Пак там, с. 226.
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при тези условия може да достигне нивото 
на истинския монах, който, разбира се, ви
наги и навсякъде, преди всичко и повече от 
всичко трябва да бъде истински христия
нин по своята вътрешна нагласа и дела.”16 

* “Казват, че съвременните монаси са 
лоши. Но поради каква причина те са лоши? 
На първо място поради това, че всички ние 
сме станали лоши. Крушата не пада пода
лече от дървото. Обществото е дървото, 
а ние – плодовете. Дървото е лошо – и пло
довете са такива.”17 

За безпристрастния поглед към себе си

Много примери за правилното разбира
не на християнството и за духовно здравия 
поглед към собствената си личност са уве
ковечени в покайните страници от днев
ника на о. Иосиф. Отнасяйки се отговорно 
и задълбочено към монашеското звание, той 
неведнъж  си задава изобличителни въпроси: 

v “Защо си облякъл монашеските дрехи? 
Затова ли, само да се докарваш в тях? Или 
за да лъжеш хората, демонстрирайки пред 
очите им своето изключително усърдие и 
самоотвержена преданост към Бога? О, 
каква тежка отговорност лежи върху нас, 
монасите, ако нямаме постоянно пред своя 
взор самоукорението, и още полошо –  ко
гато го отгонваме от себе си, когато избяг
ваме да мислим за него, правим сърцето си 
неспособно за неговата спасителна, макар 
и непоносимо силна горчивина!”18 

v “Какво основание, какво право и какъв 
разумен смисъл има в това да виждаш в себе 
си праведник и човек достоен, угоден на Бога, 
когато е достатъчно наймалкото изкуше
ние, за да паднеш  – достатъчен е един по
глед към женска красота, за да блудстваш в 
сърцето си и да изменяш на Господа; доста
тъчно е само да забележим около нас при
съствието на красиви лица или на високо
поставени личности, за да се промени гласът 
ни до неузнаваемост, издавайки нашето 
вълнение, което далеч не свидетелства за 
това, че заради Бога пеем, четем и служим. 
Горко на мен, окаяния, Господи! Аз съм точ

16. Пак там, с. 230.
17. Пак там.
18. А. І. Пос. съч. Т. ІІ, с. 151 – цит. по: Сахаров, М. С. 

и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 36.

но такъв повече от всички останали и нищо 
не мога да направя сам със себе си!...”19 

v “Господи! Стотици пъти не преста
вам и няма да престана да бичувам себе си 
за скверната слабост на празнословието, за 
недостатъчното въздържане от участие в 
празни, смехотворни, лекомислени разгово
ри, ограбващи от душата нейния благодатен 
покой, мир, благоговейно настроение и бла
гочестива строгост...”20

v “Наистина аз зная и с душевна болка 
чувствам, че не трябва – повече от всички 
не трябва! – да живея подобре от найпо
следния бедняк! Не трябва да услаждам 
гър лото си и да препълвам стомаха си с та
кива гозби, каквито не е виждал същият 
този бедняк! Не трябва да стоя на топло, 
в ситост и доволство, докато други мръз
нат и гинат от студ, глад и мизерия... Нима 
подобава на мен, монаха, да пия чай със слад
ко и лакомства, когато целият ми живот 
трябва да бъде въплъщение на покайния 
вопъл: “Дарувай ми сълзи, помнене на смър
тта и умиление!...” Как да примиря със 
свое то монашеско звание всяко, макар най
малко и невинно, пристрастие към земното 
и временното?...”21

v “Тежкият грях на нерадивия, недосто
ен монах е не само пред Господа, но и пред 
обществото, с чиито копейки той живее 
безбедно, яде и пие до насита, като не отпла
ща за това с примерен богоугоден жи вот...”22

За свещеническото служение

Още по време на следването си в Акаде
мията о. Иосиф желае да служи на Бога и на 
ближните в свещенически сан, но като съз
нава неговата висота и своето недо стойн
ство, оставя в дневника си следната запис
ка: “Искам благодатта на свещен ството? 
Но притежавам ли толкова енергичен, тол
кова силен характер, че да бъда пастир на 
другите? Не, не притежавам. Нямам от
критост, смелост, огнена ревност, която 

19. А. І. Пос. съч. Т. І, с.105 –  цит. по: Сахаров, М. С. и 
Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 35.

20. А. І. Пос. съч. Т. ІІІ, с. 65-64 – цит. по: Сахаров, М. 
С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 35.

21. А. І. Пос. съч. Т. ІV, с. 36 – цит по: Сахаров, М. С. и 
Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 37. 

22. Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 223.



35Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2010

единствено може да даде на пастира всичко 
в неговото трудно и отговорно служение.”23 

Скоро след ръкоположението си йеромо
нах Иосиф записва следното: “Какво може 
да бъде поблагородно, поотрадно, посвято 
от труда да предстоя в молитва пред Гос
пода – Създателя на всички – за Неговите 
хора, да ги довеждам при Него чрез молит
вата, да събуждам у тях чувства на смире
ние и сърдечно съкрушение, сълзи на умиле
ние и покаяние, пронизвайки сърцата им с 
дълбоко трогателните слова на църковните 
молитвословия...”24 

Богослужението се превръща в главно 
дело на о. Иосиф. “Обичам да служа и ще слу жа 
често, тъй като минутите на служение то са 
винаги найхубавите минути в моя живот.”25 

С особено внимание новоръкоположени
ят йеромонах Иосиф се отнася към извърш
ването на божествената Литургия: “Гос
поди! Дай ми да извършвам найсвятото 
Твое тайнство, Евхаристията – горещо се 
моли той, – не по молбата, желанието, 
предло жението и поканата на други, но 
преди всичко по моето собствено и найис
крено желание, по неутолимата жажда Ти 
да се съединиш с мен, недостойния, Ти да 
проникнеш в мен и [да ми дариш] обожение! 
О, как бих желал нито един ден в моя живот 
да не мине без това съединение, без този 
насъщен наш хляб и без единствено необхо
димото [срв. Лука 10:42] за всички наши нужди 
и потребности!”26

Примерът на праведния отец Иоан 
Кронщадски, който всекидневно извършвал 
св. литургия, вдъхновява младия йеромонах 
за ревностно служение и го кара тежко да 
прежи вява своите неуспехи: “Колко малко 
дръзновение има у нас при извършване на 
светото тайнство Евхаристия! Мислено 
съпоставих днешното си вяло, лениво, уни
ло служение с пълното с небесен огън, жи во
творност, непоколебимост и сила служение 
на великия светилник на нашето време, о. 

23. А. І. Пос. съч. Т. Х, с. 26 – цит. по: Сахаров, М. С. и 
Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 39.

24. А. І. Пос. съч. Т. І, с. 56 –  цит. по: Сахаров, М. С. и 
Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 39.

25. А. І. Пос. съч. Т. ІІ, с. 233 – цит. по: Сахаров, М. С. 
и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 39.

26. А. І. Пос. съч. Т. ІІ, с. 39 – цит. по: Сахаров, М. С. и 
Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 40.

Йоан (Сергиев). Какви жалки пигмеи сме 
пред него, пред неговото величие и правед
ност! С какъв страх, дръзновение и умиление 
са проникнати всички негови възгласи и 
действия при свещенослужението! Той ся
каш не моли, а направо изисква от Господа 
едно или друго, и... безпрепятствено го по
лучава. Боже! Научи ни с такава сила да 
извършваме Твоето тайнство винаги!”27 

Ежедневното причастяване и извърш
ването на св. Литургия стават неотдели
ма част от живота на о. Иосиф. “Господи! 
Бла годаря Ти за това наслаждение, за това 
чув ство на благодатна отрада, с които 
ми даваш да пристъпя към светите Твои 
Тайни, без които изпитвам тежест, ако 
пропусна и един ден без свещенодействие”, 
бележи той на 11 сеп тември 1904 г.. А десет 
години след ръкоположението си, вече като 
архиерей, пише: “Колко ми е жал дори за един 
ден, пропуснат поради някаква причина или 
препятствие без приемането на Твоите 
свети Тайни, Господи! С нищо не може да 
се възпълни тази празнота, това лишение, 
което чувства душата в деня, загубен за Теб! 
Подобре е да не съм жив през този ден, да 
не съзнавам, да не чувствам, да не виж дам!”28 

Научна и преподавателска дейност

В продължение на няколко години йеро
монах Иосиф пише магистърска дисертация 
на тема: “Историята на юдейския народ 
според “Древности” на Иосиф Флавий (Опит 
за критически разбор и обработка)”. През 
януари 1903 г., с благословението на ректо
ра на Духовната академия, епископ Арсений 
(Стадницки), магистърската дисертация 
на о. Иосиф е издадена от СветоТроицката 
Сергиева Лавра. Дисертацията предизвиква 
многобройни отзиви на специалисти бого
слови. На 6 юни 1903 г. в Московската ду
ховна академия се провежда диспут по повод 
защитата на дисертацията. Като главен 
опонент на диспута излиза преосвещеният 
Арсений. Дисертацията е призната за ценен 
принос в руската богословска наука, а йеро

27. А. І. Пос. съч. Т. ІІ, с. 42. – Цит. по: Сахаров, М. С. 
и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 40.

28. А. І. Пос. съч. Т. ІV, с. 141; Т. ХІ, с. 234. – Цит. по: 
Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 4142.
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монах Иосиф е удостоен с научната степен 
магистър на богословието. През септември 
същата година отчетният доклад за магис
търския диспут е публикуван от Свето
Троицката Сергиева Лавра като нейно 
отделно издание.

На 19 юли 1903 г. йеромонах Иосиф е 
утвърден от Съвета на Академията на 
длъж ност доцент при катедрата по Биб
лейска история. А след няколко месеца – на 
9 декември той е назначен за извънреден 
професор при същата 
катедра – длъжност, 
която заема повече от 
две години – като освен 
това става инспектор 
на Московската духов
на академия. На 18 яну
ари 1904 г. йеромонах 
Иосиф е възведен в сан 
архимандрит. В днев
ника му от 20 януари 
1904 г. четем следните 
редове, които разкри
ват дълбочината на 
неговата вътрешна духовна нагласа и не
секващия му стремеж към Господа: “Госпо
ди! Нямам време да погледна в душата си. 
Службата, която нося по Твоя воля, така 
ме разсейва и така малко възможност ми 
оставя за уединено безмълвие и за свобо
да на духа! Многогрижието на живота и 
постоянното отвличане от молитвата 
и богомислието не позволяват на душа
та да запази това чувство на благодатно 
притихване в нозете на Господа и умилено 
внимание в Неговите благи слова..., което се 
постига само в неприкосновената тишина 
на пустинното уединение. Господи! Помог
ни ми побързо да се науча да съчетавам и 
дълга на послушанието към Твоята воля, и 
благодатните минути на благоговеен въз
торг от единението с Тебе с всички сили на 
ума и сърцето!”29 

Животът на о. Иосиф в Академията не 
бил никак спокоен. Ка то млад, ревностен 
монах, отличаващ се със строго православен 
светоглед, той се сблъскал с модернистични
те възгледи на колегите си пре подаватели. 

29. А. І. Пос. съч. Т. ІV, с. 17 –  цит. по: Сахаров, М. С. 
и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 44.

По то ва време богословската мисъл в Русия, 
силно повлияна от тенденции в западната 
философия и богословие, в стремежа си да 
“надскочи консервативността, казионност
та в руската богословска наука” се оказва 
нерядко в дълбок разрез с православното 
Предание и  светоотеческото богословие. 
В това явление се коренят възникналите 
разно гласия и дори конфликти между о. Ио
сиф и професорското тяло. 

Под влияние на революционните съби
тия от 1905 г. студен
тите от Московската 
духовна академия издиг
нали глас за демократи
зация на Устава на Ака
демията. Едно от основ
ните искания на послед
валите студентски 
стач ки и вълнения било 
разширяване правото на 
университетската ав
тономия за духовните 
академии, тоест от
хвърляне на тяхната 

зави симост от Св. Синод. Подкрепяйки 
това искане, Съветът на Московската ака
демия хода тай ствал пред Синода, в резул
тат на което той издал указ до академиите 
в Русия, предписващ изработване на проек
ти за нови устави. Архимандрит Иосиф 
заел категорично отрицателна позиция 
относно демократизацията на Устава. Той 
отказал да вземе участие в засе да нията на 
Академията по изготвяне на проекта, което 
изострило още повече отноше нията му с 
преподавателския състав. През февруари 
1906 г. Синодът издал “Временни правила”, 
които предоставяли широка автономия на 
академиите. О. Иосиф ги окачествил като 
найнов реформаторски експеримент, ли
шаващ академиите от същността и облика 
им на духовни учебни заведения. 

Разривът меж ду о. Иосиф и колегите му 
бил неизбежен. По това време той взел ре
ше ние да напусне Академията. За това сви
детелства рапортът на Холмския епископ 
Евло гий до Св. Синод от 2 февруари 1906 г., 
в който той, предвид засилилата се римока
толическа пропаганда в западните райони 
на Русия, предлага да се организира там 

Ñãðàäàòà íà Ìîñêîâñêàòà äухîâíà àêàäåìèя
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правосла
вен мисио
нерски цен
тър начело 
с архиманд
рит Иосиф, 
според из
разеното 
от самия 
него жела
ние да пос
вети живо
та си на ми
сионерска дейност.

На 24 юли 1906 г. о. Иосиф пише прощал
но писмо до колегите си от Академията, в 
което казва: “...Напускайки скъпата Акаде
мия, чувствам сърдечна потребност да кажа 
на всички своето развълнувано последно 
прости!.. Забравено е тежкото и неприят
ното, което Господ отсъди да преживея 
през 11те години от живота си в Академи
ята... Не отнасям против никого злоба, 
вражда или огорчение. Прекалено много свои 
недостатъци, простъпки и грешки виждам, 
за да виня за всичко някого другиго, освен 
самия себе си!... И прекалено труден път си 
избирам, за да тръгна по него без да се свие 
сърцето ми...”30

Настоятел на няколко руски обители.

Начало на служението в епископски сан

С указ на Св. Синод от 30 юни 1906 г. 
архимандрит Иосиф е назначен на длъжност 
настоятел на Яблочинския СветоОнуфри
ев манастир в Холмска епархия (Седлецка 
губер ния)31. Мястото на новото му преби
ваване били далечните западни покрайнини 
на необят ната руска империя, където ма
лобройното православно население живеело 
във враж деб но обкръ жение на римокатоли
ци и търпяло от тях постоянни притес
нения. Самият Ябло чински Онуфриев мана
стир бил свидетел на славното минало на 
руския народ по тези места, на неравната 
борба за вяра и народност с войнстващия 

30. ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5084. Л. 3535 об. – цит. 
по: Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 5152. 

31. Сега се намира в Полша и е в юрисдикцията на 
Полската православна църква.

римокатолицизъм и полонизацията. Пред 
младия ревнител се открило ново поприще 
на Божията нива. На първо място той 
тряб вало да организира православен миси
онерски център поради засилилата се римо
католическа пропаганда в тази област и да 
възроди поверената му обител в духовно и 
материално отно шение.

О. Иосиф останал с тежко впечатление 
от състоянието на местното руско насе
ление. Крайно необразовано, то нямало 
почти никакво църковно съзнание и култу
ра. Освен това агресивното въздействие на 
римокатолиците през този период прерас
нало във физическо настъпление срещу пра
вославните – техните храмове били пре
вземани и превръщани в римокатолически. 
В писмо до свои близки о. Иосиф изказва 
опасение за реална възможност от насилие 
вър ху него и говори за ежедневното очаква
не на смъртта. Също така той пише за 
посеще нието на Преосвещения Холмски 
епископ Евлогий при императора в Петер
бург с жалба и с молба за отделяне на Холм
ския край от Полското царство в състава 
на империята и за присъединяването му 
към територията на Русия. 

В Яблочинския манастир положението 
било повече от плачевно. След пристигане
то си там о. Иосиф останал поразен не 
толкова от бедността на обителта, кол
кото от крайно немарливото отношение 
на монасите към храма. В църквата, която 
била пред разруха, липсвали найнеобходи
мите принадлежности за богослужението 
и олтара. А ред и дисцип лина сред монаше
ското братство почти не съществували. 

В манастира о. Иосиф преживял и друго 

ßблî÷èíñêèяò ÑâåòîÎíуфðèåâ ìàíàñòèð, 1909 ã. Вляво: Èêîíîñòàñúò íà ñúбîðíèя хðàì; 
вдясно: ãлàâíàòà ïîðòà è ñúбîðíèяò хðàì íà ìàíàñòèðà.
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изпитание – нападение на въоръжени граби
тели. Въпреки материалните щети, по 
Божия милост, нямало ранени братя, а ос
къдните манастирски средства останали 
непокътнати.

С присъщата си откровеност о. Иосиф 
пише на 5 септември 1906 г. в своя дневник: 
“Защо униваш, душо моя? Защо мислиш, че 
всичко за теб е свършено? Господ е близо 
до тебе, ти си под Неговото покровител
ство. Неговата ръка те прати тук за твое 
очистване, изправление, обновление, обо
гатяване с духовни сили и опит. Изпълни 
Неговата воля. Бъди неуморен в трудовете, 
непоколебим в търпението, несъкрушим в 
твърдостта.”32 

Въпреки трудностите, архимандрит 
Иосиф ревностно се заема с мисионерска дей
ност сред местното население и с духовното 
и материално възраждане на обителта. Той 
съставя служба и акатист на покровителя 
на манастира преп. Онуфрий, поръчва икони 
на преп. Серафим Саровски и преп. Сергий 
Радонежки, които монасите посрещат с 
литийно шествие на железопътната гара 
и тържествено ги пренасят в обителта 
при стечението на неизброимо множество 
богомолци. О. Иосиф предприема ремонт 
и реконструкция на манастирския храм. 
Усилията му се увенчават с успех, но през 
септември 1907 г., по решение на Синода, 
той е назначен за настоятел на Новгород
ския манастир “Св. Георги Победоносец”.

Новата длъжност в манастира “Св. Ге
орги”, известен със своята древна история 

32. А. І. Пос. съч. Т. VІ, с. 111 – цит. по: Сахаров, М. С. 
и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 55.

и величествени храмове, донася на о. Иосиф 
нови непрестанни трудове и тревоги по 
благоустройването на обителта. Склонен 
повече към уединение и самовглъбяване, от
колкото към обществена дейност, новият 
настоятел се нагърбва с обширна админи
стративна работа, чиято непрекъснатост 
и напрегнатост отнема силите му. На 15 
декември 1908 г. о. Иосиф отбелязва в днев
ника си: “Ужасно е бремето на управлението: 
безброй грижи, притеснения, постоянни уси
лия да се уреди едно или друго, да се поддържа 
реда при непрекъснатото му нарушаване и 
неизпълнение. Отговорност за всичко, при 
пълна беззащитност и безпомощ ност във 
всичко. В едно е надеждата ми – ако Господ не 
съзида и не запази [дома], напразни са трудът 
и бдение то.”33 Тук о. Иосиф е постигнат и 
от тежко изпитание – неза служена клевета, 
която му причинява дълбоко огорчение и дъл
готрайна сърдечна болка. Но Господ, Който 
гледа разположението на сърцето, допуска 
Неговият верен служител да премине през 
горнилото на скърбите, като го подготвя за 
епископско служение на Църквата в набли жа
ващите все пострашни безбожни времена.

На 27 февруари 1909 г. Светият Синод 
издава постановление за ръкоположението 
на архимандрит Иосиф за епископ. На 15 
март 1909 г. в АлександроНевската Лавра 
в СанктПетербург той е възведен в сан 
епископ с титлата Углички, викарий на 
Ярославска епархия. Архи ерейската хирото
ния извършват видни йерарси на Руската 
Църква: Санктпетербургският митропо
лит Антоний (Вадковски), Московският 
митрополит Владимир (Богоявленски), Ки
евският митрополит Флавиан (Городецки) 
и др., в съслужение с многобройно духовен
ство. Новоръкоположеният архиерей е на
значен за настоятел на СпасоЯковлевския 
манастир във Велики Ростов.

Същата година епископ Иосиф посещава 
своя роден край – гр. Устюжна, Новгородска 
губерния, където се намират многобройни
те му роднини. Както в дните на следване
то си, така и сега, владиката се установява 
в своя роден дом, в който живеят майка му 
и семейството на найголемия му брат, 

33. А. І. Пос. съч. Т. VІІІ, с. 145 – цит. по: Сахаров, М. 
С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 57. 

Íîâãîðîäñêèяò Юðèåâñêè ìàíàñòèð 



39Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2010

Андрей Семьонович Петрових. По време на 
пребиваването си в Устюжна епископ Иосиф 
посещава НиколоМоденския манастир. Съ
щият след години ще стане място на него
вото заточение. Владиката извършва в 
манастира богослужение при стечение на 
многоброен народ. Много повече богомолци 
се събират на светата божествена Литур
гия, която младият епископ отслужва в 
съборния храм “Рождество на Пресвета 
Богородица” в Устюжна. Всеки път прис
тигането на владиката в родния му град се 
превръща в голям празник за всички негови 
близки, още повече че такъв висок църковен 
сан никой от техния род не е достигал.

Преосвещеният Иосиф посещава Ус
тюжна и през следващите години, като 
всяко свое гостуване завършва със св. Ли
тургия и проповед в съборния храм “Рож
дество на Пресвета Богородица”. Това 
про дължава до 1922 г., когато идва в родния 
си град за последен път.

На 21 март 1909 г. епископ Иосиф прис
тига във Велики Ростов, за да поеме длъж
ността си настоятел на СпасоЯковлевския 
Димитриевски манастир. Тази длъжност 
той изпълнява  до закриването на манасти
ра през 1923 г. Още от първите дни на своето 
настоятелство епископ Иосиф се залавя с 
благоустройването на обителта. Само след 
няколко месеца той освещава храм в чест 
на Толгската икона на Пресвета Богороди
ца и извършва реставрация на съборната 
църква “Зачатие на св. прав. Анна”. От 1912 
до 1917 г. построява и освещава пещерен 
храм “Възкресение Христово”, освещава 
престол в чест на Ватопедската икона на 
Божията Майка и храм в чест на Богоро
дичната икона “Радост на всички скърбящи”. 
Построява странноприемница към мана
стира, която два месеца след началото на 
Първата световна война е преустроена във 
военна болница на името на о. Йоан Крон
щадски със 150 места, модерно обзаведена 
за времето си. Горещ любител и познавач 
на църковното пеене, епископ Иосиф въвеж
да в манастирското богослужение древни 
църковни напеви и създава забележителен 
хор, който става известен в Ростов и окол
ностите. Владиката организира при мана
стира и детски църковен хор.

Началото на неговото служение в Ростов 
съвпада с 200годишнината от кончината 
на св. Димитрий Ростовски – събитие, пре
върнало се във всенародно честване. От 26 
до 28 октомври 1909 г. в СпасоЯковлевския 
манастир се провеждат тържества по слу
чай юбилея. Епископ Иосиф полага много 
усилия празненството да бъде организирано 
и осъществено по найблаголепен начин – 
той пряко ръководи неговата подготовка 
и провеждане., От 18 март 1910 г. епископ 
Иосиф е вече пръв викарий на Ярославска 
епархия, която по това време възглавява в 
сан архиепископ бъдещият патриарх Тихон 
(от 1907 г. до декем ври 1913 г.). Молитвена
та ревност на владика Иосиф, неговите 
усърдни трудове, отзивчивост и милосърдие 
привличат сърцата на хората и му спечел
ват всеобща любов и уважение. Много стра
дащи намират утеха и наставление в ду
ховните съвети на младия архипастир. 
Съзнавайки цялата висота и отговорност 
на архиерейското служение, той започва да 
се отнася към себе си още построго. На 
страниците на неговия дневник от 14 март 
1910 г. четем: “...Първа годишнина от мое
то служение на Църквата Божия в толкова 
велик свещен сан. Спокойна ли е съвестта 
ми след тази година на проверка за мен? О, 
не – чувствам, че би трябвало да бъда по
друг, подобър, а не съм способен да бъда 
такъв! Господи! Настави ме, научи ме, по
могни ми, вдъхнови ме, дай ми мъжество, 
дръзновение, сила, умение и ревност за Твоя 
слава!” На следващия ден, 15 март, той пише 
следното: “Денят на моята хиротония. 

