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Âåлèêèяò âîäîñâåò íà ïðàçíèêà Áîãîяâлåíèå â 
êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”, 

19 яíуàðè (6 яíуàðè ñò. ñò.) 2012 ã.

Ìîìåíòè îò бäåíèåòî è ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà Âхîä Ãîñïîäåí â Éåðуñàлèì, 
8 àïðèл (26 ìàðò ñò. ñò.) 2012 ã.

Уòðåíя íà ïðàçíèêà Ïîхâàлà íà Ïðåñâåòà Áîãî-
ðîäèцà, 30 ìàðò (17 ìàðò ñò. ñò.) 2012 ã.

Еâàíãåлñêè ÷èí íà бäåíèåòî çà Áлàãîâåщåíèå 
è Ëàçàðîâäåí, 6 àïðèл (24 ìàðò ñò. ñò.) 2012 ã.

Ïàíèхèäà çà ïðèñíîïàìåòíèя àðхèìàíäðèò Ñåðà-
фèì (Àлåêñèåâ) â Êíяжåâñêèя ìàíàñòèð “Ïîêðîâ 
Áîãîðîäè÷åí”, 29 яíуàðè (16 яíуàðè ñò. ñò.) 2012 ã. 

Ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå, 
15 фåâðуàðè (2 фåâðуàðè ñò. ñò.).

Ïðè÷àñòяâàíå ïî âðåìå íà ñâ. Ëèòуðãèя â  íåäåля 
ïúðâà íà Âåлèêèя ïîñò, 4 ìàðò (20 фåâðуàðè ñò. ñò.)

Чåñòâàíå íà ñòîãîäèøíèíàòà îò ðîжäåíèåòî 
íà àðхèìàíäðèò Ñåðàфèì (Àлåêñèåâ), 

11 ìàðò (27 фåâðуàðè ñò. ñò.)

Èçíàñяíå íà ñâ. Êðúñò â êðàя íà уòðåíяòà çà 
íåäåля Êðúñòîïîêлîííà, 17 ìàðò (4 ìàðò ñò. ñò.)

Ïðåжäåîñâåщåíà ñâ. Ëèòуðãèя íà Âåлèêè âòîðíèê,  
10 àïðèл (28 ìàðò ñò. ñò.) 2012 ã. 

Ïðåжäåîñâåщåíà ñâ. Ëèòуðãèя íà Âåлèêà ñðяäà,  
11 àïðèл (29 ìàðò ñò. ñò.) 2012 ã. 
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Пасха Христова в катедралния храм “Успение Богородично”, София

Уòðåíя çà Âåлèêè ïåòúê ñ ÷åòåíå íà 12-òå åâàíãåлñêè ÷åòèâà çà Õðèñòîâèòå ñòðàäàíèя. 

Ìàлêèяò âхîä íà ñâ. Ëèòуðãèя è ïàñхàлíî лèòèйíî øåñòâèå â Ñâåòлè ïîíåäåлíèê, 
16 àïðèл (3 àïðèл ñò. ñò.) 2012 ã. 
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Âåлèêè ïåòúê, 13 àïðèл (31 ìàðò ñò. ñò.). 
Уòðåíя ñ îïåлî Õðèñòîâî. 

Âåлèêà ñúбîòà, 14 àïðèл (1 àïðèл ñò. ñò.). 
Âåлèêèяò âхîä íà ñâ. Ëèòуðãèя. 

Âåлèêè ïåòúê, 13 àïðèл (31 ìàðò ñò. ñò.). Âå÷åðíя ñ èçíàñяíå íà ñâ. Ïлàщàíèцà. 
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Пасхално СЛОВО
“Празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада, началото 

на нов – вечен живот...”1

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

По думите на свети Макарай Велики християните имат свой свят, свой на-
чин на живот. Те се отличават от другите не по външен вид, не по зрим 
начин, а чрез обновения си ум, чрез любовта и небесната си привързаност 

към Господа. Техният ум пребъдва в Христовия мир и в любовта на Духа, затова и 
Господ казва, че те са преминали от смърт към живот (ср. Иоан. 5:24). 