Ñúбîðíèяò хðàì “Ðîжäåñòâî íà Ïðåñâåòà Áî
ãîðîäèцà” â Уñòюжíà
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Денят на обручението ми с Църквата 
Христова, с нетленната Невеста Господня, 
поверена ми както Дева Мария на своя об
ручник за запазване на нейната девствена 
чистота и непорочност, докато принесе 
благодатния плод на Божия Дух. О, свято 
звание! О, служение, несъвместимо с тлен
ните [човешки] сили! По чия воля ти ме 
намери, като ме изведе от бедното, незнат
но, сиромашко семейство и ме постави в 
подножието на самия Божий престол?”34 

 На 22 май 1913 г. епископ Иосиф има 
честта да посрещне в СпасоЯковлевския 
манастир император Николай ІІ със семей
ството му. А на 16 декември същата година, 
на неофициално посещение в Ростов и ма
настира, пристига Великата княгиня Ели
савета Фьодо ровна, бъдещата преподобно
мъченица Елисавета.

На 14 септември 1913 г. преосвещеният 
Иосиф изпраща част от мощите, одеждите 
и кивота на св. Димитрий Ростовски в 
родния си край за храма в с. Модено, Устю
женска око лия, където имало престол в чест 
на този светител. Тяхното пренасяне се 
превръща в истинско църковнонародно 
празненство с участието на хиляди право
славни християни.

За помалко от месец – от 25 август до 
16 септември 1914 г. – владика Иосиф вре
менно управлява Костромска епархия. Крат
кото му пребиваване в Кострома е изпъс
трено с различ ни пастирски инициативи и 
дейности, които преминават под знака на 

34. А. І. Пос. съч. Т. Х, с. 32-33 – цит. по: Сахаров, М. 
С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 6364. 

бушуващата тогава Първа световна война. 
На 29 август в катедралния храм на Костро
ма владиката извършва панихида за всички 
воини, загинали по време на войната, а след 
това оглавява литийно шествие до Суса
нинския площад, където заедно с градското 
духовенство отслужва молебен за победа на 
руските войски над врага, а на руския народ 
– над пиянството. Четири дни покъсно 
издава резолюция, с която разпорежда на
всякъде в епархията да се събират средства 
за подпо магане на Червения кръст през ця
лото време на войната. 

Преди революционните сътресения, 
наред с усилената си пастирска дейност, 
епископ Иосиф успява да напише, а голяма 
част от тях и да публикува, около 80 труда, 
в това число 12 тома от своя дневник, 10 
статии за Православната богословска ен
циклопедия, историческо описание на някол
ко обители, множество статии на нрав
ственовъзпитателни теми в списа нието 
“Божия нива”, труда “Майката Божия – 
Благодатна Майка на руския народ” (Серги
ев Посад, 1902 г.), “История на юдейския 
народ според “Древности” на Иосиф Флавий” 
(Сергиев Посад, 1903 г.), “От евангелските 
трохички. Беседи на монаха. Сборник про
поведи” (Сергиев Посад, 1904 г.), “Учението 
на Лайбниц за произхода и същността на 
злото” (Харков, 1905 г.) и др. 

ÏÑ
 (Ñлåäâà)

Ðîñòîâñêèяò Ñïàñîßêîâлåâñêè ìàíàñòèð

Ïîñðåщàíåòî íà ðуñêèя èìïåðàòîð Íèêîлàй ІІ ñúñ 
ñåìåйñòâîòî ìу â Ðîñòîâñêèя Ñïàñîßêîâлåâñêè 

ìàíàñòèð. 22 ìàй 1913 ã.
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С таростилната Църква още веднъж се 
оказала в извънредно положение. Тряб
вало да се вземат мерки да бъдат ръ

коположени повече клирици, за да се увеличи 
броят на воините за започналата битка, 
която трябвало да бъде спечелена. От този 
период са запазени два документа, които 
свидетелстват за тежките малтретира
ния и нарушавания на човеш
ките права през тоталитар
ния комунистически режим, 
малтретирания и нарушава
ния, сродни с престъпленията 
на нацистите или на някоя 
военна диктатура. Първият 
документ е удостоверение за 
освобождаване под номер 417 
(който показва колко много 
хора са били арестувани) от 
1955 г. В заглавието си съдържа 
след ните думи: “Румънска на
родна република, Мини стер
ство на вътрешни те работи, 
Генерална ди рек ция на затво
рите, 2 август 1955 [нов стил].” 
Думата “затвор” е зачеркна
та и отгоре на ръка е написа
но “място на задържане Ръчитоаса”. Няма 
написан номер на заповедта за задържане, 
нито пък – упоменаване на извършено нару
шение. Това означава, че о. Гликерий е бил 

“задържан с цел осигуряване на безопасност”; 
той не е бил задържан за извършване на 
някакво престъпление, предвиждано в или 
наказуемо от Наказателния кодекс. Това 
удостоверение за освобождаване в същото 
време било и присъда, защото носителят 
му е трябвало да остане в мястото за за
държане, поточно в Ръчитоаса, но под 
домашен арест, макар че не е бил съден от 
никой законен съд. С други думи, Секурита
те би ви арестувала, осъдила и след това би 

Êîíñòàíòèí Áужîð

КРАТКА ИСТОРИЯ НА РУМЪНСКАТА 

СТАРОСТИЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
(ïðîäúлжåíèå îò бð. 14/2009)

ви освободила, докато всъщност вие се на
мирате под домашен арест.

Вторият документ, ¹ 187, отразява 
преброяването, извършено на 8/21 февруари 
1956 г., и уточнява, че лице, на име “Глигерий 
(sic) Тънасе”, е регистрирано на формуляр за 
преброяване ¹ 79 с постоянно местожи
телство Ръчитоаса, об ласт Фетещи, в 

района на Констанца. Нека 
от бележим, че и двата доку
мента бяха публикувани като 
фак симилета в книгата с жи
тието на светия йерарх и 
изповедник Гликерий1.

Всички сведения за стра
да нията и изпитанията на 
този истински апостол на 
Старостилната Църква и на 
истинската вяра, записани в 
съществуващата документа
ция в архивите на Секуритате 
– бившата тайна полиция на 
комунистическия режим, пред
стои тепърва да бъдат раз
крити, изследвани и изучавани. 
Това е свещен дълг, който ще 
извади наяве пред клириците, 

вярващите и обществото укриваната досе
га информация, необходима за разбирането 
на кървавата история на 65годишното 
преследване срещу мъченическата Старо
стилна Църква, основана от прославения 
през 1999 г. светител и изповедник Гликерий. 
Свети Гликерий никога не се оплаквал от 
преследванията, които понасял, защото е 
бил убеден, че ако Спасителят е претърпял 
толкова много за нашето спасение, то и 
Неговите слуги трябва да страдат според 
примера, даден от техния Владика.

1. Mǎnǎstirea Slǎtioara. Slujba, Acatistul şi Viaţa Sf. Ierarh 
Glicherie Mǎrturisitorul (Slǎtioara: Editura “Schimbarea la Faţǎ”), 
1998, pp. 4445.

Уäîñòîâåðåíèå çà îñâîбîжäà
âàíå ¹ 417 îò 1955 ã.
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Целта на арестуването на митрополит 
Галактион и йеромонах Гликерий била да се 
попречи на напредъка на Старостилната 
Църква, осъществен чрез последните ръко
положения. Именно затова митрополит 
Галактион приел да ръководи старостилци
те. Поради здравословни причини той бил 
преместен от мястото си на задържане в 
манастира Кълдърушани, близо до Букурещ, 
в манастира Копъчени и църквата Моара 
Домнеаскъ, също близо до столицата, която 
принадлежала на манастира Слатиоара. 
Имен но там били ръкоположени първите 
два ма старостилни архиереи, епископ Евло
гий и епископ Методий, както и много свеще
ници и дякони. Било решено отец Гликерий 
по какъвто и да е начин да бъде заведен в 
Моара Домнеаскъ, за да бъде ръкоположен 
за епископ. Тази задача била възложена на о. 
Агатангел, който познавал района от посе
щенията си при о. Гликерий в Ръчитоаса. 
Отец Агатангел намерил шофьор на камион, 
който трябвало да закара в Букурещ малък 
повреден камион, натоварен върху неговия 
собствен голям камион. Те уредили отец Гли
керий да се скрие в кабината на повредения 
камион с надеждата, че ще има само бегла про
верка на контролнопропусквателния пункт 
на изхода на въпросния район и наистина 
станало така. По този начин кандидатът 
за ръкоположение успял да избяга. Той бил 
ръкоположен в църквата в Моара Домнеаскъ 
на 17/30 ноември 1956 г. На следващия ден 
епископ Гликерий бил заведен в манастира 
Слатиоара – мястото, което толкова оби
чал и където бил много нужен. Въпреки че 
многократно бил заплашван, следен и пре
следван, той никога повече не бил арестуван 
и останал в Слатиоара до своята кончина. 

Митрополит Галактион останал в мана
стира Кълдърушани, пазен от монах Теофан, 
който бил натоварен от своите началници 
да предотврати евентуално бягство на 
задържания. Положението било любопит
но, защото митрополит Галактион бил 
аре стуван от Секуритате, а го охранявала 
официалната Църква. По този начин той 
бил не само задържан под домашен арест от 
държавата, но също така и затворник на дър
жавната Църква – затворник на бившите си 
духовни синове, които вече не го признавали 
за свой духовен отец. Той ги бил предупредил 
за тежките времена, които ще настъпят 
за Църквата, а сега станал жертва, бил осъ
ден и затворен не в едно от обикновените 
места за задържане в селата, а в манастир, 
превърнат в затвор. Каква горчива съдба! 

Епископ Гликерий организирал колкото 
било възможно почесто посещения при 
митрополит Галактион, като му помагал 
чрез осигуряване на подобра храна и подо
бряване условията му на живот, така необ
ходими за човек в напреднала възраст като 
него, чието здраве постоянно се влошавало. 
Трудно било обаче да се поддържа контакт с 
митрополит Галактион, защото неговите 
облечени в раса пазачи имали строга заповед 
да не допускат непознати на тях лица да 
посещават затворника. Намеренията на 
неговите пленители били той да загине 
от глад, защото, както споделял митро
полит Галактион със своите посетители, 
му давали за храна само черен хляб и варено 
кисело зеле. През този период той бил посе
щаван найчесто от отец Павел Могързан 
(сега енорийски свещеник на общината в 
Рашка, окръг Сучеава) и от своя адвокат 
от Букурещ, на име Албу, който посещавал 
митрополит Галактион вероятно за да го 
подготви за наближаващия съдебен процес. 
Било решено с общо съгласие от управата на 
манастира Слатиоара да се организира бяг
ството на митрополит Галактион, понеже 
положението му било критично, както чес
то свидетелствал и самият митрополит, 
казвайки: “Изведете ме оттук, защото те 
ме убиват.” Нека си зададем въпроса: кои са 

“те”, искащите да го убият? Не някой друг, 
а самите новостилци, които не пропуска
ли нито една възможност да твърдят, че 

Дîêуìåíò ¹ 187 îò 8/21 фåâðуàðè 1956 ã.
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старостилците са техни “братя в Христа”! 
Новостилците обаче нито уважавали ар
хиерейския сан на митрополит Галактион, 
нито били впечатлени от фините качества 
на неговата висококултурна душа; те по
скоро искали да го унищожат физически от 
момента, в който той станал старостилец.

Бягството на митрополит Галактион 
било трудно за организиране, тъй като 
само много мъдър план на действие можел 
да надхитри бдителността на пазачите, 
ала въпреки всичко, то било извършен по 
следния начин. Адвокатът Албу се предста
вил за офицер на Секуритате, който, под 
предлог, че го води на разпит, трябвало 
да закара митрополита в Букурещ. От 
сто лицата митрополит Галактион бил 
тран спортиран в манастира Слатиоара 
от отец Павел, който по това време бил 
мирянин. След неговото бягство, Патри
аршията информирала Секуритате, която 
след сигнала започнала да го търси навсякъде. 
Митрополит Галактион изпратил о. Павел 
обратно в Букурещ, за да разбере какво е 
станало с адвоката и да вземе някои книги 
и архиерейски облачения, които о. Павел бил 
оставил на съхранение при сестра си. Когато 
пристигнал в Букурещ, о. Павел се обадил в 
дома на Албу, но му отговорил непознат глас, 
който го поканил да дойде в къщата, като 
му казал, че го очакват. В дома на адвоката 
о. Павел бил посрещнат от сина на Албу и 
от цивилен полицай, който се представил 
като капитан Войкулеску от Секуритате и 
веднага арестувал о. Павел. Самият адвокат 
също бил арестуван веднага след заминава
нето на митрополит Галактион.

Отец Павел бил отведен в Министер
ството на вътрешните работи. Когато 
пристигнал пред управлението, където 
трябвало да бъде разпитван, един цивилен 
мъж го ударил три пъти по гърба с железен 
лост. На следващия ден го отвели в една 
сграда на Секуритате в Рахова. След чети
ридневни неуспешни разпити, по време на 
които постоянно бил подлаган на прово
кации от внедрен човек, той бил отведен 
в стая за мъчения и там го били жестоко. 
Неговите мъчители спирали само за да 
продължат разпита, след което започва
ли нови поредици от физически мъчения. 
Тяхната цел била да получат каквато и да 
е компрометираща информация, която 
да им позволи да арестуват митрополит 
Галактион и други старостилни архиереи 
и свещеници и да хвърлят върху о. Павел 
вината за различни криминални действия, 
извършени от неизвестни лица. Отец Павел 
бил съден и осъден.

Оттогава до събитията през декември 
1989 г., Старостилната Църква отново функ
ционирала извън закона, бидейки търпяна, но 
постоянно излагана на безброй преследвания, 
злоупотреби, провокации, предавания, арес
ти, съдебни процеси, присъди, затваряния и 
разрушавания на храмове, глоби, невъзможни 
договори за закупуване на добитък и зърно, 
дни на насилствен “патриотичен труд” на 
клириците (особено в Ръшка), забрана за но
сене на раса или за погребване на вярващите 
в общите гробища, и т. н., и т. н. Дяволска
та ръка на Секуритате често правела да се 
чувства нейното присъствие, налагайки въз
гледите на държавата. Офицерите, които 

Âåлèê âîäîñâåò â ìàíàñòèðà Ñлàòèîàðà. 
19 яíуàðè (6 яíуàðè ñò. ñò.) 1956 ã.

Åïèñêîï Ãлèêåðèй ñлåä íåãîâàòà åïèñêîïñêà хè
ðîòîíèя. 30 íîåìâðè (17 íîåìâðè ñò. ñò.) 1956 ã.
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пряко се занимавали със Старостилната 
Църква, винаги се опитвали да направят 
труден църковния живот за старостилци
те, като в същото време очаквали да бъдат 
посрещани гостоприемно. Началникът на 
поста в Ръшка изисквал от манастира Сла
тиоара да съставя всеки ден списъци на всич
ките си посетители, включително местни 
и чужди туристи, и да представя тези спи
съци на тамошния милиционерски пост. В 
тези постоянни мъчения участвали не само 
представителите на официалната Църква, 
но и цивилни служители в кметствата и 
други държавни институции, които заедно 
формирали дяволски колектив, провеждащ 
психологическо, физическо и материално 
преследване срещу клириците и миряните 
на Старостилната Църква и търсещ по 
този начин да попречи, да неутрализира, 
да унищожи и, ако е възможно, да погребе 
старостилците.

Срещу тези многочислени и многообраз
ни действия на преследване били изпрате
ни множество протести в различните 
централни административни институции 
на тоталитарната комунистическа дър
жава. Ала твърде вероятно е никое от тези 
изложения никога да не е достигнало до 
своето предназначение. Секуритате вни
мавала да ги залавя навреме, прилагайки тези 
протести към досиетата на старостилни
те клирици, за да усложнява живота им 
занапред. Тези протестни изложения съдър
жат найточната информация относно 
събитията, които се случвали със Старос
тилната Църква по време на комунистиче
ския режим и именно поради тази причина 
те трябва да бъдат извадени от държав
ните архиви, където все още се пазят, скри
ти от обществено разглеждане. За щастие 
е запазено копие на едно такова изложение, 
съставено и подписано от митрополит 
Галактион. То е адресирано до Великото 
народно събрание, до Председателя на Ми
нистерския съвет, до Министерството на 
вероизповедания та, Министерството на 
вътрешните работи, Централния коми
тет на Румънската работническа партия, 
до канцеларията на Главния прокурор и дори 
до Румънската православна патриаршия. 
Привеждаме целия документ:

“В съгласие с основоположните закони 
на Православната Църква, изработени и 
утвърдени от светите и божествени отци 
– закони, които образуват конституцията 
на Църквата и остават ненарушими дока
то светът съществува, – Православната 
Църква в нашата страна, въпреки че е авто
кефална и независима в своето ръководство 
и управление, не може и няма правото да 
взема валидни решения, засягащи престижа 
на догматите, богослужението, реда или 
йерархията. Въпреки че границите на Пра
вославието, установени от тази църковна 
конституция, са категорични и тяхното 
щателно спазване е направено възможно 
чрез поддържането на единство в общия дух 
на вярата в едната съборна и апостолска 
Църква до наши дни; въпреки че толкова 
често са били отправяни предупреждения 
както чрез творенията на светите отци, 
така и чрез синодалните решения на из
точните Църкви, когато папството или 
анархистичните чужди религиозни течения 
са се опитвали да разделят Христовата 
Църква; и въпреки че са били произнесени 
анатеми срещу онези, които са дръзвали да 
правят спогодби с враговете на Господа, ня
кои архиереи, принадлежащи към Църквата 
в нашата страна, изпълнени с гордост и не 
можещи да отчетат последиците от не
зачитането границите на Православието, 
въведоха западния календар на папа Григорий 
ХIII за църковна употреба, като по този 
начин причиниха разделение в лоното на 
Църквата – нещо, което според думите на 
св. Иоан Златоуст, “не може да бъде измито 
дори с кръвта на мъченичеството”.

Сега Румъния е единствената страна 
в социалистическия блок, която е приела 
и поддържа западния календар за църковна 
употреба2. Голяма част от правовярващите 
християни в нашата страна отказаха да се 
подчинят на решенията, взети от йерарси, 
които са отстъпили от Православието, и 
тези християни разбраха, че е в съгласие с 
нравственото учение на Църквата да се 

2. България се оказа единствената комунистическа 
страна, в която новият календар бе въведен за църковна 
употреба през 1968 г. (Румънската православна църква 
беше преминала към григорианския календар по време 
на монархическия режим още преди Втората световна  
война.) – бел. прев.
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пази светата вяра без добавки, пропуски или 
нововъведения, за да не попадне човек под 
анатемите на светите отци за неспазване 
постановленията на Православната Църква. 

В продължение на 30 години Старостил
ната Православна Църква в тази страна 
беше оставена като кораб без кормчия, 
плуващ сред бурните вълни на ересите и 
анархистичните религиозни течения, и 
често пъти беше заплашвана от потъване. 
Но Спасителят Христос, Главата на Църк
вата, ни запази и въпреки всички тежки 
изпитания, през които преминахме, ние не 
се отрекохме и никога няма да се отречем 
от нашата света вяра.

Трябва да признаем, че ни беше трудно 
да понесем условията, създадени за наша
та Църква от 1924 г. до днес, тъй като 
тя нямаше нито един йерарх, който да я 
окормява, да я води, да я учи и да се грижи за 
спасението на душите на нейните духовни 
чеда, както Добрият Пастир, Който полага 
живота си за Своите овци3.

Сега, бидейки помолен от вярващите на 
тази Църква да бъда техен духовен водач, аз, 
който пострадах по същата причина още 
преди 1924 г., по време на германската окупа
ция, бидейки уверен, че това е единствената 
истина, с ентусиазъм поех ръководството 
на тази Църква. Тъй като понастоящем 
нашата правовярваща Църква има само 
десет свещеници за десетките хиляди наши 
вярващи, и след като ежедневно ме молят 
до ръкополагам свещеници и да освещавам 
техните църкви, ние ви молим единствено 
за това – да постъпвате с нас точно така, 
както постъпвате с останалите религиозни 
групи в Румънската народна република, като 
ни дадете подходящо признание в съгласие 
с всички сега действащи закони, още повече 
защото тези, които искат това одобрение 
да функционират легално, са същите хрис
тияни, които през 19361937 г. бяха масово 
разстрелвани с картечници и чиито све
щеници бяха арестувани и мнозина от тях 
загинаха в затворите.

Въпреки това, за да разкрия цялата ис
тина и да избягна прикриването с оправда
ния, независимо от желанието на официал

3. Виж Иоан. 10:11.

ната Православна Църква – която, сигурни 
сме, гледа с неблаговоление на завръщането 
към Православието – бих искал да подчертая 
тук, че моето завръщане към правилния 
календар просто означава, че се поставих 
в лоното на всички Православни Църкви, 
които са се придържали към решенията на 
светите Събори, като найголямата от тях 
е Църквата в Съветския съюз [Московската 
патриаршия], която се придържа към същия 
календар без никакви промени.

По този повод, бих искал още веднъж да 
подчертая, че през 1936 г., когато сегашният 
министър на вероизповеданията гниеше в 
затвора, задето е болшевик, “старостилни
те” свещеници и вярващи бяха измъчвани и 
хвърляни в затворите точно поради съща
та причина; днес, десет години след осво
бождението, когато Министерството на 
вероизповеданията е оглавявано от другаря 
[Петре] КонстантинескуЯши [18921977], 
бих искал да зная: ако по онова време сме 
били в съюз с Москва, защото използваме 
същия църковен календар, тогава пак по 
тази причина с кого сме в съюз сега?

За наше съжаление, научаваме, че дори 
днес свещеници биват преследвани и арес
тувани единствено защото следват стария 
календар. Например: монах Генадий Манциу 
от скита Тецу, окръг Хунедоара; архиманд
рит Евлогий Оца, окръг Клуж; йеромонах 
Мартиниан Комъничи от скита Копъчени, 
окръг Букурещ, който няколко пъти беше 
арестуван през кратки периоди от време.

Но това не е всичко. Монасите, йеро
монасите, които заместват женените 
свещеници в енориите, и също така оне
зи, които остават извън манастирите, 
са тероризирани от представители на 
Министерството на вероизповеданията, 
които изискват да им представят своите 
разрешителни за работа, а в някои случаи 
свещениците от официалната Православ
на Църква дори се държат като полицаи и 
конфискуват документите за самоличност 
на нашите свещеници.

За да бъде сложен край на тези аномалии 
веднъж и завинаги, ние настояваме да вземе
те необходимите мерки да ни оставят сами 
да водим живота си напълно спокойно, както 
останалите граждани на Румънската народ
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на република, на които е гарантирано пра
вото да вярват или да не вярват, съгласно 
демократичната Конституция [от 1952 г.]. 
При режим, основан на народна демокрация, 
където религиозната дискриминация се на
казва съгласно Наказателния кодекс и където 
гражданите се радват на пълни свободи, 
не виждаме друго разрешение, което би ни 
задоволило, освен признаването ни от вас.

С любов към вас, желаещ щастието и на 
двете страни,

архиепископ и митрополит
[подпис] Галактион

П.С. Бих искал да добавя, че съм препратил 
гореизложените бележки на Московския па
триарх Алексей и на Крутицкия митрополит 
Николай [Ярушевич; 18921961], с когото бях 
колега в Богословския факултет в СанктПе
тербург; на Българския патриарх Кирил, мой 
колега от университета в Чернауц и на пат
риарсите на Йерусалим, Антиохия и Алексан
дрия, които, като нас, правилно и истинно 
прославят същия Христос, Спасител на всич
ки нас и на всички истински християни”.

Това изявление, написано и изпратено от 
митрополит Галактион, по същината си не 
е просто молба или оплакване, а твърде явно 
обвинение, насочено срещу официалната 
Църква и атеистичната комунистическа 
държава. Това са прости думи, написани и 
подписани от митрополита със собствена
та му ръка, като при това те са изказани 
с културни изрази, почиващи на устоите 
на основните закони на истинската Пра
вославна Църква, съставени и одобрени от 
светите отци, закони, които формират 
конституцията на Църквата, ненарушима 
во веки. Изложението е де факто и де юре 
завет на митрополит Галактион, който 
беше премахнат от официалната Право
славна Църква, преследван и затворен от 
гражданските власти и изоставен от оне
зи, които преди беше ръководил. Той е бил 
предопределен от Бога да помогне в точния 
момент за духовното възстановяване на 
истинската Църква на нашия Спасител 
Иисус Христос, която защитаваше с думи 
и чувство при всичките си религиозни уси
лия. Няма да бъде неправилно, ако кажем, че 
митрополит Галактион духовно възстано
ви Старостилната Румънска Православна 
Църква, която той винаги защитаваше и 

обичаше, защото беше близка на сърцето 
му. Той положи основите на една йерархия, 
която беше запазена и разгърната до днес, 
когато плодовете на неговите трудове все 
още биват жънати; той значително увеличи 
броя на клириците, от каквито имаше та
кава голяма необходимост. Основателят на 
старостилната Църква – свети Гликерий, 
митрополит Галактион и всички клирици 
и миряни заедно образуваха едно цяло, една 
неразрушима стена, която осуети всички 
усилия на желаещите да смажат и разрушат 
ядрото на противостоене против офанзи
вата, подета от силите на злото.