Ето защо само християните, само преминаващите от смърт към живот могат да 
вкусят от духовния пир на Христовата Пасха, да възпеят с ум и дух: днес “празнуваме 
умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада и началото на нов – вечен живот”! 
Уви, трудно ще срещнем такива християни в наши дни. Лесно можем да видим 
християни, които – отново по думите на свети Макарий – по ум и разбирания се 
уподобяват на света, и техните мисли се колебаят, у тях има неверие, обърканост, 
смущение, боязън, сърцето и умът им са свързани със земни вериги. Да, и такива 
християни възнасят и слушат същите тия църковно-песенни слова, но те безплодно 
отекват в душите им, бързо отлитат от умовете и сърцата им. 

Днес “празнуваме умъртвяването на смъртта” – природният човек, плътно 
заземеният човек дори да осъзнава себе си като християнин, не може да се проникне 
от смисъла, от силата на тия думи – те за миг могат да го зарадват, да му вдъхнат 
краткотрайна надежда с външното си въздействие на поетично слово, но сетне 
потъват в тъмата на страха, на съмненията, колебанията, маловерието, които се 
стелят в глъбините на сърцето му. 

Ала за християнина, който се бори да обнови ума си чрез вярата, жадува да 
вкуси от любовта на Духа, желае да се прилепи към Своя Спасител и Господ, тези 
слова са извор, от който блика победната сила на Христовото Възкресение. И тази 
сила, тази преизобилна благодат побеждава животинския ужас от смъртта, прогонва 
душевния страх от смъртта, поразява стаената в греха духовна смърт, превежда 
християнина от смърт към живот. 

Днес “празнуваме разрушаването на ада”. Какво означава това? В синаксара 
на Пасха четем: “... Като изтръгна цялото човешко естество от дълбините на ада, 
[Христос] го възведе на небесата и го приведе към първоначалното му достойнство 
– нетлението. Обаче като слезе в ада, възкреси не всички, но тези, които пожелаха 
да Му повярват. А душите на светците, от началото на вековете насила държани в 
ада, Той освободи и на всички им даде да възлязат на небесата”. Да си припомним 

1. Смeрти прaзднуемъ ўмерщвлeніе, ѓдово разрушeніе, и3н0гw житіS вёчнагw начaло – Канон на 
Пасха, седма песен, втори тропар.
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Ïðåñòîлíèяò ïðàçíèê íà хðàì “Жèâîíîñåí èçòî÷íèê”, ãð. Ñàíäàíñêè, Ñâåòлè ïåòúê, 
20 àïðèл (7 àïðèл ñò. ñò.). 

Ïðåñòîлåí ïðàçíèê íà хðàìà "Ñâ. âåлèêîìú÷åíèê Ãåîðãè“ â ãð. Ñòàìбîлèйñêè. 
6 ìàй (23 àïðèл ñò. ñò.).

Вляво: Ñâ. Ëèòуðãèя íà Òîìèíà íåäåля,  22 àïðèл (9 àïðèл ñò. ñò.). Вдясно: Ñâ. Ëèòуðãèя â бàïòèñòå-
ðèуìà “Ñâ. âåлèêîìú÷åíèê Ãåîðãè Ïîбåäîíîñåц” â êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”. 

6 ìàй (23 àïðèл ñò. ñò.).
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и победния химн от Златоустовото пасхално слово: “Слезлият в ада плени ада 
и той се огорчи, като вкуси плътта Му. Като предусети това, Исаия възкликна: 

“Адът се огорчи, когато Те срещна в преизподнята си!” Огорчи се, защото бе 
обезсилен! Огорчи се, защото бе посрамен! Огорчи се, защото бе умър твен! Огорчи 
се, защото бе повален! 