Митрополит Галактион почина на 5/18 
юли 1959 г., като до края активно служе
ше като първойерарх на Старостилната 
Църква. Под натиска на Секуритате, не
говото погребение беше извършено тайно 
и така нямаше възможност то да стане 
прекрасната религиозна церемония, която 
митрополит Галактион заслужаваше. По 
този начин се потвърди, че държавата и 
нейната официална Църква се страхуваха от 
духовни воини от неговата величина дори 
когато те бяха мъртви. Главният прокурор 
на окръг Сучеава – Ръчиу, и представителят 
на Министерството на вероизповеданията 
и началник на Секуритате за района на Фъл
тичени, майор Константинеску, бяха аван
гарда на сатанинските организации, които 
наложиха ограничения за неговото погребе
ние. Всъщност, дори след преминаването си 
от този живот, митрополит Галактион 
повдигна трудни въпроси и той не може 
да бъде забравен както от тези, които го 
обичаха, така и от ония, които го изоста
виха. Той остави пророчества за съдбата 
на Румънската Православна Църква в една 
брошура, озаглавена “Няколко документа от 
времето на германската окупация от 1916
1918 г.”. Тези пророчества се изпълниха чрез 
приемането на григорианския календар за 
църковна употреба на 1/14 октомври 1924 г. 
– акт, предизвикал лавина от преследвания 
срещу отказалите да го приемат.

(Ñлåäâà)
Ïðåâîä îò àíãлèйñêè åçèê. 

Bujor, Constantine. Resisting unto Blood. Sixty
Five Years of Persecution of the True (Old Calendar) 
Orthodox Church of Romania (October 1924—Decem
ber 1989). CTOS, Etna, CA, 2003.
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ИсторИческИ сведенИЯ за
светИЯ благоверен цар Петър

ïî ñлу÷àй 1070ãîäèøíèíàòà îò ïðàâåäíàòà ìу êîí÷èíà

Л
ичността на светия благоверен бъл
гарски цар Петър десетилетия наред 
беше белязана с печата на негативните 
оценки от страна на някои историци, 
повечето повлияващи се един от друг. 

Върху него беше хвърляна вината за “упадъ
ка” на Първото българско царство, за попа
дането ни под византийско иго през 1018 г., 
за засилването на социалното разслоение, 
за появата на богомилството. Той беше 
обявен за найслабия български цар, който “е 
бил пригоден повече за царството Небесно, 
отколкото за земното”; “не можел да бъде 
нито управник, нито пълководец”1. Неспра
ведливата оценка тръгва от историците в 
началото на ХХ в. “Първият том на първия 
цялостен корпус по средновековна българска 
история излиза в 1917 г. Това е времето на 
Първата световна война – четвър тата вой
на за период от 30 години. За обществото 
и историците му силен държавник е този, 
който печели на бойното поле победи. Цар 
Петър не е воювал, значи е слаб държавник.”2 
Оттук нататък всичко, което съобщават 
за цар Петър среднове ковните хронисти, 
се анализира и синте зира в полза на пред
варително съставената теза. В последно 
време има сериозни опити за преоценка на 
неговата епоха, живот и дейност, които 

1. Мутафчиев, Петър. История на българския народ. С., 
1943, – Цит. по: Тодоров, Георги. Царството на войната 
и царството на мира – Цар Симеон, св. цар Петър и 
българската и историческа митология. – В. “Църковен 
вестник”, бр. 3/2003 г. – Цит. по: http://www.pravoslavieto.
com/history/09/bg_mitologia_simeon_petar_g_todorov.htm

2. Димитров, Божидар. Митът за слабия цар Петър 
(927969). – http://noviiskar.org/ni/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=579&Itemid=245.

ни дават възможност да видим първия 
бъл гарски цар3 в истинската светлина на 
неговото величие.

Свети цар Петър бил син на великия 
бъл  гарски княз (цар) Симеон, който царувал 
в Преслав от 893 до 927 г., и внук на просве
тителя на България – свети княз Борис. Още 
от първите дни на живота си Петър бил 
възпитаван в дълбоко благочестие и христи
янски добродетели. Много е вероятно баща 
му да го е готвел за монах и учен, тъй като 
той бил втори син – първи от втората жена 
на цар Симеон4. Не са известни причините, 
поради които Симеон решил да отстрани 
от престолонаследието първород ния си 
син Михаил, когото постригал за монах. За 
настойник на младия Петър (предполага се, 
че тогава не е бил навършил пълнолетие) 
Симеон определя опитния държавник и бли
зък свой роднина (шурей) Георги Сурсувул.

През лятото на 927 г. в Източна Тра
кия е проведена нова българска офанзива, 
при която са разорени редица византийски 
селища, включително гр. Виза. Мнозина от 
тамошните жители били откарани в плен. 
Според “Житието на св. Мария Нова”5, този 
поход бил извършен с поголяма жестокост 

3. Наистина, преди него Симеон – след победата при 
Ахелой, през 917 г. – се провъзгласил за цар (“василевс”), 
но до смъртта си не е получил международно признание 
за тази титла. Св. цар Петър е първият български 
владетел, за когото царската титла е призната от 
Константинопол, с което той бил изравнен по ранг – 
единствен от европейските владетели – с византийския 
император.

4. Има предположения, че дори е бил трети син на 
Симеон.

5. Гръцки извори за българската история. Т. V, 1964, 
с. 7581.
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от предишните. В Константинопол като 
таен посланик бил изпратен монахът от 
арменски произход Калокир, който имал за
дачата да предаде хрисовул от цар Петър до 
император Роман I Лакапин6 с предло жение 
за мир и династичен брак. Според някои 
византийски автори, тази стъпка е била 
предприета от българска страна поради 
страх от ответно нападение, продиктуван 
от суша, поява на скакалци 
и глад в България, както и 
от опасения за евентуална 
агресия от страна на ма
джари, хървати и ромеи. 
Такива мнения, изказани де
сетилетия покъсно, обаче 
не отговарят на истори
ческата действителност 
– по това време войната с 
хърва тите е приключила и 
няма нападения от страна 
на маджарите. Затова най
правдоподобно изглежда 
обяснението, че всъщност 
военните действия са били 
предприети с цел да се склю
чи мирен договор, който 
без подобна подготовка 
вероятно би изглеждал на 
византийците като проява 
на слабост. 

Според една от версиите, мисията на 
мо нах Калокир е била тайна поради съще
ству ва щите противоречия в обкръжението 
на царя и делението сред болярите на две 
пар тии, едната от които била за продъл
жаване на войните, а другата – за тяхното 
прекра  тя ване и за сключване на мир с Ви
зантия. Данните обаче сочат, че голяма 
част от високопоставените лица в Преслав 
са били единомислени в това отношение и 
са искали политика на мир. Такива са били 
кавханът7 Георги Сурсувул, ичиргубоилът8 

6. Роман I Лакапин – византийски император (920
944 г.).

7. Кавханът в прабългарската държава е бил един от 
шестте висши боили, които заедно с хана образували 
Съвета на седемте – върховния орган на управление 
на държавата. Той бил втори в държавата след хана и 
понякога го замествал.

8. Ичиргубоил – основна негова функция била “управи
тел на вътрешните крепости”. Нему били подчинени 
всички военноадминистративни служители, които се 

Мостич, калутарканът9 Симеон, сампси
сът10 Симеон, както и миникът11, маготът12 
и други лица. Това повдига тезата, че е въз
можно арменецът Калокир (сънародник на 
императора) да е бил изпратен от последния 
преди години с мисия да склони българите 
към мир, а сега всъщност да се завръща с 
дългоочаквания положителен отговор.

Изтощението от три десетгодиш ни 
те двустранни войни било 
общо, затова импера тор 
Роман с радост приел пред
ложението за сключване на 
мирен договор, като изявил 
готовност да приеме всич
ки условия. Отговорът му 
бил донесен от двама него
ви пратеници – монахът 
Теодосий Авука и клирикът 
Василий Родоски – едни от 
найдобрите дипломати 
на империята, които при
стигнали в Месемврия по 
море13. След тези предвари
телни подготовки, в края 
на лятото на 927 г. лично 
Георги Сурсувул отишъл в 
Константинопол да угово
ри условията за сключване 
на мира. В споразумението 
между двете страни влиза

ли следните точки: 1) Византия отстъпвала 
на България почти всички земи, отвоювани 
от Симеон; 2) тя трябвало да плаща ежего
ден трибут (данък) на северната си съсед
ка; 3) българският държавен глава за първи 
път бил признат за цар; 4) призната била 
независимостта на Българската Църква и 
била въздигната в патриаршия и 5) внучка
та на император Роман Лакапин – Мария, 

намирали в областта, както и военните формации в нея. 
В повечето случаи ичиргубоилът изпъква като военен 
предводител. Успоредно с това той е имал съдебни и 
дипломатически функции.

9. Калутаркан – висш администратор, отговорник за 
дворцовите обреди и ритуали.

10. Сампсис – писар, секретар. Титла, давана на предста
вители на прабългарската аристокрация, изпълняващи 
дипломатически и други мисии.

11. Миникът е военноначалническа титла, вероятно 
равна на хилядник.

12. Магот(ин) – старши, висш сан.
13. Месемврия била българско пристанище още от 812 г.

Ñâ. цàð Ïåòúð. Ñòåíîïèñ îò цúðêâà
òà “Ñâåòè Ñåäìî÷èñлåíèцè” â Ñîфèя
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дъщеря на найголемия му син Хри стофор, 
била обещана за съпруга на българския цар. 

Подобни успехи на българската дипло
мация са единствени по рода си в истори
ята. При това трябва да се отбележи, че 
подписаният дълбок мир, който обикновено 
се сключвал за 30 години, продължил цели 
четири десетилетия, какъвто случай няма 
в историята нито на Второто, нито на 
Третото българско царство. Императорът 
не само признал Петър за цар на българите, 
но и го провъзгласил за найблизкостоящ до 
василевса на ромеите, като по този начин 
българският цар заел повисоко място дори 
от франкския император. Византия отстъ
пила от вековната си забрана да дава царски 
дъщери за съпруги на “варвари”. Тази от
стъпка трудно можело да бъде преглътна  та: 
20 години покъсно Константин Багрено
родни продължава да недоволства срещу 
такъв недопустим според византийските 
разбирания брак. Признаването на българ
ския духовен глава за патриарх прави Бъл
гарската Църква шестата по ред патриар
шия след вековната пентар хия, според 
коя то имало само пет патриаршии – Рим
ска, Константинополска, Алек санд рийска, 
Антиохийска и Иерусалимска. “Държави 
като Сърбия (до 1219 г.) и Русия (на практи
ка до средата на XV в.) векове наред нямали 
собствена Църква. Руската Църква с мно
гобройното си паство била оглавявана от 
митрополит, назначаван от патриарха в 
Константинопол. Патриаршески сан сръб
ският духовен глава добил, и то с решител
ната подкрепа на Българската патриаршия, 
едва през 1346 г., а руският – през 1589 г.”14 
Извоюваната автокефалия на Българската 
Църква само няколко десетилетия след по
кръстването на народа ни е уникален факт 
в средновековната и новата история.

За подписването на мирния договор в 
Константинопол пристигнал самият цар 
Петър. На 8 октомври 927 г. в църквата 
“Св. Богородица при живоносния извор” 
(Пиги) той бил венчан с Мария от Констан
тинополския патриарх Стефан II. Кумува
ли българинът Георги Сурсувул, вуйчо на цар 
Петър, и протовестиарият Теофан – от 

14. Павлов, Пламен, Христо Темелски. Българи светци. 
С., 2010, с. 59.

византийска страна. Принцесата получила 
името Ирина, което на гръцки означава 
“мир”, в знак на надеждите, че този брак 
ще бъде гаранция за мира между двете дър
жави. След това, съгласно обичая, прото
вестиарият Теофан отвел обратно в Кон
стантинопол младата невеста. Сватбени
те тържества продължили три дни. На 
третия ден император Роман уредил бляс
кава трапеза край Златния рог. Мястото 
било застлано с копри нени тъкани. Там се 
веселели поканените, докато двамата вла
детели – император Роман и цар Петър – се 
угощавали на императорския кораб, който 
бил закотвен на близкия бряг15. На един от 
пировете българските гости изискали Хри
стофор да бъде смятан вече за втори в им
перията след баща му Роман Лакапин. Им
ператорът се съгласил с това. Макар на вярно 
да е искал да използва случая, за да издигне 
като евентуален наследник собстве ния си 
син вместо Константин VII Багре нородни, 
той обаче е допуснал намесата на чужда 
държава в делата на Византия.

Цар Петър проявил в брака си присъщи
те му добродетели вярност, целомъдрие, 
търпение и постоянство. Той останал 
предан на МарияИрина за цял живот. Не 
случайно един български източник твърди, 
че през целия си живот цар Петър “нямал 
грях с жена”16, т. е. съпружеският му живот 
бил наистина образцов. Цар Петър е един 
от малкото владетели, останал верен до 
гроб на своята съпруга. Скоро след смъртта 
на МарияИрина той приел монашество. 
Някои историци твърдят, че с въдворява
нето на МарияИрина в преславския дворец 
бил насаден византинизмът с всичките му 
отрицателни прояви. В началото тя чес
то посещавала Константинопол, което се 
тълкува не само като израз на дъщерна при
вързаност. Завръщала се обсипана с почести 
и подаръци. Говорят, че тя ги получавала, 
защото редовно информирала импе ратора 

15. Георги Амартол. Временник. – В: Тържество на слово
то. Златният век на българската книжнина. Летописи, 
жития, богословие, риторика, поезия. С., 1996. – Цит. 
по: http://www.kroraina.com/knigi/zv/zv6_5.html.

16. Български апокрифен летопис от ХI в. – Цит. по: 
ТъпковаЗаимова, В., А. Милтенова. Историкоапока
липтичната книжнина във Византия и в средновековна 
България. С., 1996, с. 196.
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за тайните на българския двор. Но даже да е 
било така, трудно е да открием в действи
ята й престъпен умисъл – тя оставила след 
себе си добър спо мен за примерна съпруга и 
майка. Възпитала синовете си като истин
ски българи, въпреки продължи телния им 
престой в Константинопол. Цари ца Мария 
укра ся вала българския престол близо 40 годи
ни – твърде дълго за пълния с преврат ности 
Х век. Родила на цар Петър трима синове 
и две дъщери, всичките рожби на 
искрената им любов17.

Обикновено се твърди, че 
склю  че ният от цар Петър и 
Геор ги Сур сувул през 927 г. дого
вор е довел до загубата на всички 
територии, извоювани от Си
меон Велики. Всъщност цар Пе
тър отстъпва само земи, които 
са били във военновременната 
зона, и та кива, чието задържане 
е било под въпрос. В пределите 
на България остават областите 
от Странджа през Беломорието 
и Южна Албания до Рас.

Мирният договор не бил 
при ет еднозначно в средите на 
българските боляри. Сформирала 
се партия на несъгласни с поли
тиката на мир с Византийската 
империя. Още през 928 г. недоволните ве
лможи заедно с брата на цар Петър, Иван, 
направили заговор с цел да завземат властта. 
Заговорът обаче бил разкрит и обезвреден. 
Съгласно сведенията на византийските 
хронисти Иван е бил хвърлен в затвора и 
(според някои източници) замонашен насила. 
Съществуват пред положения, че за кратко 
време Иван дори е бил провъзгласен за цар. Те 
се основават на два исторически паметника. 
Първият от тях е един от надписите (Х 
в.) от скалния манастир Мурфатлар (Се
верна Добруджа), на който се чете името 
на цар Иван. Другият артефакт е личен 
оловен печат на Иван, на който е изписано 
на гръцки “василевс”, т. е. цар18. Визан тий

17. Добрият цар Петър и императорската внучка 
Мария. – http://kinbg.com/index.php/200912150903
32/35220100101203227?format=pdf.

18. Павлов, Пламен. Бунтари и авантюристи в 
Сред новековна България. – http://nauka.bg/forum/index.
php?showtopic=2547.

ските хронисти разказват, че пратеници на 
императора успели тайно да изведат Иван 
от тъмницата и да го отведат в Констан
тинопол. Там той бил венчан тържествено 
за една знатна арменка, като кум му станал 
самият император, и бил причислен към 
византийската знат. Такова тълкуване на 
фактите обаче някои историци смятат за 
плод на естествените патриотични нагла
си на хронистите. Едва ли найопасният за 

този политически момент затворник 
е бил така слабо охраняван, че да 
може да бъде лесно изведен от 
тъмницата, извън града и дори 
извън страната, без никой да го 
потърси през цялото това време. 
За ефективността на българската 
гранична стража по това време 
свидетелства краят на живота 
на цар Борис II, за който ни раз
казва арабският летописец Яхъя 
Антиохийски19. През 978 г., кога
то заедно с брат си Роман успял 
да избяга от Византия, той бил 
убит по грешка от граничарите, 
които се подвели по неговото ро
мейско облекло. Повероятната 
версия е, че самият цар Петър е 
помолил дядото на съпругата си 
император Роман да вземе Иван 

в Константинопол. Вместо да екзекутира 
или инвалидизира своя брат, което е про
тиворечало на неговия благ нрав, а същевре
менно е можело да доведе до нови сблъсъци с 
представителите на войнолюбивата част 
на болярството, той урежда живота му във 
Византия, като по този начин го откъсва 
от единомишлениците му и му осигурява 
завидно положение. Византийската страна 
също имала полза от такова развитие на 
нещата. Тя държала в ръцете си брата на 
българския цар – евентуален претендент 
за престола, с което би могла при нужда да 
го шантажира. Решението на цар Петър и 
Георги Сурсувул несъмнено е било мъдро и е 
постигнало целта си: името на Иван пове
че не се спо менава от хронистите, което 
свидетелства за неговата непопулярност 
след заминаването му във Византия.

19. Яхъя Антиохийский. Летопись. Часть 4. – http://www.
vostlit.info/Texts/rus/Yahya/text1.phtml?id=1996.
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Две години покъсно се появил нов пре
тендент за царския престол – Михаил, пър
во родният син на Симеон. Този път се 
стигнало до въоръжено противодействие, 
защо то българискити, поддръжници на 
Михаил, вдигнали въстание и дори успели 
да превзе мат един град. Изказват се пред
положения, че Михаил е бил заточен в някой 
манастир в пределите на днешна Македония 
и че неговите поддръжници са били именно 
от тази област, населена с потомци на 
куберовите българи, които държели в по
голяма степен на прабългарското20. В 
хода на метежа обаче престолона
следникът внезапно умрял, кое
то осуетило плановете им. 
Въстаниците преминали 
през границата, опустоши
ли земите по устието на р. 
Струма, насочили се на за
пад към Епир и там причи
нили големи беди на мирно
то население, така че се на
ложило византийското прави
тел ство да ги усмири; те били 
поселени по бреговете на Артския 
залив. И в този случай пребла
гият Бог, виждайки сърдечно
то разположение на благочестивия цар 
Петър, не допуснал да се стигне до проли
ване на братска кръв.

Възползвайки се от вътрешните борби 
в България, плененият сръбски княз Чеслав 
Клонимирович успял да избяга (найвероят
но през 928 или 931 г.) и с помощта на Ви
зантия да вдигне въстание. Така той осво
бодил сръбските земи, които през 924 г. били 
превърнати от цар Симеон в български 
владения. Вината за това обаче не може да 
бъде приписвана единствено на цар Петър 
– дял в нея имат и болярите, които предиз
виквали вътрешни борби през целия този 
период. В случая се вижда харак терната за 
визан тийската политика двойственост – 
император Роман остава в добри взаимо
отношения с цар Петър, но в същото вре
ме снабдява с провизии и оръжие избягалите 
при него през 924 г. сърби и ги изпраща при 
Чеслав. Според някои историци бягството 

20. Пак там.

на Чеслав от България е станало със знани
ето на цар Петър, който доброволно го е 
пуснал, за да защитава в Сърбия български
те интереси21. В своя трактат “За управле
нието на империята” Константин Багре
нородни отстоява визан тийските “права” 
върху Сърбия. “Архонтът на Сърбия изна
чало... робски е подчинен на василевса на 
ромеите и никога не е бил подвластен на 
архонта на Бълга рия...”22; сърбите дават на 
българския владетел дарове, а не да нъци и 
т. н. Основателно се допуска, че с тези ар

гументи Константин Багренородни 
изра зява тревогата си от някакво 

сближаване на Чеслав с цар Пе
тър, предизвикано от засиле

ната маджарска активност 
на Балканите след 934 годи
на. Чеслав разширява дър
жавата си, при съеди ня вай
ки голяма част от Босна, за 
което благосклон ният неу
тралитет на Петър е мно

го важен. От оскъдните све
дения, дошли до нас от онези 

времена, може да се предполага, 
че Чеслав е лавирал между Ви
зантия и Бълга рия, но все пак 

отношенията с България са добри и остават 
такива и при неговите наследници.

На св. цар Петър се пада да живее в из
ключително труден период от историята 
на народите: по негово време тече разпа дът 
на големите империи (Франкска империя, 
Арабски халифат, Хазарски хага нат), появя
ват се нови племена, които тър сят своето 
място в Европа. 

Печенегите през Х в. са почти преки 
съседи на България – само на половин ден 
път, а по това време те се намират в своя 
разцвет. При тях нерядко отделните пле
менни вождове водят отделна политика, 
поради което е възможно по едно и също 
време отношенията на различните групи 
с дадена друга държава да бъдат различни. 
Несъмнено те са създавали сериозни труд
ности на цар Петър. Според сведенията на 

21. Цар Петър І и Чеслав Клонимирович – http://istoriabg.
com/?p=712.

22. Лев Диакон. История. Наука, М., 1988, Книга IV, 
5. – http://oldru.narod.ru/biblio/ldt1_5.htm#04.
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император Константин Багренородни, 
българите “многократно са били побежда
вани и ограбвани” от тези северни варвари 
и съответно са си направили изводи, че е 
“хубаво и изгодно винаги да са в мир с пече
негите”. Границата ни с печенегите тога
ва е била не по самия Дунав, а северно от 
него, почти по долното течение на Днестър. 
Там е имало много селища, които, според 
архео лозите, принадлежат на Първото бъл
гарско царство; покъсно, по времето на 
Кон стантин Багренородни някои крепости 
в граничните области са били изоставени 
от християнското им население. Единстве
ното писмено сведение за печенежко напа
дение срещу България е от “Повесть вре
менных лет”. През 943 г. киев ският княз 
Игор готви нападение срещу Византия, за 
което търси помощта на печенегите. Цар 
Петър обаче, навярно притеснен и от перс
пективата тези варвари да преминат през 
българските земи, предупреждава импера
тор Роман. Походът е спрян още при дел
тата на Дунав след преговори на византий
ските дипломати с княз Игор, но тъй като 
е принуден да си отиде, макар и с печалба, 
той насъсква печенегите срещу България. 
Местната власт обаче успява успешно да 
им даде отпор и не се стига до инвазия южно 
от Дунав23.

Маджарите също са голям проблем за 
повечето европейски държави по това вре
ме. Дори Симеон Велики, който има авто
ритета на изключителен военен, е принуден 
да им отстъпи част от отвъддунавските 
земи в днешна Трансилвания (около 903 г.). 
Цар Петър запазва и може би дори възста
новява част от територията си на север 
от Видин, Белград и Срем. Той обаче е об
виняван от някои историци, че проявил 
слабост при започналите от 934 г. нахлу
вания на маджарите, при които те правят 
дълбок рейд на Балканите и стигат до Кон
стантинопол по Виа Милитарис24. Те про

23. Обикновено с това нападение се свързва надписът 
на жупан Димитър от 943 г., открит при с. Мирча вода, 
Северна Добруджа (днес в Румъния).

24. Виа Милитарис (Via Militaris) – древен римски 
път, построен при император Нерон. Пътят мина
ва през градовете Белград (Sigindunum), Ниш (Naissus), 
София (Serdica), Пловдив (Philipopolis), Одрин (Hadrianopolis) 
и стига до Константинопол. През средните векове е 
основен път, свързващ Изтока със Запада. Бил използван 

дължават своите нападения срещу Визан
тия и през годините 943, 948 и 958. Други 
пък предполагат, че цар Петър е бил склю
чил договор с тях. Към 963966 г. маджари
те нападат и България, без да достигат 
византийските граници, както разбираме 
от писмото на царя до император Никиф
ор II Фока. Едва през 965966 г. България 
сключва с маджарите съюзен договор, според 
кой то им се предоставя коридор за нападе
ния срещу Византия с условие да не напа дат 
българските територии и жители.

През 963 г. умира царица МарияИрина, 
която е била гарант за мира между Визан тия 
и България. Новите гаранти за спазване на 
договора стават двама от царските синове 
– Борис и Роман25, които за целта отиват 
в Константинопол. Същата година след 
смъртта на император Роман II на власт 
във Византия идва Никифор II Фока26.

През 966 г. в Константинопол пристиг
нали български пратеници, които трябвало 
да получат ежегодния данък. По това време 
императорът празнувал поредната си по
беда над арабите – в Киликия, и превзема
нето на гр. Тарс. Исканията на пратеници
те му се сторили унижение и подигравка. 
Той “пламнал от гняв и, противно на нави
ка си, казал с глас, повисок от обикнове
ния: “Позорно е сега за ромеите, които 
победиха с оръжие всички свои противници, 
да плащат данък като роби на един беден и 
презрян скитски народ.”27 След това запо
вядал да набият българските пратеници, 

и за кръстоносните походи, а също от Османската им
перия, найвече при нападенията срещу Австрия – http://
bg.wikipedia.org/wiki/Виа_Милитарис;  http://la.wikipedia.
org/wiki/Iter_a_Sirmio_Byzantium; http://ru.wikipedia.org/
wiki/Via_Militaris.

25. Русская летопись по Ипатскому списку, стр. 2728 – 
Цит. по: Златарски, В. История на Първото българско 
царство. Ч. II. С., 1927, с. 544. Според Манасиевата ле
топис те са били там заложници. Съществува и теория, 
че те се намирали в Константинопол, за да получат 
образование, подобно на дядо им Симеон Велики.

26. Император Никифор II Фока (963969) е племенник 
на преп. Михаил Малеин (894963). При него той се запоз
нава с бъдещия велик подвижник Атанасий Атонски и, 
пленен от живота му, дава обет да приеме монашество. 
По негово желание и с негови средства преп. Атанасий 
построява Великата лавра на Света гора. Фока обаче не 
става монах, а император, и въпреки че води аскетиче
ски за неговото положение живот, през 964 г. забранява 
основаването на нови манастири (http://bg.wikipedia.org/
wiki/Никифор II Фока).

27. Лев Диакон. Пос. съч., Книга IV, 5.
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като им заръ чал: “Върнете се и обадете на 
вашия господар, облечен в кожух кожогризец: 
вели кият и всесилен ромейски император 
ще дойде веднага в страната ти и ще ти 
плати це лия данък, така че ще се научиш 
ти, трижди роб на прадеди роби, да при
знаваш за госпо дари ромейските владетели, 
а не да искаш от тях данък като от ро би.”28 
Различ ните учени изказват различни пред
положения за причината на появата на 
българските прате ници в Константинопол 
точно в този момент. Според едни, едва 
ли император Никифор Фока би си позволил 
такъв тон и вероятно всичко това става 
по стечение на обстоятелствата. Други 
историци предполагат, че св. цар Петър 
съзнателно е подбрал момента за пратени
чеството, като е искал да напомни на опи
янения от победите си бивш пълко водец, 
че успехите му на Изток се дължат на мира, 
който осигуряват северните съседи на им
перията. Вижда се и желание на царя да 
прекрати унизителното положение, в което 
се намирала България спрямо Византия след 
смъртта на царица МарияИрина. Верен на 
своя агресивен стил, Никифор Фока се по
старал да подкрепи надменните си слова с 
действия и през лятото на 967 г. се отпра
вил на поход срещу България. Но скоро се 
убедил, че е истинска лудост “да води вой
ските си по тези опасни места, за да ги 
предаде на българите да ги изколят като 
добитък”29. Импе раторът си припомнил 
участта на своя съименник Никифор I Геник, 
а също и катастро фата, претърпяна от 
неговия чичо Лъв Фока при Ахелой през 917 
г. и решил да не рискува. От т. нар. Голям 
окоп (Еркесията) Никифор Фока изпратил 
писмо до цар Петър, в което предлагал да 
се възстановят мирните отношения при 
условие българите да не допускат маджари
те до византийските владения. Противно 
на очакванията цар Петър отхвър лил ка
тегорично предложе нието, като дори уп
рекнал императора: “Когато те (т. е. ма
джарите) воюваха срещу нас, при все че ние 
те повикахме, ти не пожела да дойдеш на 
помощ. И сега, когато ние по принуждение 
сключихме съюз с тях, ти ни караш да на

28. Там.
29. Там.

рушим договора, да вдигнем оръжие срещу 
тях и да започнем безпричинна война.”30

При това положение Никифор II Фока 
прибягнал до изпитаното средство на 
визан тий ската дипломация – нападението 
в гръб. Тъй като цар Петър се бил погрижил 
да бъде в добри взаимоотношения с печене
гите, то Никифор решил да подкупи срещу 
него киевския княз Светослав. С тази мисия 
бил натоварен Калокир31, който заминал при 
русите “с много злато, за да го разпределят 
помежду си и да ги склони да се отпра вят 
срещу българите, за да ги покорят”32. Кало
кир сполучил в мисията си – сприятелил се 
със Светослав, “подкупил го с много подаръ
ци, очаровал го с примамливи обещания и го 
склонил да потегли с голяма войска срещу 
българите”. По това време в Констан ти
нопол пристигнала българска делегация, 
на която били дадени фалшиви надежди 
за възможни договорености. През август 
968 г.33 Светослав неочаквано дебаркирал в 
дел тата на Дунав с армия от 60 000 воини, 
без да се броят наемниците, заобикаляйки 
българската отбранителна система на север 
от реката. Това представлявало голям шок 
за българите. Русите успели да слязат на 
брега, българите били разбити и останалите 
живи се затворили в крепостта Дръстьр. 
Светослав продължил похода си. Български
те воини оказвали ожесточена съпротива, 
водели кръвопролитни сражения, но те 
били доста помалко на брой – едва 30 000 
човека. Руският летописец съобщава, че 
Свето слав превзел повече от 8034 крепости. 
Победите не били толкова лесни, след като 
не можал да стигне до столицата Преслав. 
Наложило се обаче да прекъсне похода си, 
тъй като печенегите, под давлението на 
българската дипломация – както твърди 
руският летописец – обсадили столицата 
му Киев. Опечален от неуспеха на армията 

30. Leo Diakonos, ibid., p. 6211–13. Skyl. — Cedr., ibid., p. 
3723–7. Zonaras, ibid., IV, p. 877–18. – Цит. по: Златарски, 
В. Пос. съч., с. 546547.

31. Калокир бил син на протевона (управителя) на 
Херсонес, млад аристократ, който имал опит в дипло
мацията.

32. Лев Диакон. Пос. съч., Книга IV, 6.
33. Както свидетелства Иоан Скилица в своята ис

тория – http://www.vostlit.info/Texts/rus/Skyliza/text3.phtml.
34. Смята се, че това число не е точно, а означава 

просто голям брой.



54 Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2010

си, цар Петър получил апоплектичен удар.
Уплашен от победите на Светослав и 

от действията на Калокир, който убедил 
руския княз да му помогне да завладее визан
тийския престол, Никифор Фока побързал да 
изпрати делегация при Петър с предложение 
за мир. Вероятно тогава той е предло жил на 
българския цар да изпрати двете си дъщери, 
за да се омъжат за малолет ните византий
ски императори Василий II и Константин35. 

През 969 г. войските на киевския княз 
отново се появили на Дунава и започнали 
“да пленяват българската земя”. Българска
та войска в един момент започнала да над
вива руснаците, както ни разказва преп. 
Нестор Летописец, но после успехът се 
обърнал в полза на чуждоземните нашест
веници. Това свидетелства за несъстоятел
ността на обви не нията срещу цар Петър, 
че през своето царуване е занемарил воен
ното дело, още повече че дори император 
Никифор със своята армия не дръзва да се 
изправи срещу българската войска. Тези 
сведения са толкова поценни поради факта, 
че са написани от чужди летописци, които 
естествено защитават своите съотече
ственици. Само две години след нахлуване
то на Светослав част от тази армия, ръ
ководена от комитопу лите, влиза в двубой 
с могъщата Византийска империя и се пред
ставя съвсем достойно.

Едни от чертите на свети цар Петър, 
признати и от найголемите му крити
ци, са неговото изключително боголюбие 
и дълбока вяра. Те са причина за продъл
жаване на строителството на църкви и 
манастири, както и подпомагането на 
вече съществуващи такива. Така например 
различните предания ни разказват, че по 
време на неговото царуване са основани 
Гер манският манастир (на Лозенската 
пла нина)36, Бистришкият манастир “Св. 
Петка”, Дивотинският манастир “Света 
Троица”37, Панчаревският манастир “Св. 

35. За това разказва Лъв Дякон във връзка с убийството 
на Никифор II Фока (Кн. V, 6): “С настъпването на но
щта при Никифор, както обикновено, дошла царицата 
и започнала разговор за неотдавна пристигналите от 
Мизия невести.”

36. Германски манастир – http://bg.wikipedia.org/wiki/
Гйрмански_манастир; http://lozenska.hit.bg/Histori.htm.

37. Дивотински манастир – http://bg.wikipedia.org/wiki/
Дивотински_манастир. Приказна разходка в манастир, 

Николай Летни”38, Боянската църква39, Скра
венският манастир “Св. Николай Летни”40. 
С негова финансова помощ били построени 
и два забележителни манастира – този на 
свети Павел Ксиропотамски на Света гора41 
и Рилският манастир42. Примерът на бла
гочестивия цар подтиквал и велможите, и 
простия народ да се грижат за църквите и 
манастирите. За връзките му с обителите 
свидетелства и новооткритият печат на 
цар Петър и жена му МарияИрина в ма
настира “Света Богородица” край Варна, 
кой то е датиран от 940950 г.43

Светецът цар се стараел да поддържа 
духовни връзки със съвременните му подвиж
ници за своя и на народа си душевна полза. 
Така от житието на преп. Павел Латрий
ски44, написано през втората половина на 
Х в. (вероятно от св. Симеон Метафраст45), 
разбираме, че “Петър, който управлявал 
тогава България и го поздравявал извънредно 
често с любезни и смирени писма, го призо
вавал да се помоли за неговото спасение”46.

По това време из цялата страна се раз
пръснала славата за подвизаващия се в Рил
ската пустиня преп. Иоан. Боголюбивият 
цар чул за него, когато бил в Средец, и ес
тествено пожелал да го види. Някои учени 

съграден от цар Петър – http://www.chudesa.net/p9615/.
38. Софийска света гора  http://bg.wikipedia.org/wiki/ 

Софийска_света_гора.
39. Боянска църква – http://bg.wikipedia.org/wiki/Боян

ска_църква.
40. Скравенски манастир Св. Николай – http://bgspirit.

com/?view=296.
41. Жития на светиите. Месец Януари. Изд. на Белия 

кръстъ на БПЦ. Курило, 1925, с. 428. Матакиева, Теофана. 
Образи на Иван Рилски в българското изобразително 
изкуство XIII-XIV век, дисертация. – Цит. по: Тодев, 
свещ. Неделчо. Развитие на отношенията между Църк
ва и държава с оглед изворите за свети Иван Рилски. 
– http://draganbachev.wordpress.com/2010/12/15/ развитие
наотношениятамеждуцърква2/. Според житието 
на преп. Павел в “Афонский патерик” средствата за 
възстановяването на манастира през Х в. са дадени от 
император Роман I Лакапин.

42. Виж у Дуйчев, Иван. Рилският светец и неговата 
обител. С., 1947, с. 131.

43. Максимова, Дима. Искра Сотирова. Големият от
кривател. – В. “24 часа” от 23.08.2010 г.

44. Преп. Павел Латрийски е починал през 955/956 г. 
Паметта му се празнува на 15 декември ст. ст.

45. Св. Симеон Метафраст е живял през втората 
половина на Х в. Паметта му се празнува на 9 ноември 
ст. ст.

46. Житие на Павел Латърски Нови. – Цит. по: Гръцки 
извори за българската история. Т. V, 1964, с. 230.
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са склонни изобщо да отричат срещата на 
св. Иван Рилски със св. цар Петър, ала за 
желанието на царя говорят найстарото, 
Безименното, житие на св. Иван Рилски, 
както и Първото му проложно житие. Св. 
патриарх Евтимий е заимствал фак тите 
както от тези жития, така и от гръцкото 
житие на Георги Скилица, но е из ползвал и 
запазените устни предания. 
За вероятно можем да при
емем само предположение
то, че светецът патриарх 
е вложил в устата им думи, 
както и че той е написал 
писмата, за които не е имал 
точни известия и които са 
поскоро плод на характер
ния стил “плетение словес”. 
Впрочем, нека дадем думата 
на него. И тъй, царят из
пратил деветима изкусни 
ловци, които да намерят 
светеца, като им заръчал 
без него да не се връщат. 
“След като обикаляха там 
много дни и не намериха 
ни що, те изнемогваха от 
глад и недоумяваха: нито 
смееха да отидат при царя, 
нито пък можеха да ски тат 
гладни по пущинаците. 
Стра хът, обаче, надделява
ше над глада и те не прес
таваха да търсят. Късно по 
едно време те намериха 
някаква малка ди ря, по коя
то стигнаха до обиталище
то на този мъж и го помо
лиха да им даде благословия. 
Той ги удостои с благословение и ги попита 
за причината на тяхното идване, а те му 
разказаха всичко. Когато, прочее, той прозря 
с духовното си око, че те са гладни от пет 
дни, предложи им трапеза и любезно ги на
гости. Онзи, прочее, Който с пет хляба 
насити пет хиляди, насити и тук девет 
мъже с един хляб и – о, чудо! – както там 
останаха много оста тъци, така и тук ос
тана половина хляб. Когато видяха това, 
те бяха удивени: онези, които помислиха, 
че единият хляб не ще им стигне, след като 

се наситиха, оставиха половина хляб.” Ав
торът на Безименното житие тук по
вествува, че един от тях е бил болен и, след 
като ял, веднага се изцелил. “Когато се за
върнаха – продължава своя разказ патриарх 
Евтимий, – те разказаха всичко на ца ря. 
Царят, про чее, се ра зпали от божествена 
ревност и облак от радост го обзе.

Той се затече, подобно 
на елен към водни извори 
през жетвено време (Пс. 41:2), 
взе със себе си своите най
близки и заедно бързо се от
правиха към планината. И 
когато дойдоха при реката, 
наричана Рила, те намериха 
голяма скала, много висока 
и стръмна и неудобна за 
преминаване. И като не 
можаха да отидат напред, 
те се завърнаха. Веднага те 
се възкачиха на друга висока 
планина, коя то окол ните 
люде оби чайно зоват Кни
шава. От там му показаха 
планината и скалата, гдето 
живееше преподобният. И 
не можа да отиде там ца
рят поради стръмнината 
и суровостта на мястото, 
но веднага изпрати двама 
служители, които обичаше 
много, като го молеше и 
призоваваше да го удостои 
с благословия, защото има
ше голямо желание да го 
ви ди. Двамата служители, 
щом като чуха казаното от 
царя, бързо отидоха там и 

разказаха на светеца.”47 Той отговорил на 
двамата царски пратеници: “Идете и му 
кажете: свети и славни царю, всичко е въз
можно от Бога, а не от човека. Ако искаш 
да ме видиш и да те видя, постави шатра 
на върха, а аз ще направя дим, та ти да 
видиш дима, а аз да видя шатрата – така 
ни е повелено да се видим.” И направи све
тият отец дим като стълб до небето. Цар 
Петър видя знака на светия отец, а свети

47. Цит. по: Дуйчев, Иван. Рилският светец и неговата 
обител. С., 1947, с. 124126.
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ят отец погледна към шатрата. Двамата 
прославиха Бога и се поклониха един другиму. 
Тогава цар Петър, като насипа чаша със 
злато, изпрати му я и каза: “Приеми това 
от страна на моето царство, за да ти пос
лужи за храна, както пожелаеш.” Светият 
отец Иван взе чашата, а златото върна, 
като каза на служителите, които бяха из
пратени от царя: “Идете и кажете на царя: 
Така казва твоят брат: Брате мой, не само 
с хляб преживява човек, но и със словото 
Божие, както е писано в Евангелието (Мат. 
4:4). Аз, брате мой, нито вой ска ще въоръ
жавам, нито ще купувам някаква стока. 
Поради това вземи си златото, понеже на 
тебе ти е много потребно, а аз ще задържа 
чашата за спомен от тебе и за знак от све
та.” И той изпрати златото, а чашата 
задържа, като каза на служителите: “Каже
те на царя: Бързо се вдигни от това място, 
понеже е вдлъбнато, та да не погинеш ти 
и всички, които са с тебе”. Като чу тези 
думи на светия отец, царят веднага се вди
гна и си отиде. И оттогава това място се 
назовава “Царев връх”, та и до днес.”48

“Царят беше много опечален и, като си 
мислеше, че е загубил нещо голямо, отиде 
си с много жалост и скръб. И щом стигна в 
двореца, той отново му изпрати немалко 
злато, заедно с различни овощия, подобава
щи на иноци, за благословение. Изпрати му 
и послание, което съдържаше следното: “До 
всечестния отец Ивана пустинножителя, 
цар Петър. Чух за боголюбивия нрав на 
твоята душа, за поселването ти в пусти
нята и за невещественото ангелско преби
вание, заедно с това и пълното отдалечение 
от света, и пожелах силно да видя твое 
преподобие, и да се насладя от твоите ме
доточиви слова, като мислех, че ще получа 
немалка полза от срещата с тебе. Понеже 
желанието за богатство и суетна слава, а 
заедно с това и сластта не позволяват нам, 
които се клатуш каме в морето на този 
суетен живот, да се възвисим към светли
ната на чистия и невеществен живот, тъй 
като са помрачени нашите душевни очи от 
скръбта и смуще нието, които владеят в 
живота. Но сега, сякаш пробуден от някакъв 

48. Цит. по: Стара българска литература. Т. 4. Жи
тиеписни творби. С., 1986, с. 128129.

дълбок сън, пожелах да видя твоята све
тост. Ала понеже аз, окаяният, се лиших и 
от тая благодат, поради множеството мои 
грехове, моля и призовавам твое преподобие 
да ни изпратите някаква утеха за отрада 
и за охлаждане на зноя на нашата скръб. 
Защото знае, знае твое преподобие какви 
житейски бури и метежни облаци обикно
вено вълнуват царските сърца”. Блаженият 
Иван, като сломи рога на възвисеността, 
преклони се пред молбата и пред постни
ческата храна, но никак пред златото, и 
така му отговори: “До благочес ти вия само
държец на българския скиптър цар Петър, 
убогият Иван. Не е полезно за нас да изпъл
ним цялата твоя молба, обаче заради 
твоята вяра и усърдието ти в нея изпъл
няваме онова, което подобава нам: приема
ме, прочее, постническата храна, а твоето 
злато – задръж си го ти сам. Защото голя
ма е вредата от такива неща за иноците, 
а особено за онези, които пребивават в 
пусти и неутешни места. Защо ли, прочее, 
ще потрябва на онези, които никога не 
получават хляб до ситост, нито пък вода 
за погасяване на жаждата? Нашият живот 
е Христос, а смъртта придобивка (Филип. 
1:21). Тези неща подхождат на твоята власт 
и на онези като тебе. Обаче дори и ти, 
който си украсен с диадема, си длъжен да не 
се наслаждаваш от тях, защото е речено: 
Когато тече богатство, не привързвайте сърце 
(Пс. 61:11). Въпреки че е писано: силата на царя 
е богатството (Иов. 31:24; Пс. 52:7), но то 
трябва да бъде изразходвано за оръжие и 
войска, а още повече за убогите и бедните, 
за голите и бездомните, а не за свое удо
волствие. Затова, ако желаеш да наследиш 
заедно със земното царство и небесното, 
бъди щедър, както е щедър Небесният наш 
Отец (Лука 6:36). Не уповавай се на неправда 
и не пожелавай грабителство. Бъди кротък, 
тих и благопристъпен към всички, обръщай 
очи към всички твои околни. Маслото на 
твоя та милост нека се пролива над всички 
(Ис. 61:3). Да не узнае твоята левица що пра
ви десницата ти (Мат. 6:3). Нека бедните 
да излизат радостни от твоя палат, а 
князете да носят на езиците си похвала за 
тебе. Нека твоята багреница да сияе със 
светлостта на добродетелите. Въздишки
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те и сълзите нека бъдат твои чеда. Спо
менът за смъртта да посещава винаги твоя 
ум, а твоята мисъл да мечтае неуморно за 
бъдното царство. Валяй се под нозете на 
твоя та майка – Църк вата, покланяй се 
усърдно и прекланяй глава пред нейните 
първопрестол ници, та Царят на царству
ващите и Господарят на господарствува
щите (1 Тим. 6:15), като види това твое 
усърдие, да ти даде онези блага, които око 
не е видяло и ухо не е чувало и не са влезли в чо-
вешко сърце, а Бог ги е приготвил за онези, които 
Го любят (1 Кор. 2:9).” Царят, като прочете 
това, мислеше, че е получил нещо велико и, 
като го целуна с обич, държеше го в пазвата 
си като някакво многоценно съкровище. 
Като го прочиташе често, той прогоняше 
тъмата на светската мълва.”49

 За тази среща с царя разказва и сам све
тецът в своя Завет: “В началото, когато 
дойдох в тази пустиня, лукавият враг опита 
да изкуси чрез сребролюбие и мене – понеже 
благочестивият цар ми изпрати множество 
злато. Когато се отказах да го видя заради 
Господа, аз разбрах, че това е било коварство 
на дявола. Не го приех, но го върнах на онзи, 
който го изпрати, понеже така помислих в 
себе си: Ако бях желал да имам злато и сребро, 
и подобни тям неща, то защо дойдох в тая 
страшна и непроходима пустиня, гдето не 
намерих човек, но диви зверове? – И така се 
избавих от козните на лукавия изкусител, 
който се старае да ни спъва в онези неща, 
от които самоволно се отрекохме.”50 От 
думите на светеца следва, че вероятно тези 
събития са станали в началото на Петрово
то царуване – във всеки случай доста време 
преди 941 г.

Свети цар Петър търсил съвети чрез 
писма и от тогавашния Константинополски 
патриарх Теофилакт51 по повод появилата 
се по негово време богомилска ерес. Някои 
учени приписват вината за зараждането на 
това учение на “слабия” цар Петър. Причи

49. Цит. по: Дуйчев, Иван. Рилският светец и неговата 
обител, с. 127130.

50. Пак там, с. 130131.
51. Патриарх Теофилакт Лакапин (917 – 27 февруари 

956 г.), е патриарх на Константинопол от 2 февру-
ари 933 г. до смъртта си. Той е наймалкият син на 
византийския император Роман I Лакапин и неговата 
съпруга Теодора и чичо на царица МарияИрина.

ните обаче са много и поскоро благочести
вият цар е трябвало да пожъне онова, което 
други са посели. Изтощителните войни при 
цар Симеон довели обикновените жители 
на страната до тежко икономическо поло
жение – освен неурожайните години, при
родните бедствия и нападенията на ма
джарите, за това допринесли увеличените 
данъци. При това страната била обезкър
вена. Император Роман Лакапин в едно от 
свои те писма до Симеон І посочва, че зара
ди войните двадесет хиляди души са се 
изсе лили от България във Византия52. Съ
щевременно много духовници и монаси 
отстъпили с живота си от своето призва
ние, влезли в конфликт с проповядваната 
от тях вяра и станали съблазън за помалки
те си братя (срв. Мат. 18:6). В тази обстанов
ка не се забавила появата на хора, които 
изопачавали Христовото учение, желаейки 
да увлекат вярващите след себе си (срв. Деян. 
20:30). Така възникнало богомилското учение 
и движение. То носи името на първосъзда
теля си поп Богомил.