Огорчи се, защото е окован! Той прие плът, а се натъкна на Бога; прие земя, 
а срещна небе; прие, което виждаше, а се натъкна на онова, което не виждаше! Де 
ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?” (Ос. 13:14, Koр. 15:55). И тъй, 
слизането на Богочовека в ада е онзи мълниеносен удар, вследствие на който адът 
започва да се руши отвътре. И ако смъртта дори и с изтръгнато жило е все още 
опасна и ако адът с разбити двери и рухнали стени все още се пълни, то е, защото 
ние човеците не желаем всецяло да повярваме на Спасителя, защото предпочитаме 
земните вериги пред стръмния и тесен път, водещ към живота. Неслучайно един 
древен християнски писател нарича неверните във вярата мъртви люде в живо тяло. 

Празнуваме днес и “началото на нов – вечен живот”. Аз дойдох, за да имат 
живот, и да имат в изобилие, казва Сам Христос Господ (Иоан. 10:10). “В изобилие” 
– според свети Григорий Палама – означава вечност и пълнота на благата. И свети 
апостол и евангелист Йоан Богослов свидетелства: ...Бог ни е дарувал живот вечен; 
и тоя живот е в Неговия Син (1 Иоан. 5:11). Без Христос, без жива, дейна вяра в 
Богочовека Христос човекът не знае що е живот, не познава Извора на живота, не 
черпи от Него живот “в изобилие”. Такъв човек или се лута в призрачни представи 
за безсмъртието, или пък възприема като живот единствено своето биологично и 
психично съществуване във времето и пространството. Животът на такъв човек е 
постепенно умиране. Такъв човек пребъдва в смъртта. Ето защо и Апостолът на 
любовта казва: който няма Сина Божий, няма тоя живот (1 Иоан. 5:12). А няма Сина 
Божий този, който не иска да Го има, който не желае да Му повярва и следователно 
сам избира смъртта. Този пък, който пристъпва към Богочовека с вяра, който се 
приобщава към Него в тайнственото Му Тяло – Църквата, постепенно придобива 
живо, дълбоко усещане за вечния живот. Само живото общение със Спасителя 
чрез благодатта на Тайнствата и възрастването в светоевангелските добродетели 
ражда у нас непоколебимото усещане, че сме живи, че живеем с живот, който е 
неподвластен на смъртта, живеем с живот, който изобилно струи от Живоносния 
Гроб на въплътеното Слово, живеем с нов – вечен живот. И не външни доводи, не 
разсъждения, не едни или други променливи чувства, а самият този живот разкрива 
в сърцата и умовете ни непреходната истина, че Възкръсналият и Възкресителят, 
вечно Живият и Животворящият Христос Господ е със Своите живи люде и в 
Своите живи люде и до гроба, и подир гроба, и сега, и всякога, и в безкрайността 
на бъдещия век! Амин. 

Христ0съ воскрeсе! Вои1стинну воскрeсе!
Пасха Господня, 2012 г.  † Триадицкий епископ Фотий

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Еклесиологичното самосъзнание на 
Българската Православна Старо

стилна Църква се гради върху следните 
основни положения в православната ек
лесиология:
è Основен критерий за принадлеж

ност към Хри стовата Църква е 
“пра вил ното и спасително изповяд
ване на вярата” (преп. Максим Из
по ведник)1, истинската и точната 
вяра (св. Григорий Пала ма)2.

è Този критерий или принцип е вали
ден както за отделната личност по 
отношение на Църквата, така и за 
поместните църкви по отношение 
на Съборната (Католичната) Църк
ва.

è Съборността (=католичността)3 на 
Христовата Църква е нейна ка че 
ствена, а не количествена харак те

1. Към житието и диспута на преподобния 
наш отец и изповедник Максим – PG, 90, 93D. cрв. 
Писмо до монах Анастасий – PG 91, 461ВС.

2. До патриарха на Антиохия – κῶδ. Coisl. 99, φ. 
144a – цит. по Γεωργίου Μαντζαρίδου. Περὶ θεώσεως τοῦ 
ἀνθρώπου. Μυστηριακὸς καὶ ἐκκλησιολογκὸς χαρακτὴρ 
τῆς θεώσεως. – In: Παλαμικά. Έκδ. Π. Πουρναρᾶ. Θεσ/
νίκη 1998, σελ. 197198.