Богомилството е дуалистично учение, 
което се корени върху манихейството и 
месалианството. Богомилите твърдели, че 
видимият свят е “сатанинско дело”, тъй 
като “добрият Бог” не би позволил на не
правдата да тържествува на земята. Спо
ред бого милите Христос само привидно се 
появил и действал на земята като човек. 
Съгласно техните представи Той бил Сло
во, излъчено от Бога, което трябвало да 
освободи човече ството от порочността и 
да го тласне към спасението. За богомилите 
Христос стоял подолу от Бога и не Му бил 
равен. Това спиритуализиране на Господ 
Иисус Христос е естествено за богомилите 
поради схващането им, че всичко матери
ално е дяволско и обладано от зли сили. Те 
вярвали, че Христос привидно като човек е 
претърпял мъките на кръста, издъхнал и 
след три дни възкръснал. 

52. Император Роман I Лакапин. Първо писмо до 
цар Петър. – Цит. по: http://aldbg.narod.ru/biblioteka/
RomanLakapim1pismo.htm. Тодоров, Георги. Царството 
на войната и царството на мира – Цар Симеон, св. цар 
Петър и българската и историческа митология. – В. 
“Църковен вестник”, бр. 3/2003 г. Цит. по: http://www.
pravoslavieto.com/history/09/bg_mitologia_simeon_petar_g_
todorov.htm.
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Богомилите обявявали царя, болярите 
и държавните институции за творение на 
“злата сила”, т. е. под прицела на критика
та им били устоите на съществуващия зе
мен ред. Класовата проповед на богомилите 
допадала на отрудените хора с призивите 
“да не се работи на земните господари”, с 
твърдението, че “царят и болярите не са 
поставени от Бога”. Те учели “своите да 
не се подчиняват на господарите, нена
виждали царя и ругаели старейшините”. 
Водени от това свое разбиране за света, те 
не признава ли нито светите Тайнства на 
Църквата, нито решенията на Вселенските 
събори. Те не вярвали във Възкресението 
на мъртвите, не почитали светия Кръст 
Господен, светците и светите им мощи и 
били против светите икони, храмовете, 
чудесата и празниците; против църковната 
йерархия. Особено важна е поддържаната от 
тях мисъл, че за тълкуването на Евангели
ето не са нужни свещеници, че това могат 
да вършат всички хора. 

От месалианството те заели идеята, че 
злата сила, която е внедрена в човешката 
душа и плод на която е видимият свят, 
може да бъде победена чрез дълбоки и искрени 
молитви и аскетичен живот. Тогава човек 
щял да се освободи от властта на сатана
та и щял да получи в себе си благодатта на 
Светия Дух, издигайки се над останалите 
хора с “духовно съвършенство”. Богоми
лите мразели децата и отхвърляли брака 
като зло, кое то пречи на спасението им. 
Поради това “съвършените” трябвало да 
напуснат жени те си. Отричали земните 
блага, богатствата, считайки ги пречка 
за духовното извисяване. Освен това били 
против убийството, войната, не убивали 
дори животни, а се хранели с постна храна.

Богомилите се делели на различни кате
гории – според съвършенството си – в за
виси мост от степента на пре одо  ля ване в 
себе си власт та на злата сила, дявола. Най
високо в моралната йерархия стояли “съ
върше ни те” богомили, кои то чрез дълбоко 
усвояване на учението, чрез молитви и ас
кетичен живот се издигали до “носители 
на Светия Дух” и се приготвяли за ръково
дители на другите. След съвършените бо
гомили идвали вярва щи те и след тях – слу

шателите. Вярва
щите били члено
ве на братства
та, те можели да 
участват в рели
гиозния им жи
вот, били обвърза
ни с определени 
аскетични задъл
жения. Слушате
лите живеели из
вън богомилските 
общества и може
ли да присъстват 

на пропо ведите. 
Преминаването от 
една категория в 

друга се извършвало чрез специален обред.
Богомилите се молели само с Господня

та молитва “Отче наш” и смятали всички 
останали за вредно многословие.

За успешното разпространение на нова
та ерес спомогнал и фактът, че през VIII в. 
в българските земи, поточно в района на 
Филипопол и Тракия, а покъсно и в Маке
дония, били преселени големи групи павли
кяни53, главно сирийци и арменци, носители 
на манихейските възгледи. За съжаление от 
България богомилската ерес се разпростра
нила в съседните страни, а после и в Мала 
Азия и Европа. Последователите на богоми
лите в различните държави са известни 
като бабуни, торбеши, кудугери, патарени, 
катари, албигойци.

Св. цар Петър започнал борба срещу 
ново появилата се ерес. Насърчавал изобли
ча ването º, както свидетелства беседата 
против богомилите на приближения нему 
презвитер Козма, търсел съветите на то
гавашния Константинополски патриарх 
Теофи лакт, вземал мерки и според граждан
ските закони. Борбата срещу богомилство
то про дъл жи ла през следващите два века и 
половина.

Днес се изказва и противоположното 
мне ние – че богомилството не е било така 
широ ко разпространено сред народа в Бъл
гария, че не е имало привърженици извън 
клерикалните кръгове – монаси, свещеници 

53. Павликянство – дуалистична ерес на християнска 
основа, появила се през VII в. в Армения.

Фàêñèìèлå íà “Áåñåäà 
ïðîòèâ бîãîìèлèòå” îò 

ïðåçâèòåð Êîçìà. 
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и малцина миряни. “И доказателство, че 
учението е имало привърженици само в кле
рикалните кръгове, е обстоятелството, че 
богомилите изчезват още в първите години 
на турското робство. Приказките на някои 
историци, че християните в мюсюлманска
та държава били поставени в еднаква подчи
нена плоскост и затова изчезнали, не могат 
да бъдат верни. Павликяните (една друга 
дуалистична ерес) са живели само в няколко 
села в Пловдивско, но оцеляват до XVII век, 
когато приемат католицизма. Потомците 
им (около 60 000 души) са налице и днес. С 
изчезването на 90% от клира при завоюва
нето на България от турците изчезват и 
богомилите. По времето на цар Петър те 
са били проблем на Българската православна 
църква, но не и на българската държава.”54

Някои български историци възприемат 
съобщението на византийския летописец 
Лъв Дякон, че като узнал за победата на 
Киевския велик княз Светослав над българ
ската войска в 968 г., цар Петър получил 
апоплектичен удар, вследствие на който 
починал през следващата година. Но мест
ни старобългарски паметници твърдят, 
че благоверният цар Петър, след като се 
отказал от царския престол, приел мона
шество и ревностно се подвизавал в някакъв 
манастир. Съгласно неговата служба, този 
манастир е бил някой от намиращите се 
в или около Преслав. Съществуват обаче 
податки в Българската апокрифна летопис 
от ХI в., повторени пет века покъсно от 
Яков Крайков, че той приел монашество и 
заминал за Рим, където и починал55. Послед
ната версия изглежда найнеприемлива и е 
найслабо приета за вярна. 

Предполага се, че той е съставителят 
на известен брой прекрасни поучения с 
нравоучителен характер, чийто автор име
нува себе си “Петър монах”, “Петър цар”, 
“Петър някой си”, “Петър черноризец”, 
“Петър недостойний”. Познати са следни
те творби, които съдържат в заглавието 
си авторското име Петър: 1. “Сказание за 

54. Димитров, Божидар. Пос. съч. – http://noviiskar.org/
ni/index.php?option=com_content&task=view&id=579&I
temid=245.

55. Иванов, Йордан. Български старини из Македония. 
С., 1970, с. 386.

поста, за молитвата и за църковния чин”; 2. 
“Поучение за душевното спасение”; 3. “Сло
во за времен ния живот”; 4. “Слово за всяко 
съпротивление”; 5. “Слово за този живот”; 
6. “Слово за богатия и бедния”; 7. “Молитва 
към Света Богородица”. Засега за безспорно 
негови слова се смятат първите четири.

Десетилетия наред за година на смър
тта на свети цар Петър се приемаше 969 г., 
но напоследък някои учени смятат, че тя 
е настъпила през 970 г. Относно датата 
на него вото честване (30 януари ст. ст.), 
съществува твърдение, че “тя няма връзка 
с датата на смъртта му, а е избрана по 
принципа на контаминацията със св. Петър 
Александрийски и неговото честване заедно 
със св. Климент Римски”56. Ако е така, обаче, 
трудно е да се отговори на въпроса как е 
могло датата на смъртта му да бъде така 
бързо забравена, след като почитанието 
към него и богослужебната му прослава са 
станали скоро след неговата смърт.

Споменаването му като светец започва 
още през Х в., когато найвероятно е напи
сана неговата служба. Като такъв той се 
споменава и в следните писмени памет ници: 
в Българската апокрифна летопис от ХI 
век, в грамотата на цар Константин Асен 
от XIII век, в житието на Зографските 
преподобномъченици от същия век, в из
вестния пролог на Станислав от XIV в., в 
Драгановия именник на българските царе, в 
Дриновия поме ник, Виргинската грамота и 
пр. Богослужебните сборници също го споме
нават в: синаксара на Зографско евангелие 

56. Николова, Бистра. Монашество, манастири и 
манастирски живот в средновековна България. Т. II. 
Монасите, С., 2010, с. 837.

Ñìúðòòà íà ñâåòè цàð Ïåòúð. Ìèíèàòюðà îò 
Âàòèêàíñêèя ïðåïèñ íà Ìàíàñèåâàòà лåòîïèñ.
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от 1305 г., Лесновския пролог от 1330 г., 
Леснов ски пролог от XIV в. от колекцията 
на Румянцевския музей, ръкопис ¹ 189 от 
XIV в. от Хлудовата сбирка, пролог ¹ 705 
от Сръбската национална библиотека57. 

Службата на свети цар Петър е била 
запазена фрагментарно в два ръкописа от 
XIII в., които понастоящем са изгубени58 – 
останали са само техните публикации. 
Дълги години се смяташе, че това са части 
от две отделни служби, докато Стефан Ко
жухаров не доказа, че се касае за една59. Въз 
основа на самата служба и споменаваните в 
нея варварски нашествия се приема, че е 
съставена към края на Х век60. От текста 
на службата разбираме още, че нейният 
автор е ученик на св. цар Петър. Предполо
жението, че манастирът на цар Петър се 
е намирал в Преслав61, се гради на думите: 
“Радвай се, Петре, утвърждение на Църква
та и на твоя град Преслав!”

От службата разбираме също, че мощи
те му се запазили нетленни и мироточели.

Съвременниците на Петър виждали у 
него високи лични качества. Лъв Дякон го 
нарича “мъж боголюбив и благочестив”62, 
други – “достопочтен”, “найдобър” и “най
прочут”, “възвестител на благочестието 
и учител на православието”, “застъпник на 
вярата”, “мъж свят и съвършено праведен” 
и т. н.63

Важно свидетелство за оценката на 
неговото царуване по време на самото 
среднове ковие е и фактът, че всички въста
нически царе през следващите две столетия 
приемат името Петър. Пръв това сторил 
Петър Делян през 1040 г. “Така царят све
тец Петър (927969), първият официално 
признат от Византия “василевс на Бълга
рия”, се превръ щал в символ на исконната 
българска държавна традиция. Дали идеята 
е била на самия Делян, ние не знаем, но с 

57. Билярски, Ив. Покровители на царството. Св. цар 
Петър и св. ПараскеваПетка. С., 2004, с. 2224.

58. Виж поподробно Билярски, Ив. Пак там, с. 21.
59. Вж. поподробно Кожухаров, Стефан. Неизвестен 

автор. Службата на цар Петър. – В: Проблеми на ста
робългарската поезия. Т. І, С. 2004, с. 75-80.

60. Найкъсното датиране е за 3040те години на XI 
в. – Вж. Николова, Бистра. Пос. съч., с. 834.

61. Иванов, Й. Пос. съч., с. 394.
62. Лъв Дякон. Пос. съч., 5, 2.
63. ТъпковаЗаимова, В., А. Милтенова. Пос. съч., с. 196.

този символичен акт било дадено началото 
на една традиция – същото име приемали и 
следващите български въстанически водачи, 
а именно Константин Бодин през 1072 г. и 
Теодор (поголемият брат на Асен I и Кало
ян, т. е. цар Петър: 11861197) през 1186 г.”64 

“Непредвзетият анализ на сведенията 
за царуването на цар Петър показва, че той 
е управлявал държавата си компетен тно и 
мъдро, използвайки разнообразни политиче
ски средства – от дипломацията до разубеж
даващата мощ на една силна армия. Стараел 
се е да не използва войната като средство за 
постигане на целите си, тъй като е знаел, 
че дори една победоносна война ражда мно
го тежки проблеми... Естествено е, че при 
тогавашната система на управление този 
добър живот се е смятало, че е осигурен от 
цар Петър, и на практика до голяма степен 
си е било така. Оттам и народното призна
ние, предавано от поколение на поколение 
поне 200 години, щом всеки претендент 
за българската корона се е прекръщавал на 
Петър, заявявайки по този начин, че ще уп
равлява като цар Петър I между 927969 г.”65

Дьньсь памќть творќщиихъ не прэзьри. 
молитвами къ владыцэ испроси. 
жизнь изобильн©. тэмь даровати. 
и вьсего зъла избавити сќ намъ на земи. 
и оулоучити жизнь вэчьн©«. 
и на небесе богоу прэдъстоЄ отьче петре. 
сътворьша¬го ти хвал© не прэзьри 7 

Íå èçîñòàâяй òà÷åщèòå äíåøíèя òè ïðàçíèê,
ñ ìîлèòâè èçìîлè îò Ãîñïîäà
äà íè äàðè çàòуй жèâîò âúâ èçîбèлèå,
òà îò âñяêî íà çåìяòà çлî äà ñå èçбàâèì 
è âå÷íèя жèâîò äà íàñлåäèì!
È êàòî ïðåäñòîèø ïðåä Áîãà íà íåбåòî, îò÷å 
Ïåòðå,
è òîçè íå çàбðàâяй, щî  ïîхâàлàòà íàïèñà!

(стихира, гл. 2)
ÏÑ

64. Павлов, Пламен. Бунтари и авантюристи в сред
новековна България. Самозванецът Петър Делян и цар
ският син Алусиан.  http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/
buntari/samozvanecyt.htm.

65. Димитров, Божидар. Пос. съч.
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С
ветител Филарет, в света Георги 
Ни колаевич Вознесенски, произхождал 
от благочестиво свещеническо семей

ство. Той се родил в гр. Курск на 22 март 
(ст. ст.) 1903 г. През 1909 г. баща му, прот. 
Николай се преселил заедно със се мей ството 
си в гр. Благовещенск на Амур, където преми
нало и детството на Георги. През 1920 г. юно
шата завършил там осмокласната гимназия. 

Същата година, след завземането на 
Приамурската област от болшевиките, 
протойерей Николай с цялото си семейство 
се преселил в Китай, гр. Харбин, където 
освен потомците на руските основатели 
на града имало и още десетки хиляди руси, 
напуснали родината си след Октомврийския 
преврат през 1917 г. През 1921 г. почи нала 
неговата благочестива, дълбоко вярваща 
съпруга Лидия Василиевна. Отец Николай 
сам поел грижата за своите пет деца, по
казвайки пример на духовнонравствена 
сила и християнско смирение пред Божия
та воля. Ерудиран богослов, възпитаник на 
Московската духовна академия, той въпреки 
житейските си трудности успял да състави 
много помагала по история на Църквата и 
учебници по Закон Божий, от които се учели 
руските младежи, емигрирали в Далечния Из
ток. През 1933 г. протойерей Николай приел 
монашество с името Димитрий, скоро след 
това бил възведен в архиерейски сан, а след 
време – и в архиепископско достойнство с 
титлата Хайларски.

Георгий Вознесенски завършил гимнази
алното си образование в Харбин, сетне по

стъ пил в рускокитайския политехнически 
институт и го завършил през 1927 г. като 
инженер електромеханик. Скоро след това 
приел целибатно свещенство, а през 1931 г. 
завършил Пас тир скобогословските курсове 
към местния институт “Св. княз Влади
мир”, които покъсно прераснали в Бого
словски факултет. В същия институт той 
станал впоследствие преподавател по Нов 
Завет, Пастирско богословие и Омилетика. 
През 1931 г. той бил постриган в монаше ство 
с името Филарет, в чест на св. Филарет 
Милостиви. Две години покъсно йеромонах 
Филарет бил възведен в сан игумен, а четири 
години покъсно – в сан архимандрит. 

В монашеската община1 в Харбин, къде
то се подвизавал, о. Филарет изучавал рев
ностно светоотеческите творения. От  
самото начало те станали за него незаме
нимо ръководство в духовния живот при 
липсата на живи опитни наставници. От 
светите отци той се научил и на това, да 
не се бои от самотата в борбата за исти
ната – впоследствие на светителя неведнъж 
се случвало да застава сам в защита на Бо
жията правда. Отец Филарет така обичал 
словото Божие, че научил наизуст цялото 
Четириевангелие. В Харбин той се отдал 
на активна църковна и пастирскопропо
ведническа работа. Още през първите го
дини на своето служение като свещеник 
привлякъл мнозина, търсещи духовния път. 

1. Първоначално общината възникнала като дом на 
милосърдието – приют за престарели и сираци, създаден 
от Камчатския архиепископ Нестор.

“ДОСТОИНЪ!”
По случай 25-годишнината от блажената 

кончина на неотдавна прославения 

СвеТИТел ФИлареТ (вОзНеСеНСкИ) 

предлагаме на нашите читатели кратко 
описание на неговия живот, борба и подвиг.
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Отец Филарет обръщал голямо внимание 
на работата с младежта, организирал мла
дежки кръжоци и общи мла дежки срещи. 
Богослуженията, които извършвал с гореща 
вяра, както и неговите вдъхновени пропо
веди, изпълвали храмовете с богомолци.

Един колега на о. Филарет от институ
та си спомня: “Архимандрит Филарет разви
ваше голяма църковна и пастирскопроповед
ническа дейност. Богомолците се стичаха в 
храма, в който служеше. Обичаха го всички 
слоеве на православното население в Харбин. 
Името на о. Филарет беше широко известно 
и извън пределите на Харбинската епархия. 
Той беше добър, достъпен за всички, които се 
обръщаха към него, а такива имаше твърде 
много. Оти вайки при него, хората знаеха, 
че ще получат правилен съвет, ще намерят 
утеха и помощ. Към себе си архимандрит 
Филарет беше много строг; известен беше 
като истински аскет. А каква рядка памет 
имаше нашият добър, сърдечен владика! При 
срещите си с него винаги чувствахме живия 
му интерес към всички страни на нашия 
живот; не се налагаше да му напомняме за 
своите нужди или затруднения – той сам 
водеше темата на разговора, като даваше 
готови отговори на трудностите ни.”

По време на японската окупация през 
40те години в Харбин интервентите по
ставили идола на богинята Аматересу сре
щу СветоНиколаевския събор, така че ру
сите, отивайки на богослужение, първо да 
направят поклон пред идола, а след това 
вече да отиват да се молят на Христа. 
Особено решително се противопоставил 
на това архимандрит Филарет. Японците 
го заловили и почнали да го мъчат. Разкъса
ли бузата му и почти извадили окото му, 
но той издържал мъчението. Тогава започ
нали да горят с нажежено желязо гърба му. 
И о, чудо! О. Филарет усещал миризмата 
на изгореното си тяло, но не изпитвал бол
ка. Мъченията обаче били толкова силни, 
че той бил на крачка от смъртта. Почти 
умиращ го дали на роднините му. Но Бог не 
допуснал той да умре. След случилото се 
япон ците вече не настоявали православ
ните да се покланят на идола2. 

2. Из спомените на протойерей Алексий Микриков.

След окупацията на Манджурия от съ
ветските войски през август 1945 г. в Харбин 
настъпили трудни дни. Измамен от лъж
ливи сведения за положението на Църквата 
в Русия, преста релият митро полит Меле
тий признал над себе си и над своя клир 
властта на Московската патриаршия и по 
такъв начин о. Филарет, като клирик на 
Харбинската епархия, неволно се оказал в 
юрис дикция, подвластна на червените бо
гоборци. Това било извънредно тежко за 
него. В която и енория да служел, той не 
допускал да бъдат поменавани по време на 
богослуженията безбож ните власти и ни
кога не извършвал молебени и панихиди по 
нареждане или в угода на съветската власт. 
Архимандрит Филарет решително отказал 
да приеме съветски паспорт. Също така 
никому не благославял да прави постъпки за 
получаване на съветски паспорт и да бъде 
репатриран в СССР. Когато при него дошъл 
репортер за интервю и го попитал как гле
да на “мъдрата стъпка на съветското пра
вителство, предложило на руското населе
ние на Харбин съветско граж данство и за
връщане в своята родина”, той чул следния 
смел отговор: “Аз не смятам за възможно 
да приема и няма да приема съветско подан
ство, докато не се уверя фактически и не
съмнено, сто процента в това, че преслед
ването на религията, антирелигиозната 
пропаганда и гоненията срещу служителите 
на Църквата в Русия са напълно прекратени 
и докато Църквата, която не е “отделена”, 
а изгонена от държавата, не заеме отново 
подобаващото º се място в нея.” До края на 
своето пребиваване в Китай архимандрит 
Филарет така и не приел съветско граждан
ство, въпреки цялата опасност, свързана с 
такава позиция.

И друг път той открито бил подлаган 
на заплахи заради доблестта си. След като 
прочел в един от броевете на “Журнал Мос
ковской Патриархии”3 официално изказване, 
че между гениите – благодетели на човешкия 
род, заслужено място заема и Ленин, той 
изразил своето възму щение в проповед от 
църковния амвон, която получила широка 
известност. 

3. Официален орган на Московската патриаршия.
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Твърдата и непримирима позиция на 
о. Филарет по отношение на Московска
та патриаршия и на съветските власти 
повлякла след себе си многократни призо
вавания на разпити, на един от които му 
нанесли и побой. Накрая се опитали да го 
убият: подпалили дома, в който живеел, 
като предварително заковали вратите и 
прозорците на долния етаж. Пожарът бил 
страшен и о. Филарет едва успял да се спаси, 
като скочил през прозореца на втория етаж. 
Но Господ го запазил: макар със силни изга
ряния, той успял да излезе жив от огнения 
капан. Вследствие на претърпените побои и 
обгаряния, главата му за цял живот останала 
малко наклонена встра ни, а долната част на 
лицето – леко изкривена; пострадали и глас
ните му струни. Така бъде щият светител 
се удостоил да има дял с изповедниците и 
мъчениците за вярата.

Архимандрит Филарет напуснал Китай, 
след като почти цялото му паство заминало 
от Харбин. “Стараейки се да опазя пасомите 
си от съветския фалш и лъжа – разказва све
тителят – самият аз се чувствувах по някога 
неизразимо тежко – дотам, че на няколко 
пъти стигах до решението съвсем да оставя 
служението си. И ме спираше единствено 
мисълта за моето паство: как да оставя 
“тези малките”? Да напусна, да оставя 
служението си означаваше те да тръгнат на 
съветски “служби” и да слушат прошенията 
за предтечите на антихриста – “Госпо ди, 
сохрани их на многая лета” и пр. Това ме 
спираше и ме караше да изпълнявам дълга си 
до край. И когато, найсетне, с Божията по
мощ успях да се измъкна от червения Китай, 
първата ми работа беше да се обърна към 
Първосветителя на Руската Задгранична 
Църква, митро полит Анастасий с молба 
да ме зачисли отново в юрисдикцията на 
Руската Задгранична Църква. Владиката 
ми отговори милостиво и с любов, веднага 
благослови да служа в Хон конг, вече като 
свещеник в тази юрисдикция; при това той 
посочи, че всеки свещенослу жител, премина
ващ в тази юрисдикция от юрисдикцията на 
Москва, трябва да подаде специално покайно 
заявление, че съжалява за своето (макар про
тив волята му) пребиваване в московската 
юрисдикция. Направих това незабавно”.  

Според кореспонденцията, запазена в 
синодалния архив на Руската Православна 
Задгранична Църква, почти всяка от епар
хиите º се надявала архимандрит Филарет 
да бъде назначен в нея. От Хонгконг Архи
ерейският синод го изпратил на служение в 
град Бризбейн4. Тук, в Австралия, вече се 
била събрала голяма част от неговите бивши 
енориаши и скоро след пристига нето му, в 
Синода постъпила молба с многобройни 
подписи той да бъде назначен за епископ на 
града. Прошението било подкрепено и от 
вече боледуващия предстоятел на Австра
лийскоНовозеландската епархия архиепис
коп Сава5. През 1963 г. за радост на своите 
пасоми архимандрит Филарет бил ръкопо
ложен за епископ Бриз бейнски, викарий на 
Австра лийскоНовозеландската епархия. 
Със смирение и благоговение пред висотата 
на възложеното му служение светителят 
встъпил в новия период от живота си.

През 1964 г. първойерархът на Руската 
Православна Църква зад граница митро
полит Анастасий, поради влошено здраво
словно състояние и напреднала възраст, 
подал до Архиерейския събор молба за отте
гляне на покой. Започнали спорове кой да бъде 
новият първосветител. Архиепископът на 
СанФран циско Иоан (Максимович) предло
жил да бъде избран епископ Филарет, при 

4. Един от найголемите градове в Австралия, нами
ращ се на източното º крайбрежие; административен 
център на щата Куинсленд. През 60те години на ХХ в. 
населението му е над 600 хиляди души, а в днешни дни 
– около 2 милиона.

5. Архиепископ Сиднейски и АвстралийскоНовозеланд
ски Сава (Раевски;1892 – 1976). В периода 19551970 г. ог
лавява стралийскоНовозеландската епархия на Руската 
Православна Задгранична Църква. След 1970 г. е на покой.

Тропа1рь, гла1съ д7:
Я$кw а3пcлwмъ є3динонра1вный,* ст7и1те

лємъ же рwссjйстимъ сопрcто1льный,* 
бг7омyдре вертогра1дарю разсёzніz рyс ска
гw,* любве2 хрcто1вы и3сповёдниче,* право
сла1віz ревни1телю, џтче на1шъ филарeте,* 
моли2 хрcта2 бг7а,* въ цр7кви o3те1честэй є3ди
номы1сліе ўтверди1ти и3 сп7сти2 дyшы на1шz.
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все че той бил наймладшият между архи
ереите. Това предложение било под крепено 
и от митрополит Ана ста сий. 

При проведения избор Бризбейнският 
епископ Филарет получава вишегласие и на 
27 май (14 май ст. ст.) 1964 г. Архиерейски
ят събор го въздига на митрополитската 
катедра. В продължение на 21 години митро
полит Филарет оглавява Руската Право
славна Задгранична Църква, като мъдро 
ръ ководи разпръснатото по цял свят свое 
паство, предпазвайки го от съблазните на 
сергианството, икуме низма и модернизма. 
Служението му като първойерарх е отбе
лязано с важни църковни събития – свиква
нето на Третия всеобщ задгра ничен събор 
през 1974 г. и цяла поредица прославления 
на нови руски светци: на св. праведен Иоан 
Кронщадски през 1964 г., на преп. Герман 
Аляскински през 1970 г., на блажена Ксения 
Петербургска през 1978 г. и найсетне, през 
1981 г., се извършва прослав лението на Съ
бора на руските новомъченици и изповед
ници – църковен акт с изключително духов
но значение. Година покъсно в Руската 
Право славна Задгранична Църква започва 
чудо творното мироточене на Иверската 
Монреалска икона на Божията Майка.

През времето на първосветителство
то на митрополит Филарет икуменизмът 
окончателно показва своето истинско лице 
на всеерес или свръхерес, съединила в себе 
си всички съществували преди това ереси 
и стремяща се да размие истините на пра
вославната вяра, да прекодира и изопачи 
самото понятие за Църквата Христова 
и да създаде предпоставки за създаване на 
универсална единна лъжецърква. 

В противовес на отстъпничеството на 
официалните поместни църкви митро по
лит Филарет полага усилия да укрепи в це
лия свят движението на истинноправо
славните християни. Той съдей ства за въз
становяване на епископата им, а в края на 
60те години Руската Православна Зад гра  
нична Църква под неговия омофор устано
вява църковно общение с гръцките тради
ционалисти, запазили в литургичния си 
живот отеческия календар и неприемащи 
икуменизма и модернизма

Сближаването с гръцката старостилна 
общност върви успоредно с охлаждане на 
отноше нията с официалните поместни 
църкви поради отстъпническите прояви на 
тяхната йерархия. През декем ври 1965 г. 
икуменическата дей ност на вселенския пат
риарх Атинагор води до вза им но “снемане 
на анатемите” между Цари град ската пат
риаршия и Римокатолическата църква. 
Пат ри арх Атинагор признава римокатоли
ците за свои “братя во Христе”, без те ни 
наймалко да са се отрекли от еретически
те си заблуди. Този недопустим от право
славно гледище акт на Цари градската пат
риаршия не може да остави равнодушен 
светител Филарет. На 15 декември 1965 г. 
той се обръща с послание към патриарх 
Атинагор, а през 1969 г. и към още един от 
вождо вете на икумени че ското движение – 
американския архиепископ Иаков, като про
тестира срещу техни те дей ствия, които 
изобличава като неканонични и противни 
на православното изпо вядване на вярата.

Йерарсите икуменисти обаче не обръ
щат никакво внимание на увещанията му. 
Със скръб светител Филарет следи от стъп
ничеството на славни в миналото по местни 
църкви. Верен на архиерейския си дълг, той 
отправя нови послания, които сам озагла
вява “Скръбни”6, обръщайки се чрез тях към 
всички архие реи в православния свят. В 
първото си “Скръбно послание”, на пи сано 
през 1969 г., светителят цитира различни 
икуменически документи на Световния съ
вет на църквите и въз основа на светооте
ческото учение и църковните канони ясно 

6. Скръбните послания на митрополит Филарет (Воз
несенски) са публикувани в български превод в “Право
славно слово”, 2005 г., бр. 3 и бр. 4.

Конда1къ, гла1съ г7:
Ст7и1тели хрcто1вы днeсь предстоz1тъ въ 
собо1рэ ст7ы1хъ* и3 со а4гг7льскими ли1ки 
за ны2 мо1лzтсz бг7у.* съ ни1ми же и3 
ст7и1тель гдcень филаре1тъ,* пра1вило вёры 
и3 џбразъ кро1тости,* я3ви1выйсz ста1ду 
своемY воздержа1ніz ўчи1тель,* стzжа1
вый смирeніемъ высw1каz и3 нището1ю 
бога6таz,* мо1литсz w3 душа1хъ на1шихъ.
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показва, че позицията на този Съвет няма 
нищо общо с право славната вяра и, следо
вателно, поместните православни църкви 
не трябва да участват в него. Митрополит 
Филарет подчертава и факта, че гласът на 
Московската патриаршия не е гласът на 
истинската Руска Православна Църква, 
която в родината си е гонена и се крие в 
катаком бите. Владиката призова всички 
православни архи ереи да застанат в защита 
на Пра во сла вието.

Второто си “Скръбно послание” първо
йерархът на Руската Задгранична Църква 
написва през 1972 г. В него той отбелязва, че 
през изминалите две години, макар отделни 
архиереи да са посочвали неправославния 
характер на икуменическото движение, 
нито една официална поместна църква не 
е заявила за своето излизане от Светов
ния съвет на църквите. В своето Второ 
послание владиката се стреми да разкрие 
опасността от “тази бездна на ереста 
против самото понятие за Църквата, в 
която биват въвлечени всички участници 
в икуменическото движе ние”. Той напомня 
страшното пророчество на апостол Павел, 
че на ония, които не приемат любовта на 
истината за свое спасение, Господ ще изпрати 
заради това действие на заблуда, за да повярват 
на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не 
са повярвали в истината, а са обикнали неправ-
дата (2 Сол. 2:1012). 

Третото си послание светител Фила
рет пише през 1975 г. в отговор на т. нар. 
Тиатирско изповедание на Тиатирския мит
рополит Атинагор, екзарх на Цариградската 
патриаршия в Европа, съставено в напълно 
еретически дух, но непредизвикало никаква 
реакция от страна на предстоятелите на 
официалните поместни църкви.

Очевидно в началото владика Филарет 
се е надявал, че поне някой от епископите 
на официалното православие ще се вслуша в 
неговите слова. Затова в своите послания 
той се обръща към тях като към истински 
архипастири на Църквата с надежда, че те 
ще чуят неговия искрен, смирен и в същото 
време непоколебимо твърд изповеднически 
глас. Уви, този глас отеква в пустинята 
на гнетящо равнодушие към Христовата 
Истина...

В началото на 70те години на ХХ в. в 
Задграничната Църква възниква силно дви
жение в подкрепа на съветските дисиденти. 
Когато през 1974 г. се провежда Третият 
всеобщ задгра ничен събор, значителна част 
от участниците в него се изказва в полза 
на това, Руската Православна Църква зад 
граница да окаже безусловна поддръжка на 
дисидентите, незави симо от тяхната при
надлежност към Московска патриаршия, 
проникната от идеологията на икуменизма 
и сергианството. Други руски задгранични 
архи ереи обаче, макар да отдават дължи
мото уважение на смелостта на дисиден
тите, възразяват против такава безуслов
на подкрепа. Подобна позиция би могла да 
въведе в заблуда вярващите в Русия, като 
обезцени свидетелството на катакомбни
те изповедници и създаде погрешното впе
чатление, че е възможно да бъдеш истински 
изповедник и съще временно да принадлежиш 
към църковна структура, чиято йерархия 
проповядва и толерира ерес. Сред проти
вниците на безусловната подкрепа е и мит
рополит Филарет. Той обяснява, че дей
ността на дисидентите се провежда в ло
ното на Московска патриаршия, в “църква
та на лукавст ващите”, и затова тя не може 
да доведе до добър резултат. Така свети
телят още по онова време застава против 
твърде разпро страняваната днес идео логия 
на “борбата отвътре” за възраждане на 
Църквата, при която “бор ците за Право
славие” провеждат дейността си в рамките 
на официалните църкви, запаз  вайки литур
гично общение с отстъпилите и отстъп
ващи от вярата свои йерарси. Владика 
Филарет въз пира паството и клира на Зад
граничната Църква от каквото и да било 
общение с Московската патриаршия, пре ди 
тя да се е отрекла със слово и на дело от 
икуменизма и от църковната неправда на 
сергианството. 

На Събора през 1974 г. се раздават и 
силни гласове за обединяване на Руската 
Православна Задгранична Църква с Париж
ката и Американската разколнически юрис
дикции – обединение, при което “в духа на 
любовта” и в името на “единството” тряб
ва да се загърбят сериозните разногласия 
както във вярата, така и по отношение на 
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църковната правда. Но призивите за обеди
нение замлък ват, когато светител Филарет 
напомня думите на преп. Максим Изпо
ведник, че лю бов, която не желае да трево
жи ближния с посочване на неговите заблуж
дения във вярата, не е любов, а ненавист. 

В тези години светителят подпомага и 
съществуващата при крайно тежки условия 
в СССР Катакомбна Църква. След смъртта 
на катакомбния архиепископ Антоний (Га
линскиМихайловски) през 
1976 г., той приема под своя 
омофор четири на десет 
йеромонаси от неговото 
паство, останали без архи
пастирско обгрижване. По
късно и други катакомбни 
свещеници и миряни пре
минават в юрисдикцията 
на Задграничната Църква. 
Вла диката оценява високо 
подвига на катакомбния 
клир и паство за отстоя
ване на Христовата вяра 
и на църковната правда в 
комунистическа Русия

С времето става все 
поочевидно, че православ
ните не могат да имат об
щение с която и да било от 
официалните православни 
църкви и още помалко – да принадлежат 
към тях: в началото на 80те години се из
вършва преходът от междухристиянския 
икуменизъм към междурелигиозен икуме
низъм, включващ нескривани елементи на 
синкретизъм. Особено скандална в това 
отношение е Генералната асам блея на ССЦ 
във Ванкувър, Канада през 1983 г., на която 
присъстват представители на всички 
“световни” религии, а православни йерарси 
участват в религиозни церемонии наред с 
мюсюлмани и езичници.

През същата година Архиерейският 
Събор на Руската Православна Задгранична 
Църква под председателството на мит
рополит Филарет провъзгласява анатема 
срещу икуменическата всеерес:

“На ония, които нападат Христовата Църк-
ва и учат, че тя се е разделила на клонове, раз-
лични по своето учение и живот; и на ония, които 

твърдят, че тя не съществува видимо, но от 
различните разклонения, разколи и вери ще се 
съедини в едно тяло; както и на ония, които не 
различават истинското свещенство и тайнства-
та на Църквата от еретическите, но учат, че 
кръщението и евхаристията на еретиците са 
достатъчни за спасението; и на ония, които са 
в общение с такива еретици или им помагат, 
или защищават тяхната нова икуменическа ерес, 
смятайки я за братска любов и обединение на 

разделените християни – да 
бъде анатема.”

Този акт от 1983 г. е 
сякаш равносметка на ня
колко десетилетия борба, 
в продълже ние на която по 
целия свят се извършва 
раз  граничаване на право
славните от форми ращо
то се нов тип религиозно 
съ знание в християнска об
вивка: на всеослушание е 
про възгласено, че икумениз
мът е ерес, разру ша ваща 
самото понятие за Хрис
товата Църква и, следова
телно, всякакво евхари
стийно и молитвено обще
ние с йерарсите, които го 
проповядват или толери
рат, е недопустимо за ве

рните. Ето защо този акт – църковното, 
макар и на поместно рав нище, осъждане на 
икуме ни ческата ерес – има вселенско значе
ние за Православието. С него светител 
Филарет сякаш запечатва делото на целия 
си изповеднически живот. 

Две години покъсно, през 1985 г., митро
полит Филарет – изповедникът на Вярата 
и защит никът на Христовата Църква, се 
представи пред Господа в деня на небесния 
архистратиг св. архангел Михаил, 8 ноември 
(ст. ст.). След кончината му в пишещата 
машина на светителя е намерен лист с 
по следните написани от него слова, които 
звучат като духовно завеща ние към осиро
тялото му паство: Дръж, що имаш! (Откр. 
3:11). 

Наистина, светител Филарет съхрани 
словото на нашия Господ Иисус Христос, 
не се поколеба в спасителното изповедание 

Èêîíà íà ñâåòèòåлèòå Фèлàðåò 
ÍюÉîðêñêè è Èîàí Шàíхàйñêè
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на вярата въпреки мощната вълна на от
стъпление, обхва нала висшия клир на офи
циалното православие и неговите полити
канстващи адепти. Доблест ното про ти
востоене на светителя срещу икуменизма 
и модернизма само по себе си бе удивителна 
проява на устойчивост и твърдост в цър
ковната му позиция. Защото в нашите дни 
на дълбоко осветскостяване на офи циал
ните църковни среди и структури става 
все потрудно да намериш 
верен и безкористен едино
мишленик в отстояването 
на истинската вяра и благо
честие. Светител Филарет 
докрай “удържа това, което 
имаше” – устоя в православ
ното изповедание – и не се 
лиши от своя венец: Господ 
го издигна като един от 
стълбовете на Църквата си, 
сочещ в днешните лукави 
времена пътя към спасение. 
Дълбоката вяра, пламен  ната 
молитва, неизменната доб
ро  наме реност, грижата за 
опазване на вътрешния духо
вен мир и непо ко  лебимото 
стоене в Исти ната – това 
бяха отличителните черти 
на светителя. 

Вярващи, прибягнали към неговото мо
лит вено застъпничество след смъртта му, 
свидетел стват за получена чудодейна по
мощ и изцеления от тежки болести. През 
1998 г., при описаните подолу обстоя
телства, е удостоверена и нетленността 
на неговите мощи. Всички тези несъмнени 
свидетелства за небесната прослава на 
приснопаметния Божий архиерей ста ват 
основание за неговата земна прослава.

На 21 ноември (8 ноември ст. ст.) 2008 г., 
в деня на блажената му кончина, Руската 
Задгранична Право славна Църква под омо
фора на митрополит Агатангел, просла
ви НюЙоркския и ИзточноАмерикански 
мит ро полит Филарет (Вознесенски), тре
тия първойерарх на Руската Правосла вна 
Задгранична Църква в лика на светците.

 Да ни помогне Господ, по неговите свети 
молитви, винаги да следваме начертания 

от него път на безкомпромисно стоене във 
вярата, като със смирена готовност посре
щаме неизбеж ните трудности, клевети и 
скърби по този тесен път. 

кратък разказ за откриването на 
нетленните мощи на светител Филарет

по свидетелства на очевидци

С усърдието на духовни чеда на светител 
Филарет до главния мана
стирски храм “Св. Троица” 
в Джорданвил била пристро
ена гробница. Предвиждало 
се в нея да бъ дат пренесени 
тленните ос танки на све
тителя от мястото на по
гребението му – криптата 
под олтара на гробищния 
храм “Успение Богородично” 
в Джорданвил. Но по една или 
друга причина пренасянето 
се отлагало дълго време – 
обстоятелство, което се 
оказало промислително. 

Тринадесет години след 
смъртта на светителя, ко
га то били осигурени всички 
необхо дими ра зрешения от 
църковните и светските 

вла сти, на 3 ноем ври (н. ст.) 1998 г. ковче
гът с остан ките на владиката бил отворен 
в присъствието на няколко свещеници. 
Предаваме накратко свиде телството на 
двама от тях.

Тъканите в ковчега, както и тялото на 
светителя се оказали покрити с тънък слой 
бяло веще ство. Когато отстранили този 
слой, установили, че лицето и ръцете на 
покойния първойерарх са съвършено цели. 
Един от свещениците ги умил с вода и вино. 
Той свидетел ства, че дори вените под ко
жата се виждали – толкова запазена била 
плътта по тях. Лицето на светителя било 
напълно разпознаваемо, брадата му – съвсем 
ме ка. Свещениците прегледали и част от 
нозе те на покойния владика – те също се 
оказали нетленни и меки. Участниците не 
си позволили понататъшен оглед на остан
ките, защото по правило това следвало да 
се извърши от коми сия, назначена със специ

Ãðîбíèцàòà íà ñâò. Фèлàðåò
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ално решение от Синода. Удивителното не
тление на покой ния първо йерарх на Руската 
Православна Задгра нична Църква, открило 
се пред очите на всички присъстващи, не 
допускало съмнение, че такава комисия ще 
бъде свикана .

По отношение на вещите, намиращи се 
в ковчега, очевидците свидетелстват след
ното. Мате  рията около тялото била бяла 
и блестяща. Присъстващият директор на 
погребално бюро отбе ля зал, че обикновено 
само след тригодишно пребиваване в гроб 
този вид материя става черна. Цветовете 
на църковните одеяния на светителя били 
също напълно запазени и свежи; зеле ната 
брое ница в ръката му – сякаш токущо изра
ботена. Листът хартия с разрешителната 
мо лит ва бил като нов. Хартиените икони 
на владишката митра били ярки, без никакви 
признаци на обезцветяване или изтляване. 
Покровът върху лицето на светителя също 
изглеж  дал като нов.

Единствено металните закопчалки, 
монтирани върху корицата на Евангелието 
били ръждясали, а при докос ването им се 
разпаднали. Това обстоятелство също се 
оказало важно – сетне някои, вероятно не 
така добронамерени тълку ватели на съби
тието, обяснили нетлението на светителя 
с хладината в криптата на храма, където 
според тях било “почти като в хладил ник”. 
Дирек торът на погребалното бюро обаче 
напълно отхвърлил основателността на 
подобни обясне ния. Разпадналите се закоп
чалки ясно доказвали високата влаж ност 
в ков чега. Но тя не повредила нито хар

тията, нито одеж дите, нито тялото на 
светителя. Дори ковчегът бил като пряс
но боядисан. Същата свежест запазила и 
мантията, покри ваща тялото му. Тя била 
чиста и блестяща, въпреки че връхното º 
копче било цяло в ръжда. 

На въпроса какво е било усещането по 
време на откриване на останките на све
тител Филарет, един от участвалите в 
събитието свещеници споделил, че е имал 
усещане за мир, спокойствие и тържест
веност. Други от присъстващите засви
детелствали, че са почувствали благодат. 

Вестта за нетлението на светител 
Фи ларет бързо се разпространила в цър
ковните среди. Ако се съди по сетнешните 
събития обаче, не всички º се зарадвали. 
Твърде сдържана била и реакцията на Си
ракузкия и Троицки архиепископ Лавър, под 
чието управление се намирали семи нарията 
и храмовете в Джорданвил. На 10 ноември 
(н. ст.) заедно с духовен ството на Свето
Троицкия манастир той отслужил панихида 
за упокоение на душата на приснопа мет
ния митро полит. След това ковчегът с 
останките на светителя бил поставен в 
средата на гробни цата и отворен. Всички 
присъстващи имали възможност сами да се 
уверят в удивител ното нетление на тяло
то, както и в необичайната съхраненост на 
одеждите, митрата, броеницата, на листа 
с разрешителната молитва и на покрова 
върху лицето. Божието чудо било явно за 
всички. Архиепископ Лавър обаче наредил 
ковчегът да бъде запечатан до вземане на 
решение от Синода. Той уверявал, че Си
нодът ще вземе решение относно съдбата 
на откритите мощи, ала въпросът за тях 
изобщо не бил повдигнат и официално ре
шение не последвало.

В навечерието на препогребването, 20 
ноември (н. ст.), ковчегът бил откаран с ав
томобил до съборния храм “Света Троица”, 
където архиепископ Лавър отново отслужил 
панихида заедно с двадесет клирици. За 
поразителното събитие в Джорданвил не 
дошъл никой друг от йерар сите на Руска
та Православна Задгра нична Църква. След 
пани хи дата започнали да служат всенощно 
бдение и ковче гът с тялото на покойния 
първойерарх бил пре ме стен от центъра на 

Êîâ÷åãúò ñ ìîщèòå íà ñâåòèòåл Фèлàðåò ñлåä 
îòêðèâàíåòî èì ïðåç íîåìâðè 1998 ã.
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храма в страничната му част, до стената. 
На следващия ден, 21 ноември (н. ст.), 

празника на св. архангел Михаил и другите 
Небесни безплътни Сили, на който се падала 
и годишнината от кончината на светител 
Филарет, архиепископ Ла вър отново оглавил 
съборното богослу же ние – била отслужена св. 
Литургия, а след това – отново панихида. 
В препълнения храм имало около 400 души. 
Всички били силно смутени и огор чени от 
обстоятелството, че ковчегът с мощите 
на светител Филарет остава запе чатан 
през цялото време. Въпреки много брой
ните молби на клирици и миряни, дошли в 
Джор данвил специално за да се поклонят на 
новооткритите мощи, архиепископ Лавър 
отка зал да отвори запечатания ковчег. Той 
строго забранил дори да бъдат показвани 
снимките на мощите, както и да се разпрос
траняват копия от тях. Архиепископът 
призовал всички да се молят за упокоение 
на починалия първойерарх докато не бъде 
изя ве на Божията воля за причисляването 
му към лика на светците. 

След отслужената панихида ковчегът 
с останките на третия първойерарх на 
Задграничната Църква светител Филарет 
(Вознесенски), верен пазител и проповед
ник на истинната вяра и на църковната 
правда, бил пренесен с литийно шествие 
около храма “Света Троица” до подготве
ната гробница, където архиепископ Лавър 
го предал на земята. 

Някои от вярващите изпитали скръбно
то чувство, че заедно с мощите на свети
теля биват погребвани и неговите свети 
завети, изпълнени с дух на безкомпромисна 
вярност към Спасителя и Неговата стра
даща Църква. Уви, последвалото развитие 
показва, че това чувство не ги е излъгало. 
Процесите на осветскостяване, на все по
мащабно усвояване на човекоцентричните 
начала на “този свят” вече били намерили 
място и сред голяма част от йерархията и 
вярващите на Руската Задгранична Църква. 
След кончината на митрополит Филарет, 
а осо бено през 90те години на отминалия 
век, тези процеси започват да дават своите 
горчиви плодове. Опасението да не би да 
се окажеш “не в крак с времето”; страхът 
да не те обявят за “маргинал”, да не се ли

шиш от престижа и облагите, носени от 
всеобщото ти признание за “официален” и 
“каноничен” – всичко това, крачка по крачка, 
доведе до безпринципната уния от 17 май 
2007 г., посредством която Московската 
патриар шия погълна значителна част от 
йерархията и паството на Руската Право
славна Задгранична Църква. 

По молитвите на светител Филарет, 
непоклатимия изповедник на светата ис
тина, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, 
запази ни в оградата на Твоята света Църк
ва, разпръсни тъмнината ни, просвети 
разума ни, укрепи вярата ни, помилвай ни 
и ни спаси! 

Ïî ìàòåðèàлè îò â. “Ïðàâîñлàâ íàя Ðуñь” 
¹ 22, 1985, “Âåðòî ãðàäú”, àðхèâíè ìàòåðèàлè îò 
ñòðàíèцàòà íà î. Àíäðåй Êåíñèñ è äðуãè.