3. От старогръцкото прилагателно καθολικὸς 
– “общ”; от ІІІ в сл. Хр. и насетне думата се упо
требява със значение “всеобщ”, “всецял”, “универ
сален”. Още от края на І в. сл. Хр. καθολικὸς за
почва да се употребява в езика на християните 
със специфично значение, изразяващо главно свой
ство на Христовата Църква.

ри стика, нейно онтологично свой 
ство, изра зява що целостта и 
пъл нотата на проповядваната от 
нея истина. (На старо български и 
от там на църковнославянски, руски 
и български език понятието “като
лич на” като свойство на Църквата 
се предава съответно със слово фор
мите “съборьна˙”, “собо1рнаz”, собор
ная”, “съборна”). Следователно 
католич ността (=съборността) на 
Църква та не зависи от количество
то на нейните членове, от нейните 
тери ториални и географски мащаби 
и от каквито и да е други емпи рични 
условия.

è Съборната (Католичната) Църква 
не може да се отъждестви с една кон
кретна църква, нито пък може да се 
разглежда – както прави това римо
католическата еклесиология – като 
съвкупност от всички помест ни 
църкви, съставящи вселен ската4 
(т.е. повсеместно разпространена
та в гео графски смисъл) Църква. Това, 
което определя Църквата като съ
борна (=католична), е изповядване
то на право славната вяра. Нещо по
вече – самата “католична Църква 
(καθολικὴ Ἐκκλησία) е правилното и 
спасително изповядване на вярата” 

4. Понякога на български език – дори и в Сим
вола на вярата – определението “съборна” като 
свойство на Църквата се предава некоректно с 
думата “вселенска”.

ЕКЛЕСИОЛОГИЧНА ПОЗИЦИЯ НА 

БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА 

СТАРОСТИЛНА ЦЪРКВА

ÎфÈÖÈÀËЕÍ ÐÀздЕË
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(преп. Мак сим Изповедник)5. Сле
дователно “пра вил ното и спаси тел
но изповяд ване на вярата” в Бога 
(=Пра во славието) е онтологична 
осно ва на католичността като свой
ство на Църк вата и тъкмо в него се 
осъще ствява църковното общение 
като общение с Христос и в Христос. 
Именно като общение със и във 
Католичната (Съборната) Църква, 
църковното общение свидетелства 
за един ството в Христос, в найви
сока степен изразява това един ство, 
но взето само по себе си, църковното 
общение не е условие за единството 
със Съборната (Като лич ната) 
Църква. Общението е израз на един
ството, а не средство за постигане
то му. Единството със Съборната 
(Като личната) Църква се обуславя не 
от общението, а от “правилното и 
спасително изповяд ване на вярата”.

è Оттук пребъдването в православ
ната вяра и нейната защита не са 
просто идейно убеждение и отвлечен 
догматически спор, а въпрос от пър
востепенна екзистен циална зна чи
мост. Отците, които неустра шимо 
са изповядвали и защищавали право
славната вяра, са правили това от 
името на Съборната Църква и в име
то на нейното съществуване: 
“Заради католичната и апостолска 
Църква” (καθολικὴν καὶ ἀποστολκὴν 
Ἐκκλησίαν) са се трудили “апостоли
те и по реда си светите отци, учи
телите и мъчениците с дела и слова, 
с борби и пот, с мъки и кръв и накрая 
– с поразителната си смърт.” (преп. 
Максим Изповедник)6.

è От казаното дотук следва, че който 
изповядва православната вяра, той е 
член на Съборната Църква (или се 
присъединява към нея) и е в общение 

5.  Към житието и диспута на преподобния 
наш отец и изповедник Максим – PG, 90, 93D.

6. Из писмото, писано в Рим – PG 91, 140AB.