ÏÑ

Јкосъ: Помышлz1z w3 сла1вэ цр7кве 
бж7іz, подвиза1лъ є3си2 бра1тію свою2, про
сла1вити во ст7ы1хъ но1выхъ служи1телей 
бж7іихъ: съ ни1ми же и3 ты2, ны1нэ про
славлz1емый, ра1дуешисz ра1достію неиз
рече1нною, мы2 же вси2 согла1снw вопіeмъ: 
ра1дуйсz, я4кw кроншта1дтскій чудотво1
рецъ бг7у предстоz1й: ра1дуйсz, съ ни1мъ за 
цр7ковь рyсскую моли6твы возносz1й. 
ра1дуйсz, я4кw ге1рманъ а3лz1скинскій я3зы1ки 
w3браща1zй: ра1дуйсz, вёрэ правосла1внэй 
и5хъ науча1zй. ра1дуйсz, съ бл7же1нною ма1
терію xе1ніею петербyржскою и съ про
сла1вленными црcтвенными мч7ники на 
нбcси2 ликyzй: ра1дуйсz, съ новомч7ники и3 
и3сповёдники рwссjйстими въ го1рнемъ 
їерусали1мэ бг7а прославлz1zй. ра1дуйсz, со 
ст7и1телемъ їwа1нномъ шанха1йскимъ цeр
ковь ўстроz1zй: ра1дуйсz, съ їw1ною 
ханкаyсскимъ w3 цр7кви попече1ніе и3мёzй. 
Ра1дуйсz ст7и1телю џтче филаре1те, при1сный 
моли1твенниче w3 душа1хъ на1шихъ.
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Б
огата е духовната трапеза от 
богооткровени слова, която днес, 
възлюбени, ни предлага светата 

Църква. Но ние с вас ще бъдем благодарни, 
ако съумеем от тази трапеза да вложим в 
сърцата си и няколко благословени трохи, 
защото сме наистина сиромаси духом. Не, 
не сме осъзнато бедни духом, т. е. не сме, за 
жалост, каещи се грешници в дълбокия, съ
щински смисъл на понятието, а сме духовни 
сиромаси, обаче често дори и не съзнаваме 
това, не усещаме това. И тъй, да протегнем 
смирено ръка, за да получим поне няколко 
трохи. Трохи, които не ще пренебрегнем и 
които наистина ще нахранят сърцата ни.

Едва ли е потребно да започна да говоря 
сега що е покаяние. Колко пъти сме чели за 
покаянието, слушали сме за него, говорили 
сме за него! Ала дало ли е покаянието плод 
в сърцата ни? Станало ли е покайното раз
положение трайно, безценно достояние на 
нашия живот, една от основите на живота 
ни в Христа?  И все пак, нека да припомним 
с кратки думи. Покаянието е болка, болка 
поради самоизмамата, с която човек обайва 
себе си дълго и предълго, до самия момент, 
когато почувства болката от самоизмама
та. Покаянието е и радост за намерения нов 
път, то е отказ от старите кални друмища 
на греха и радост от това, че сме намерили 
нов път, радост от това, че можем да пое
мем нов път, който ще излекува болката ни. 
Защото ако останем единствено с болката, 
покаянието може да се изроди в отчаяние, 
може да се изроди в омраза към света, към 
самия себе си, към людете. И от благосло
вена възможност да поемем по нов път към 
Господа покаянието може да се превърне в 

Öúðêîâåí àìâîí

безплодно и самоубийствено бесовско от
чаяние. Покаянието е неочаквано виждане 
на греховната проказа, обзела душите и 
телата ни. Неочаквано виждане, от което 
човек обаче не потъва в отчаяние, не се 
вцепенява от ужас, а извиква, изпуска вопъл 
от сърцето си, вопъл за лекар и лекарство. 
А Лекарят незримо, напълно реално, кротко 
и търпеливо е до нас и дори в нас, и очаква, 
очаква тъкмо този вопъл към Себе Си.

Покаянието е и отказ от своеволието. 
Покаянието е отказ от живот, подчинен 
изцяло на това “аз искам”, “на мен ми се нра
ви”. Покаянието е съзнание, че човек намира 
себе си и става истински човек единствено 
и когато устреми своята воля към драго
волна покорност на светата Господня воля. 
И ето у началника на митарите Закхей, у 
грешника Закхей се пробужда човекът Закхей. 
Пробужда се и на мига въстава срещу греш
ника. Въстава срещу грешника в себе си и се 
втурва да види Христа. Втурва се да види 
единствения неопетнен от грях пречист 
Човек. Втурва се да види своя собствен 
пречист първообраз.

Закхей се е почувствал виновен. Ала кой 
го е упрекнал? Казал ли му е някой нещо? Или 
пък помогнал ли му е някой с думи, с увеща
ние да принесе покаяние? Не. Закхей се е 
почувствал виновен от присъствието на 
единединствен Човек, от присъствието 
на Този, Който няма грях в Себе Си, от 
присъствието на Спасителя. Самото при
съствие на абсолютно безгрешния Христос 
е пробудило по неведоми пътища в сърцето 
на Закхей чувство на вина и порив за покая
ние. Как се кае Закхей? В светото Евангелие 
не е речено, че Закхей е казал: “аз съм грешник, 
аз съм сребролюбец”. Закхей начаса принася 
плод на покаяние и се кае тъкмо чрез това. 
Принася плод на покаяние, като казва, че 
половината си имот раздава на сиромаси и 

* Слово, произнесено на празника в чест на св. пре
подобномъченик Онуфрий Габровски в едноименния 
параклис в Габрово, Неделя на Закхея – 17 януари (4 
януари ст. ст.) 2010 г.

СЪЩинСКото поКаяние и неговият плод*

Триадицкий епископ Фотий
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че на ония, от които несправедливо нещо е 
взел, ще им го върне четворно. О, това е 
найценното покаяние! Ала това покаяние 
като че ли найрядко ни спохожда като съз
нание, чувство, разположение, найвече като 
решимост да дадем плод. Няма думи, няма 
уверение, няма “грешен съм” или “извърших 
това или онова”, а има порив на сърцето – 
мигновен, силен, непреодолим порив на сър
цето да се извърши на дело противното на 
това, за което ни укорява съвестта. Ето 
го живото покаяние, действеното покаяние. 
А не всички тези думи, думи, думи, които 
ние изричаме, а сетне отново едно и също, 
и пак се каем, и то пак е искрено, но не съв
сем, защото сякаш не достигат сили, и пак 
повтаряме онова, за което се каем. Къде е 
този порив на сърцето? Ето, плодът е на
лице. Без думи. Живо. На дело. И така мал
кият по ръст Закхей започва да расте, 
расте, расте духовно. Сравнете го с други
те, които смятаха, че познават закона, с 
тези, които укориха и осъдиха Спасителя, 
задето той е влязъл в дома на Закхея.

Наистина неизмерими са кротостта и 
дълготърпението на Христос, нашия Господ. 
Какво става? Вижда Закхей на смокиновото 
дърво и му казва: слез, защото днес трябва 
да бъда у дома ти, в твоя дом (срв. Лука 
19:5). Това чува тълпата. И противниците 
на Христа – фарисеите, законниците, кни
жниците – тържествуват. Какъв пророк 
е този? Той не е пророк! Не е възможно да 
бъде Месия! Та той не познава закона! Той 
отива в дома на грешник. Отива в дома на 
митар. Той не знае кой е Закхей. Господ мъл
чи, Господ не отговаря на хулите, Господ не 
изрича дума дори. Но когато Закхей принася 
плода на покаяние, тогава? Тогава цялото 
това безумно самомнение на Христовите 
врагове,  цялата тяхна видима победа над 
Спасителя тържествува – какво може 
Христос да каже в отговор на всички техни 
укори? Логиката е на тяхна страна – ето, 
Христос пред очите им греши, Христос 
отива в дома на грешник, Христос не е сър
цеведец, не е Месия, не е пророк. И когато 
сякаш тяхното тържество над Спасителя 
достига до облаците, изведнъж облакът е 
разсечен от мълния – от мълнията на покая
нието. Закхей със своето покаяние показва 

кой е прав, кой познава закона – Христос 
или неговите врагове. Кой е поправеден 
сега – тълпите, викащи срещу Спасителя, 
или Закхей, който пред тях принася плод 
на покаяние. Така е винаги с Христовата 
истина, възлюбени. Тя не бърза да спори, не 
бърза да доказва, не бърза да защищава себе 
си. Тя е кротка и дълготърпелива. Но идва 
мигът, когато тя ясно, с ослепителната 
светлина на мълния и поразява, и изпепеля
ва надменната гордост, надменната лъжа, 
човешкото скудоумие, облепено с гордост и 
самоувереност.

Благословено, преблагословено е покая
нието. Ала истината е, че ние с вас трудно 
сричаме азбуката му. А дните един подир 
друг минават и кога ли ще се научим на 
езика на покаянието? Кога покаянието ще 
стане език на нашето сърце, на нашия ум, 
на цялото ни същество, за да се разтвори 
то, та да може Господ да отнеме от него 
греховната проказа, да може Господ да ни 
излекува от болката, която напира в нас 
самите поради самоизмамите, в които 
живеем? Кога ще дойде този миг, когато 
Господ наистина ще ни обнови и изцели? 
От нас зависи, от нас и от никого другиго 
и от нищо друго.

Ето пред духовния ни взор е мъчени
ческият подвиг на свети препеподобни 
Онуфрий Габровски, на когото е посветен 
този параклис и чиято памет днес празну
ваме. Вижте какъв преизобилен плод дава 
неговото покаяние – мъченически венец, 
мъченическа слава, слава небесна и ангелска, 
не земна и човешка.

И тъй, отново и отново да се потрудим 
да положим добро начало. А Господ дълго
търпеливо, кротко и с неизмерима любов 
чака. Чака нашата покайна болка, чака нашия 
покаен вопъл. Чака решимостта да принесем 
покаяние не с думи, уверения и обещания. А 
със сърце, дух, истина и живот. На този нов 
спасителен път да ни настави нашият все
милостив Спасител, Господ Иисус Христос 
по молитвите на своята пречиста Майка, 
на свети предодобномъченик Онуфрий Га
бровски и на всички Свои светци! Амин.
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боЖията лЮбов и боЖията правда на 

Страшния хриСтов СЪд*

Триадицкий епископ Фотий

Х
ристовото Евангелие на любовта, 
възлюбени, завършва със Страш
ния съд. Целият този видим свят 

с всичко, което е в него, времето и простран
ството завършват с последния и страшен 
Христов съд. По думите на св. Григорий 
Богослов, чиято памет празнуваме днес, 
“този съд ще бъде единствен, окончателен 
и страшен, но още повече ще бъде праведен, 
нежели страшен, или, да ка жем подобре, 
именно затова страшен, тъй като е праве
ден”.

В съвършената Любов няма и капка 
неправда. Съвършената Любов съдържа в 
себе си съвършената Истина. Ала в нашето 
съвремие хората не обичат да се говори за 
правда и истина, за справедливост, за въз
даяние, за страх. Обичат да се говори най
вече за любов. За любов такава, каквато си 
я представят те. Хората днес наистина 
са твърде угнетени. Животът е тежък. 
Стресът е всекидневен, постоянен. Говори 
се за това как да преодолеем депресията, 
страховете. Думата страх предизвиква вече 
страх и някак отхвърляне. Да се говори днес 
за Страшен съд? Какво? Да плашим людете 
със Страшния съд? Няма ли по този начин 
да ги отблъснем от Църквата? Би следвало 
да говорим единствено и само за любов. Ала, 
както стана преди малко дума, съвършената 
Любов, Божията Любов, не съдържа в себе си, 
няма в себе си неправда. Съвършената Лю
бов съдържа в себе си съвършената Истина.

За ония, които изцяло поверяват себе си 
на Божието милосърдие, именно за тях, над 
съда се извисява милостта. Ала нима можем 
да поверим себе си на Божието милосърдие, 
заобикаляйки Божията правда, заобикаляйки 
Божията истина. Това е невъзможно, защо
то и правдата, и истината, и любовта у Бога 

едно са. Ето това трудно може да разбере 
съвременният човек. Това трудно разбираме 
и ние. Защо? Защото много често, ако не и 
почти постоянно, ние страдаме от една 
двойственост. В какво се изразява тя? От 
една страна е реалният живот. Под реален 
живот в случая разбирам живота ни тук и 
сега на тази земя, в този свят с всичките 
му грижи, безпокойства, стремежи – живота 
тук и сега – взаимоотношенията с хората, 
стремежа за придобиване на едно или дру
го нещо, често пъти под предлог за земно 
оцеляване. Този реален живот е нещо едно, 
а нашата вяра и животът според вярата 
са нещо различно. Животът във вярата, 
ходенето в храма – какъв е техният сми
съл?  – Да омекотят този реален живот, да 
го направят полек, да имаме някаква утеха, 
тук, на земята, да имаме прибежище за ня
какво спокойствие, макар и относително, и 
уют. Често пъти съвременните християни 
страдат точно от такава двойственост. 
А тази двойственост, възлюбени, не ни 
позволява, не ще ни позволи, ако е загнездена 
в нас и ако не се борим срещу нея, не ще ни 
позволи тя да съзрем единството между 
любовта, правдата и истината.

Съвременният човек, този, който от
деля т. нар. реален живот от вярата и от 
живота според вярата, е склонен да схваща 
любовта като нещо, което заличава всяка 
мисъл за въздаяние, за правда, за правед
но въздаяние и за страшен Христов съд. 
Неслучайно в православното богословие 
има модернисти. Едни са попредпазливи в 
изказа си и умерени; сред тях са, да речем, 
известният съвременен английски правос
лавен богослов епископ Калистос (Уеър) и 
наскоро станалият митрополит Иларион 
(Алфеев) от Московската патриаршия. Та 
те, макар и предпазливо, но съвсем ясно и 
недвусмислено в свои съчинения говорят за 
възможността грешниците да бъдат по

* Слово, произнесено на 7 февруари (25 януари ст. ст.) 
2010 г., Неделя на Страшния съд, в катедралния храм 
“Успение Богородично”.
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милвани и вечните мъки да не бъдат вечни, 
а относително продължителни в сътворена
та вечност и да дойде миг, в който всички, 
абсолютно всички живели човешки същества 
от Адам до последния човек, независимо от 
своя живот и от своя духовнонравствен 
избор, ще се спасят. Такива едни богословски 
възгледи отразяват това, което се опитах 
да обрисувам накратко преди малко. Съвре
менният човек не иска да чуе възвестените 
от словото Божие и от светите отци на 
Църквата истини за праведното въздаяние, 
за последния и страшен Христов съд и за 
вечността на мъките.

Ако ние преодолеем тази двойственост 
в самите себе си, ще започне да се проясня
ва умът ни, ще започне да става почувст
вително в духовно отношение сърцето ни 
и ще започнем да се приобщаваме подълбо
ко и живо към истините на Божието От
кровение, към истината, пазена в светата 
Православна Църква. Да, ако ние поверим 
себе си на милостта Божия със страх Божий 
и трепет, то тогава по думите на св. Иоан 
Златоуст, “както песъчинката не остава в 
равновесие с огромна купчина злато, тъй и 
изискванията на Божието правосъдие не 
остават в равновесие на едни везни с Божи
ето милосърдие”. Но това става в случай, 
че ние се стремим да живеем според Божи
ята правда, стремим се да пребъдваме в 
Божията истина и се уповаваме на Божието 
милосърдие, живеем с надежда на Божията 
любов. Иначе, ако ние живеем немарливо 
според стихиите на този свят, то тогава 
имаме ли основание да се надяваме на Божи
ята всеопрощаваща любов? Да, Господ е 
безкрайно милосърден и щедър. Дошлите да 
се трудят в единадесетия час Той възна
граждава така, както тия, които са дошли 
да се трудят още от първия час. Място за 
завист на първите към последните тук 
няма. Ала Господ не възнаграждава бездел
ниците, които изобщо не работят, Господ 
не спасява тези, които упорито пребъдват 
в греха си, Господ не възнаграждава тези, 
които хулят, които роптаят, не възнаграж
дава тези, които Го отричат, не възнаграж
дава тези, които са влюбени в греха, обичат 
греха, и желаят да живеят според логиката 
на греха.

Говорим за страшен Христов съд. О, 
веднага ще се намери някой да каже: защо 
говорите по такъв средновековен начин? Та 
нали в Библията, в Новия Завет, в Първото 
послание на свети апостол и евенагелист 
Иоан Богослов се казва, че в любовта страх 
няма, но съвършената любов пропъжда страха, 
защото в страха има мъка (1 Иоан. 4:18). Ето 
един ярък пример, как и протестантите, 
и съвременните хора изборно четат и въз
приемат съдържанието на Божието слово. 
Ала ние знаем, че духът на страх Божий е 
дух на Божията благодат. Ние знаем, че дори 
безплътните небесни Сили, че дори най
висшите сред тях, Херувимите и Серафи
мите, предстоят със страх и трепет пред 
Божия престол. “Страхът Божий никога не 
трябва да напуска сърцето”, казва светител 
Теофан Затворник. “Любовта изгонва един 
вид страх, а поражда друг. В него няма мъка 
и боязън, а сладка прохлада. Ала това е все 
пак страх, който понякога троши кости. В 
него няма нищо болезнено, а благоговейно, 
трезво и отрезвяващо, и освежаващо чув
ство, подобно на утринен полъх. Чувство, 
което не отнема топлотата и дава истин
ската температура. Любовта сама внася 
мекота и разнежване”  в недобрия смисъл на 
понятието. Особено ние тук, които живеем 
между страха от гибел и надеждата за спа
сение, как можем да се освободим от страха 
съвсем? Но ето за какъв вид страх ни говори 
светителят, като обобщава учението на 
светите отци, като обобщава начина, по 
който съборният разум на Църквата въз
приема и разбира съдържанието, смисъла 
на Свещеното Писание.

Да, това е сладостен, трепетен страх и 
този именно сладостен и трепетен страх 
изпитват и Ангелите пред Твореца, защо
то, макар и преизпълнени с любов към Бога, 
те са същества сътворени, ограничени и 
затова предстоят с неизразима любов, но и 
с благоговение, страх и трепет пред Вечния, 
Твореца, Този Който е създал всичко видимо 
и невидимо. Между Твореца и творението 
има непреодолима бездна. Преодолява я 
единствено Господнята любов, Божията 
любов и действието на несътворената 
Божия енергия – благодатта Божия, която 
Господ от любов към творението преизо
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билно дарява на разумните същества –  ан
гелите и човеците, които се стремят към 
Господа, стремят се да живеят в единение 
с Него, в общение с Него чрез изпълняване 
на светоевангелските заповеди.

И тъй, да оставим настрана наисти
на крайни, сурови и несполучливи изрази, с 
които понякога богословието си е служило 
или си служи. Да се опитаме, доколкото това 
е по силите ни, да се приобщим към съборно
то съзнание на Църквата, към пълнотата 
на Божието Откровение, към пълнотата 
на светоотеческото свидетелство. Защото 
това знание за нас е живително. То храни 
ума, сърцето, душата, съвестта. То ни от
резвява, то ни освестява, то просвещава и 
прояснява ума ни, за да може да възприема 
точно, вярно, правилно спасителните Хри
стови истини.

И тъй, да преодолеем тази двойстве
ност в отношението си към живота пона
чало. Животът тук, на земята, и духовният 
живот е неизбежно съпроводен и с мъка, и със 
страдания. Ала след страшния Христов съд 
животът, животът в Христа и с Христа, 
ще се отдели от мъката и животът вечно 
ще пребъдва сам по себе си, а мъката вечно 
ще пребъдва сама по себе си.

Във вечността време няма, ала и сега 
няколко мига богообщение – о, те са не само 
постойностни, но те са позначими от 
години живот, съвпрегнат с мъка, живот 
земен, живот, отдалечен от Господа. А във 
вечността праведниците ще измерват са
мата вечност с радостта и блаженството 
си в Господа, а грешниците ще я измерват, 
уви, със своята мъка.

И тъй, по думите на св. Григорий Си
наит, “както зародишите на адските мъки 
невидимо се таят в душите на грешниците 
още тук, на земята, тъй и начатъците на 
небесните блага поникват в сърцата на 
праведните чрез Светия Дух”. Т. е. чрез 
своята смърт ние раждаме за себе си та
кава вечна участ, каквато сме отхранвали 
в себе си през целия си тукашен живот. 
Това е истината, възлюбени. Божият съд, 
страшният Христов съд съвпада напълно 
и ще съвпада напълно със съда на собствена
та ни съвест. “Греховете на нечестивите 
имат край понеже има край и животът им”, 

казва св. Григорй Двоеслов. Те биха желали, 
ако могат, да живеят безкрайно, за да имат 
възможност да грешат безкрайно. Св. Гри
горий Двоеслов е живял през седми век, т. е. 
той умира в самото начало на седми век –  
живял е през втората половина на шестото 
столетие. И вие виждате, колко точно той 
описва състоянието на съвременния човек, 
който желае щастие тук и сега, на мига –  и 
не го интересува нито Бог, нито вечност. 
Да, човеците желаят да живеят вечно, ако 
могат да получат биологично безсмъртие, 
и да живеят тук, в този свят, вечно, за да 
грешат вечно. Ала не от човеци зависи това. 
Животът и смъртта са в ръцете на Бога, 
Който отмерва времена и години, Който 
отмерва и времето на този свят, който 
ще има край. И неговият край е страшният 
Христов съд.

Ала вижте, за нас, християните, каква е 
надеждата на този съд и в какво е надежда
та ни. Надеждата ни е в милосърдието на 
самия Съдия. Към кого ние се стремим и с 
кого искаме да бъде едно? – Пак с Него – със 
Съдията, Който е Любов и Правда. Блажени 
са тия, които достигнат до това състоя
ние, че могат да кажат заедно с църковния 
песнописец: “Христе, мое утешение, т. е. 
моя отрада, моя радост, на твоя Страшен 
съд”.

Да ни просвети Господ, да ни помилва 
Господ, да ни пощади Господ, да ни вразу
ми Господ, та да почнем да се стремим да 
живеем в Него и с Него по пътя на после
дователен, принципен живот според све
тоевангелските заповеди, та и ние, макар 
и недостойни, с трепет, страх и надежда 
да предстанем пред съда на нашия Творец 
и Спасител, и да чуем отрадните слова: 
дойдете вие, благословените на Отца ми и на-
следете царството, приготвено вам от създание 
мира (Мат. 25:34). Амин.
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в КаКво Се иЗраЗява нашето пребЪдване 

в ЦЪрКвата*

Триадицкий епископ Фотий

Д
нес, възлюбени, славим два христо
лики стълба на Христовата Църк
ва –  светите апостоли Петър и 

Павел. Апостол Павел казва на повярвалите 
в малоазийския град Ефес, а чрез тях и на 
всички християни, че се утвърждават върху 
основата на апостолите и пророците, имайки 
самия Иисуса Христа за крайъгълен камък, 
върху който цялото здание, стройно сглобено, 
възраства  в храм свят чрез Господа и върху 
който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез 
Духа (Еф. 2:2022). Със словото си, с живота 
си, с духоносното си огнено свидетелство 
за Богочовека Христос апостолите начело 
с Петър и Павел са  стълбове, основа, слава, 
незамлъкващ глас на Христовата Църква 
като богочовешко Тяло, като Тяло, в което 
и ние с вас сме призвани да се съзиждаме в 
жилище Божие чрез Духа – според токущо 
приведените апостолски думи.

Какво означава да пребъдваш в Църква
та? Може би този въпрос за мнозина ще се 
стори странен и дори неуместен, но ако се 
запитаме в какво се изразява нашата при
надлежност към Църквата, няма ли съвест
та да ни упрекне, че в много отношения 
при надлежността ни към Църквата е или 
формална, или обратно – дейна, дейна по 
убеждение и според известни ценностни 
нагласи. И ние принадлежим на Църквата, 
формално или поусърдно, но така, както 
безчет люде принадлежат към някаква ор
ганизация, сдружение, движение, партия, 
клуб със съответни права и задължения; 
място в което са привикнали да идват, да 
общуват по между си, да вършат нещо, кое
то е прието. Вярно е, че в живота на Хрис
товата Църква има и водоравно измерение, 
измерение на взаимно общуване по въпроси, 
които не са пряко свързани с духовния жи

вот, найобщо казано. Но ако този вид об
щуване надделява в нашата действител
ност, ако ние идваме тук, да, за да се помо
лим – но понякога службите са дълги, не сме 
се виждали с някого или пък сме неспокойни 
и имаме потребност да кажем на някого 
нещо, тогава излизаме и започваме да гово
рим за неща наглед може би и съществени 
и даже не наглед – съществени, свързани с 
някои от водоравните измерения на цър
ковния живот; или пък водени от желани
ето да чуем нещо ново, да споделим и ние 
нещо, просто така да си побъбрим с близки 
хора. О, ние сме окаяни и три пъти окаяни, 
ако този вид общуване надделява в нашето 
съзнание, в нашето поведение, в нашите 
взаимни отношения в Църквата, в храма 
Божий. Така ние ще приличаме на древните 
езичници и поточно на жителите на Ати
на, за които говори дееписателят св. апос
тол Лука в “Деяния апостолски”, че не оби
чали нищо друго повече от това да говорят 
или да слушат нещо ново. Нещо за този, за 
онзи, за онази. Ще бъдем твърде жалък хрис
тиянски вариант на този езически обичай, 
и то в храма. 

В какво се изразява нашето пребъдване 
в Църквата? В посещаване на едно, второ, 
трето и т. н.  във времето богослужения? 
Богослужебният живот на Църквата не е 
просто поредица от събития – днес това, 
утре друго. Богослужебният живот на Църк
вата е естественото живеене на самата 
Църква. Богослужебният живот е пулсът и 
диханието на това живеене и ако ние имаме 
законническата нагласа [често ще си казва
ме]: “сега ще отидем на служба, а сетне, ако 
отидем, ще стане много, пък има и други 
неща за вършене”. Безспорно човек има и 
други задължения и неизбежно ги степенува, 
но как гледаме ние на богослужението, на 
молитвата в храма като на живеене, като 
на дихание и пулс? Съграждаме ли се ние в 

* Слово, произнесено в деня на светите първовърховни 
апостоли Петър и Павел, 12 юли (29 юни ст. ст.) 2010 
г., в катедралния храм “Успение Богородично”.
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Църквата в жилище Божие чрез Светия Дух, 
Който е душа и сърце на Църквата? Имаме 
ли жива потребност да участваме естестве
но в църковния живот като молитва, като 
съвместна молитва преди всичко, а сетне 
и останалото? Ако ние нямаме такава по
требност и ако, повтарям, в нашите мисли, 
съзнание, нагласи, поведение, отношение 
надделява видът общение, за който стана 
реч, то тогава нашата принадлежност към 
Църквата не е живо пре
бъдване, не е пълнокръвно 
участие в църковния живот.

Във всяко едно порядъч
но жилище има йерархичен 
ред. Възрастващата йерар
хична стълбица на властта, 
представлява – какво? – 
представлява степени на 
нарастващо по отговор
ността си служение, т. е. 
колкото повисша е степен
та на власт, която ти имаш 
в Църквата, толкова по
отговорно е служението ти 
на Църквата, на Тялото 
Христово, на народа Божий. 
Колко много сме се отдале
чили от тази светоевангел
ска истина, от тази апостолска истина! 
Голям е броят от архиереите в православ
ния свят, които, уви, имат нрав на източ
ни властелини, не е малко числото на све
щениците и особено на свещеномонасите, 
които се изживяват като духовни старци, 
като авторитетни ръководители, които 
всъщност формират култ към собствената 
си личност у тия, които уж духовно обгриж
ват. И тъй, властта в Църквата е служение, 
а отношението към тия, които са облечени 
с духовна власт, би следвало да бъде отно
шение на искрена почит, отношение – израз 
на любов, на Христова любов – тази любов 
безспорно следва да е взаимна. Колцина от 
нас носят съзнанието, че пребъдването в 
Църквата е наистина служение? Служение 
на епископа, служение на свещениците, 
служение на миряните.

Колко тъжно е, когато немалка част от 
изговаряните тук приказки, думи са осъж
дания, обсъждания, критики, недоволство, 

понякога интриги, клевети. Тежи, възлю
блени. Много тежи всичко това, защото то 
е белег, че нашата принадлежност към 
Църквата не е същинска, не е автентична, 
не е достоверна, не е живо пребъдване в 
живота на Църквата. 

И все пак, как да се съзиждаме в жилище 
Божие чрез Духа? Всяка една оделотворена в 
живота на Църквата ни Христова заповед 
е жив камък в тялото на Църквата, акт на 

съзиждане – всяка една из
пълнена заповед, всяко едно 
съчувствие, всяка една добра 
дума, всяка проява на такт, 
всяка една чистосърдечна 
прошка, всяка проява на 
вни мание, всяко изпълнение 
на Христовите заповеди. 
О, ние бихме били блажени, 
ако можехме тук живо и на 
дело да благославяме ония, 
които ни проклинат, да 
правим добро на ония, що ни 
мразят, да се молим искрено 
за тия, които ни гонят и 
обиждат (срв. Мат. 5:44). Ето 
ги белезите за пребъдване в 
Църквата, ето ги белезите 
за съзиждане на всички нас, 

на всеки едного от нас и на всички ни заедно 
в жилище Божие чрез Духа, по думите на св. 
апостол Павел. 

По  молитвите на светите славни, все
хвални и първовърховни апостоли Петър 
и Павел да ни удостои Господ да избродим 
попрището на земните си дни като живи 
членове на Неговата Църква, да преминем 
през дверите на смъртта като живи члено
ве на неговата Църква и да се приобщим в 
неумиращия вечен живота с Христа Иисуса, 
нашия Творец, Изкупител, Спасител и Гос
под, Който заедно с Неговия Безначален 
Отец и с Пресветия Благ и Животворящ 
Дух е благословен сега и в безкрайността на 
бъдещия век! Амин.
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За благодарноСтта КЪм бога*

Триадицкий епископ Фотий

Ч
есто, възлюбени, ние с вас отреж
даме на благодарността второ
степенно място в християнския 

живот. В нашето съзнание понятието 
благодарност найчесто е свързано с разби
рането за добро възпитание и поведение, за 
положителна черта на личността в отно
шението º към другите. Рядко и твърде по
върхностно ние разбираме благодарността 
като нещо важно в християнския духовен 
живот. Затова я пренебрегваме и забравяме. 
Всъщност благодарността в новозаветния 
смисъл на понятието далеч не се ограничава 
с доброто възпитание и поведение, дори не 
е една от светоевангелските добродетели, 
а е част от основата на добродетелност
та, на светостта, на живота в Христа. 
Добродетелите на християните, светост
та на христоликите люде, на светците, е 
пропорционална на благодарността им към 
Бога. Благодарността е мерило, с което Бог 
отмерва дара на благодатта, получаван от 
човека, и това е така, защото благодарност
та е мерило за годността на човешката 
душа да поеме, да вмести в себе си дара на 
Божията благодат. Нещо повече, благо
дарността е мерило за вяра: който няма 
благодарност към Бога, който не изпитва 
духовна потребност да благодари на Бога, 
той няма жива вяра в Бога. 

Днес ние с вас чухме как Господ Иисус 
Христос изцелил десетима прокажени. И 
когато един от тях, самарянин, другоро
дец, се върнал да благодари, Господ рекъл: 
Нали и десетимата се очистиха? Де са деветте? 
(Лука 17:17). Господ не упреква тия деветима 
като неблагодарници в обичайния смисъл 
на понятието – Той отбелязва липсата им, 
недостига или дори липсата на вяра в Бога. 
Не се намери нито един от тях, изцелени
те, да се върне – защо? – Богочовекът казва: 

за да въздаде Богу слава (ст. 18). Забележете: 
Господ Иисус не хвали върналия се да благо
дари за една проява в чисто човешкото º 
разбиране, за една добра човешка проява, а 
му казва: стани и си иди, твоята вяра те спа-
си (ст. 19) – вярата, че Аз мога да те изцеля; 
вярата, която те подбуди да се върнеш и да 
въздадеш благодарение и хваление на Бога, 
тя те спаси. Благодарим ли ние на Господа 
и за какво благодарим, как благодарим? Ако 
ние не притежаваме усета за благодарност 
в неговото общоприето разбиране, за което 
споменах, то тогава проповедта би следвало 
да завърши дотук, защото ако ние нямаме 
потребността – искрената, сърдечна по
требност да благодарим на нашия ближен 
за всяко добро, което той е извършил, дори 
наймалкото – когато се е отместил да ни 
направи място в препълнено превозно сред
ство или в друго житейско положение, – та 
ако ние нямаме тази сърдечна потребност, 
за какво да говорим понататък? Що се 
отнася до благодарността ни към Бога, 
то ние сме склонни да благодарим, когато 
получим, найобщо казано, някакво земно 
благо. Болни сме, оздравели сме – сещаме се да 
благодарим, може би. Желаем да се сдобием с 
работа или с нещо друго, което наистина е 
потребно – ще благодарим, може би. Както 
казват някои: преживели сме премеждие, 
опасност някаква – да, тогава обикновено 
благодарим по силата на едно общо религиоз
но чувство, прави се “корбан”, както казват 
някои, понеже сме се избавили, оцелели сме 
при катастрофа или сме преживели някакво 
друго премеждие, обещали сме си да правим 
нещо и това нещо е израз на благодарност 
към Бога и толкова. 

А имаме ли потребност да благодарим 
на Бога за това, че Той ни е спасил от греха, 
смъртта и дявола? Имаме ли потребност да 
благодарим на Бога, че Той ни е дарил като 
плод от това избавление, изкупление живот 
вечен? Имаме ли потребност да благодарим 
на Бога за това, че сме се събудили днес и за 

* Слово, произнесено на 12 декември (29 ноември ст. 
ст.) 2010 г., Неделя 29. след Петдесетница, в катедрал
ния храм “Успение Богородично”.
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това, че сме доживели до вечерта, т. е. да 
му благодарим за дареното време – време, 
чийто найдълбок и вечен смисъл е животът 
ни в Христа, нашето покаяние, молитва
та, стремежът ни към Господа? Имаме ли 
потребност да благодарим за всичко това? 
Ако нямаме такава потребност, ако от
говорим с ръка на сърцето: “Потребност 
спонтанна в сърцето си аз не чувствувам, 
но нещо правя, защото така трябва” – ако 
кажем това, ние следва да си зададем един 
плашещ въпрос: какво правим тук днес, съ
брани всички заедно? Защо сме тук? 

Как се нарича найвеликото тайнство 
в Христовата Църква? Евхаристия – бла
годарност, благодарение. Ние на всяка една 
света литургия се събираме, за да се мо
лим, като сърцевина на нашата молитва 
е благодарността към Бога и от името на 
всички в храма свещеникът пред престола 
се моли преди найтрепетния и свещен миг 
на литургията – претворяването на пред
ложените хляб и вино, той благодари от 
името на цялата община, на всички, които 
се молят в храма, благодари на Бог Отец, че 
е изпратил Своя Единороден Син, та всеки, 
който вярва в Него, да не погине, а да има 
живот вечен (срв. Иоан. 3:16). Свещеникът в 
полагащата се молитва благодари за всички 
блага, за всички благодеяния, които Господ 
ни е дарил, за всички, които знаем и които 
не знаем. И накрая трепетно благодари, че 
по Своята неизразима снизходителност 
и безмерно дълготърпение Господ приема 
евхаристийната жертва и от ръцете на нас, 
недостойните, въпреки че около Неговия 
престол Му служат и Го хвалят несметен 
брой Небесни Сили, Херувими, Серафими, 
Архангели и Ангели. Ето защо сме тук. И 
в този найдълбок и трепетен миг, когато 
ние благодарим така, се извършва и пре
великото тайнство на претворяване на 
предложените хляб и вино в Тяло и Кръв на 
нашия Спасител, Христос Господ. 

Всъщност ние, човеците, не можем да 
назовем нищо “свое” в собствен смисъл. 
Какво имаш, какво си добил, което да не си 
получил? А щом си получил, защо се хвалиш, 
като да не си получил? – пише св. ап. Павел 
в първото си послание до християните в 
гр. Коринт (4:7). Да, ние нямаме нищо свое, 

всичко е от Господа. Ала все пак можем да 
кажем, че имаме и нещо мъничко свое, и то е 
благодарността. Когато ние благодарим на 
Бога и даваме на Бога в Негово име, даваме 
на нашия ближен, тогава действително 
получаваме – получаваме блага и временни, 
според Божия Промисъл, и найвече блага 
вечни. Тоест когато нямаме съзнанието, че 
нещо е наше, то благодарността към Бога 
го прави наше, защото когато благодарим 
и даваме, Господ ни въздава. Именно бла
годарността прави собствено наши тия 
дарове, с които Господ ни обсипва, и обра
тно, когато ние искаме да си присвояваме 
блага, искаме да обладаваме блага и те да са 
наши, именно наши и само наши, тогава ние 
губим всичко, ние губим тия дарове, които 
Господ ни дава, защото такава една нагласа: 
това да бъде мое, именно мое и само мое, по 
същество не е съвместима с потребността 
да благодариш на Бога. 

Наистина ние нямаме нищо свое, дори 
едно житно зърно не е наше. И затова, ко
гато ние предлагаме на престола хляба и 
виното, та да се претворят те в светата 
Евхаристия в Тяло и Кръв Христови, ние се 
обръщаме към Бог Отец с думите: “ТвоS t 
Твои1хъ ТебЁ прин0симъ” – Твоето от Твоето 
на Теб принасяме, т. е. принасяме Ти тия 
дарове, които Ти си ни дал, в случая хляба и 
виното; принасяме на Теб това, което Ти 
си ни дарил. Тоест това, което ние Ти при
насяме, и то собствено не ни принадлежи. 
И какво се получава? Тия съвсем обикновени 
наглед дарове, хляб и вино, смирено принесе
ни по време на светата Евхаристия, благо
словени, осветени, претворени, стават за 
нас храна и питие за живот вечен. Ето какво 
ни дарява Бог – дарява ни найвеликото, не
постижимото, измеримо само с Неговата 
любов, снизходителност и дълготърпение 
към нас, лукавите, неверните, грешните.

И тъй, с бледи думи се опитах да опиша 
това, което се нарича благодарност към 
Живия Бог. На Него, Царя на вековете, на 
Нетленния, Невидимия, Едничкия Премъ
дър Бог чест, слава и безспирно благодарение 
во веки веков! Амин. 



Ìîìåíòè îò бäåíèåòî è ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà íà ñâåòèòå ïúðâîâúðхîâíè àïîñòîлè Ïåòúð è 
Ïàâåл â êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, Ñîфèя. 12 юлè (29 юíè ñò. ñò.) 2010 ã.  

Из живота на Българската Старостилна Православна Църква
(продължение от стр. 6)
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Ïðåñòîлíèяò ïðàçíèê íà хðàìà “Ñâ. ñâ. Ñåäìî÷èñлåíèцè” â Áлàãîåâãðàä íà 9 àâãуñò (27 юлè ñò. ñò.) 
бåøå ÷åñòâàí ñ бäåíèå è ñâ. Ëèòуðãèя, â êîяòî ìîлèòâåíî у÷àñòèå âçå Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй 
(вляво). Òîй бå ãîñò è íà âåлèíãðàäñêàòà åíîðèя çà íåйíèя хðàìîâ ïðàçíèê â ÷åñò íà èêîíàòà“Ðàäîñò 

íà âñè÷êè ñêúðбящè” íà 5 àâãуñò (23 юлè ñò. ñò.) 2010 ã. (вдясно). 

Ìîìåíò îò ñâ. Ëèòуðãèя ïî ñлу÷àй ïðåñòîлíèя ïðàçíèê íà цúðêâàòà “Ñâ. Èâàí Ðèлñêè” â Дуïíèцà íà 31 àâ
ãуñò (18 àâãуñò ñò. ñò.) 2010 ã. Вдясно: Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй ñ äухîâåíñòâîòî, åíîðèàøè è ãîñòè.



Празникът на катедралния храм “Успение Богородично” в София

Òàçè ãîäèíà çà ïðàçíèêà íà êàòåäðàлíèя хðàì â ñòîлèцàòà ïðèñòèãíà ãîñò îò южíàòà íè ñúñåäêà – 
Ãàðäèêèйñêèяò åïèñêîï Êлèìåíò îò Ãðúцêàòà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà íà îòå÷åñêèя êàлåíäàð – Ñâåщåí 
Ñèíîä íà ïðîòèâîñòîящèòå. Ïðàçíè÷íèòå бîãîñлужåíèя бяхà îãлàâåíè îò Òðèàäèцêèя åïèñêîï 
Фîòèй. Íà ñлåäâàщèя äåí âå÷åðòà òîй îòñлужè “×èíà íà ïîãðåбåíèåòî íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèцà”.
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Âåлèêèяò âхîä ïî âðåìå íà ñâåòàòà  Ëèòуðãèя 
àðхèåðåйñêè ÷èí çà ïðàçíèêà Êðúñòîâäåí, 

27 ñåïòåìâðè (14 ñåïòåìâðè ñò. ñò.).

Ìàлêèяò âхîä ïî âðåìå íà ñâåòàòà Ëèòуðãèя 
àðхèåðåйñêè ÷èí. Ðîж äåñòâî Áîãîðîäè÷íî, 21 

ñåï òåìâðè (8 ñåïòåìâðè ñò. ñò.).
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Ìèãîâå îò ïðàçíè÷íèòå бîãîñлужåíèя, â êîèòî âçåхà у÷àñòèå è ïðåäñòàâèòåлè íà Öúðêâèòå ñåñòðè  
– Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй , êàêòî è Ïлîåщêèяò åïèñêîï Àíòîíèй è Ãàлàцêèяò åïèñêîï Дèîíèñèй 

îò Ðуìúíñêàòà Ïðàâîñлàâíà Ñòàðîñòèлíà цúðêâà.

Празникът на манастира “Св. св. Киприан и Иустина” 
15 октомври (2 октомври ст. ст.) 2010 г., Фили, Гърция

Ìàлêî îñâåщàâàíå íà íîâîïîñòðîåíèя ïàðàêлèñ “Ñâ. ñâ. Êîíñòàíòèí è Åлåíà”
âúâ Âðàцà, 4 ñåïòåìâðè (22 àâãуñò ñò. ñò.) 2010 ã. 
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Рождественско СЛОВО
“Днес е празник на девственото раждане; и поради величието на празника словото… 

ще се възвиси към глъбината на тайната…, 
та и за нас да се открие нещо от нейния смисъл.”

(св. Григорий Палама. слово за спасителното Рождество по плът 
на нашия Господ, Бог и спасител Иисус христос)

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

Отново над натежалата от людски грехове земя звучи небесното благовестие: Словото 
стана плът (Иоан. 1:14); … днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който 
е Христос Господ (лука 2:11). отново Църквата ни зове да отправим взор към 

празника на девственото раждане, към глъбината на тайната, която свети апостол Павел 
назовава с няколко думи, криещи в себе си необятен смисъл – Бог се яви в плът (1 Тим. 3:16).

ала как да отправим взор към празника на девственото раждане, ако не сме вложили 
дух на целомъдрие в ума, в сърцето си, ако не сме облекли душите си в девство? ако 
не сме усетили опитно що е чистота, та смирено да сведем поглед пред величието на 
девственото раждане? – “Тялото на Божията Майка е било по-чисто от самите чисти 
чрез добродетелите си духове, така че е могло да приеме самото ипостасно слово на 
пребезначалния отец” – казва свети Григорий Палама и от думите му струят лъчи от 
тайната на девственото раждане. Колко чист, благоговейно смирен и в същото време 
неизразимо възвишен ум са призовани да придобият християните! Какво общо има 
смисълът на днешния празник с общоизвестния му религиозно-битов, фасадно-църковен 
или пък изцяло светски, ненаситно-потребителски облик?

но ето, нова струя лъчи от смисъла на тайната, на празника, прославящ девстве-
ното раждане: “Пречистата е станала родилка на девството – благовести отново свети 
Григорий – като е родила по плът нетленно Този, Който по Божията си природа се 
ражда от отца преди всички векове”. Чуйте пак: Божията Майка е родилка на девството; 
на загубеното от нас девство, в което сме призвани да облечем душите си и без което 
не можем дори само да погледнем към днешния празник, нежели да проникнем дори в 
частица от смисъла му. Какво е това девство? То е дар на Божията благодат, който ни 
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прави младенци за злото, ала без да бъдем деца по ум – според думите на апостола (1 Кор. 
14:20). Тези, които са облекли в девство душите си, умили са с девство извора на мислите 
и чувствата си, единствено те могат да отправят чист, благоговейно-девствен взор към 
тайната на днешния празник и обилно да напоят душите си с нейния смисъл. Тези пък от 
нас, които тъгуват за девството като дълбинна чистота на мислите, чувствата, желанията 
ни; тези, които обичат това девство, борят се за него и скърбят за нечистотата си, могат 
с трепет да сведат очи пред тайната на благочестието и по милостта и човеколюбието 
на въплътилото се слово да нахранят душите си с искри от нейния смисъл. Горко обаче 
на тези, които отправят дързък, горделив, присмехулен или пък празен, реещ се поглед 
към празника на девственото раждане. Горко и на тия, които почитат празника с уста, а 
не със сърце, кланят се само с тяло, но не и дух, гледат, а не искат да видят, слушат, но 
не искат да чуят. Уви, те не ще чуят словото, възвисяващо се към глъбината на тайната, 
не ще видят красотата и2, ще останат непричастни към смисъла и2.

Блажени са тия, чиито девствени души са непристъпни за злото, нечистотата, за тле-
нието, разпада, измамите, извиращи от тайната 
на беззаконието (срв. 2 сол. 2:7). Блажени са и тия, 
които гладуват и жадуват за Божията истина, 
за Божията милост, трудят се да отмахнат от 
душите си дрипите на страстите и похотите, 
и да ги облекат в девство. Блажени са всички 
верни в дух и истина чеда на майката Църква, 
в чиито души кълнят семената на девството. 
Днес е празник на девственото раждане. 
Днес блика светлина от великата тайна на 
благочестието и сипе лъчи от нейния смисъл. 
Днес “Този, Който облича небето с облаци, 
се повива с пелени; в ясли ляга Този, пред 
Когото трепет обзема херувимите; в пещера 
се побира Този, Който изпълва всичко”1. на 
него, непостижимия и в непристъпното Му 
величие, и в бездънното Му сми рение, на 
въплътения Бог слово, нашия Господ Иисус 
христос, заедно с безначалния негов отец 
и Пре светия Благ и Животворящ Дух, едино-
същна и неразделима Троица подобава слава 
и власт, чест и поклонение сега, и всякога, 
и във вечни векове! амин.

Честито Рождество Христово!
† Триадицкий епископ Фотий
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Âúâåäåíèå Áîãîðîäè÷íî, 4 äåêåìâðè (21 íîåìâðè 
ñò. ñò.) 2010 ã. Ìîìåíò îò ñâ. Ëèòуðãèя àðхèå

ðåйñêè ÷èí.

Àðхàíãåлîâäåí, 21 íîåìâðè (8 íîåìâðè ñò. ñò.) 
2010 ã. Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй îãлàâè ñâ. 

Ëèòуðãèя â êàòåäðàлíèя хðàì.

Àðхèâ íà ñï. “Ïðàâîñлàâíî ñлîâî” в Интернет: http://bulgarianorthodoxchurch.org/ps/

Освещаването на катедралния храм “Успение Богородично” в Букурещ

Ñлåä òðàäèцèîííàòà ðîжäåñòâåíñêà ñðåщà íà 
Òðèàäèцêèя åïèñêîï Фîòèй ñ äåцàòà – åíîðèàøè 
íà êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”. 

15 яíуàðè (2 яíуàðè ñò. ñò.) 2011 ã.

Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй ïîñåòè ìàíàñòèðà 
“Ñâ. Òåîäîñèй Òúðíîâñêè” ïî ñлу÷àй íåãîâèя ïðàç
íèê è îòñлужè ìîлåбåí êúì ñâåòåцà çàåäíî ñ àðхè
ìàíäðèò Ñàâà. 10 äåêåìâðè (28 íîåìâðè ñò. ñò.).
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Â бäåíèåòî, îñâåщàâàíåòî è ñâåòàòà Ëèòуðãèя у÷àñòâàхà ïî÷òè âñè÷êè àðхèåðåè íà Ðуìúíñêàòà 
Ïðàâîñлàâíà Ñòàðîñòèлíà Öúðêâà, êàêòî è Òðèàäèцêèяò åïèñêîï Фîòèй, è Ìåòîíñêèяò åïèñêîï 
Àìâðîñèй – ïðåäñòàâèòåл íà Ñâåщåíèя Ñèíîä íà ïðîòèâîñòîящèòå. Â òúðжåñòâàòà âçåхà у÷àñòèå 

50 ñâåщåíîñлужèòåлè, 12 äяêîíè è îêîлî 10 000 ìèðяíè, äîøлè îò ñòðàíàòà è ÷ужбèíà. 
23 è 24 îêòîìâðè (10 è 11 îêòîìâðè ñò. ñò.) 2010 ã.