с нея, а който проповядва учение, не
съобразно с православното, той се 
отделя от Съборната Църква и от 
общението с нея. Това е в сила както 
за отделни лица, така и за отделни 
църковни организации дори те ин
сти туционално да продължават да 
са църкви и да се самоназовават църк
ви. “Тези, които не принадлежат на 
истината, не принадлежат и на 
Църквата; и това е така толкова по
вече, колкото те биха лъгали сами 
себе си, като се наричат или са нари
чани от своите си люде свещени пас
тири и архипастири; защото ние 
сме научени, че християнството се 
отличава не по това, което се вижда 
отвън, а посредством истинска и 
точна вяра” (св. Григорий Палама).7

НАИМЕНОВАНИЕ

Наименованието “Българска Право
славна Старо стилна Църква” не 

изразява точно нейната еклесиологична 
същност. То следва установила се тра
диция. Етническото опре деление “Бъл 
гар ска” отразява исто ри чески на ло жи
лото се институционално структу риране 
на поместните църкви по ет нически 
(впоследствие национален) и държавно
териториален признак, кое то посте
пенно замества древното те ри ториално 
струк туриране на по мес тните църкви в 
пре делите на мултиетническата Римска 
империя. Определението “православна” 
е равнозначно на определението “събор
на” (“католична”). Неговата повсемест
на употреба по отношение на едната, 
света, съборна и апостолска Църква да
тира от ХVІ-ХVІІ в. насетне. Опре-
делението “старо стилна” визира попу
ля рен у нас отличителен белег в 

7. До патриарха на Антиохия – κῶδ. Coisl. 99, φ. 
144a – цит. по Γεωργίου Μαντζαρίδου. Περὶ θεώσεως τοῦ 
ἀνθρώπου. Μυστηριακὸς καὶ ἐκκλησιολογκὸς χαρακτὴρ τῆς 
θεώσεως. – In: Παλαμικά. Έκδ. Π. Πουρναρᾶ. Θεσ/νίκη 1998, 
σελ. 197198.

ли  тур гичната практика на Църквата, 
която от VІІ в. до 20-те години на мина
лия век се осъществява повсеместно спо
ред кален дарнопасхалистичната систе
ма на Великия индиктион. Макар и 
неко рект ни от строго еклесиологично 
гле дище, допълнителни определения по 
отно шение на Църквата се появяват в 
едно или друго историческо време. Както 
е известно, Католичната (Православ
ната) Църква започва да се нарича “из
точна” в противовес на западната, т.е. 
Римокатолическата църква. През ХVІІІ-
ХІХ в. Руската Православна Църква се 
назовава “Гръкоруска” “Източ ноправо
славна” и дори “Руска църква според гръц
кия закон”. Поместни цър ковни струк
тури получават едни или други 
до пъл нителни определения и пора ди въз
никващи църковни проблеми, като се от
чита политическата и правната ситуа
ция в отделните страни. Напри мер от 
1996 г. в Естония съще ствуват успоред
но две поместни православни църкви в 
рамките на т. нар. официално правосла
вие. Едната се нарича “Естонска право
славна църква” и е самоуправляваща се 
поместна църква в рамките на 
Московската патриаршия. Другата се 
нарича “Естон ска апостол ска православ
на църква” и е автоном на поместна 
църква в състава на Константино пол
ската пат риаршия; към нея се числят 
клирици и миряни, напуснали Естонската 
църква в юрисдикцията на Москов ската 
пат риаршия.

ЕКЛЕСИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ 

НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО В 

НАШЕТО СЪВРЕМИЕ

Съвременните еклесиологични ереси 
разграждат самото понятие за 

Църквата. Такава ерес е икуменизмът 
като богословска концепция, организи
рано обществено движение и религиозна 

практика. Именно като ерес определиха 
неговата същност редица духо носни пра
вославни йерарси и богослови през изми
налия ХХ в. Една от найкрупните крач
ки в опита да бъде осъществена 
икуменическата идея за обединение на 
“разде лените християни” и за въз съз да
ване на “разделената Църква” бе църков
нокален дарната реформа в реди ца по
местни православни църкви през 
из ми налото столетие. Трябва обаче да 
се отбележи, че като разностепенно ин
фил трираща се ерес икуме низмът труд
но се поддава на цялостно и точно опре
деление, тъй като за разлика от древните 
ереси той не търси ясен и последовате
лен доктринален израз с претенцията да 
бъде съборно приет и представен за фор
мулирана от църков ното съзнание веро
ва истина. Засега не са мнозинство йе
рарсите, клириците, богословите, които 
смятат себе си за православни и в също
то време изпо вяд ват икуменизма в него
вите найкрай ни форми на междурелиги
озен син кретизъм или пък в “чистия” му 
вид на еклесиоло гична ерес, а именно че 
вслед ствие на раз де ленията между хрис
тияните една та видима Христова 
Църква вече не съществувала и затова 
трябвало да бъде възсъздадена в недрата 
на икумени ческото движение. Това от 
една страна. От друга страна обаче ику
менизмът продъл жава да се сраства с 
официалното православие. И отговорен 
за това е официал ният православен епис
копат, кой то демонстрира плъзгаво по
литикодипломатическо отно ше  ние към 
този процес и категорично отказва да 
осъди икуменизма като разносте пенна, 
много спектърна, но несъмнена по същ
ността си еклесиологична ерес. В този 
контекст излизането на Българската 
патриаршия от Световния съвет на 
църквите през 1998 г. се оказа за съжале
ние само такти чески ход с определена 
църковнополи тическа цел, а не стъпка, 
обусловена от принципно преосмисляне 
на отноше ние то към икуме низма. 
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Еклесиологично измерение има и т. 
нар. сергианство, което в безпрецедент
ните усло вия на гонение срещу Църквата 
в бившия Съветски съюз предаде в ръ це
те на болше виките една фасадно правил
на църковна институция, за да стане тя 
в тях средство за жестока борба срещу 
самата Църква като пъл нота на Христо
вата Истина. Впрочем сергианството 
не е само типично руско явление. То об
хвана и поместните православни църк ви 
в страните от Източна Европа, в които 
след Втората световна война бяха уста
новени комунистически режи ми. Както 
в Съветския съюз, така и в тия страни 
същността на сергианство то се изразя
ва в (само)измамата, че лъжа та може да 
се употреби като средство за “оцелява
не” на истината, че съглаша телството 
с враговете на Църквата е начин за ней
ното “запазване”. На практи ка законо
мерно се случва тъкмо обрат ното – епис
копатът, възприел такава позиция, 
става в ръцете на комуниститеатеис
ти средство за пълен контрол над 
Църквата, за нейното морално и духовно 
обезсилване с оглед на планираното от 
тях нейно окончателно отмиране. По
конкретно екле сиологичният ас пект на 
сергианството се свежда до изопачава
нето на понятието “каноничност”. В 
сергиански контекст кано ничността 
противоестествено се откъсва от духа 
и истината на каноническото предание, 
превръща се във формална норматив
ност, с чиято помощ може да се оправдае 
всяко беззаконие, извършвано от упра
вляващия епископат; в крайна сметка 
канонич ността се изражда в управленски 
похват, чрез който църковният народ да 
бъде държан в подчинение на този епис
копат независимо от посоката, в която 
той го води. Или както пише протойе
рей Ми хаил Полски, очевидец и на жесто
ките гонения, и на перфидната борба 
срещу Руската Църква през 20те години 
на миналия век: “Митрополит Сергий и 
неговите епископи се различават от 

обнов ленците по това, че се държат за 
каноните на всяка цена, пазят ги повече 
от всичко. Те не са нарушители на кано
ните, както обновленците. Но се полу
чава грубо разминаване. Когато обновлен
ците лъжеха, клеветяха, мамеха – това 
бе лошо, защото те бяха неканонични. А 
когато клевети и лъже митрополит Сер
гий, това е добро, защото той е кано
ничен. Оказва се, че на каноничния всичко 
му е позволено. Това е подигравка и с ка
ноните, и с нравствеността и изкривя
ване на техния смисъл.”8 След падането 
на тоталитарните режими към края на 
миналото столетие, в новите условия 
на полити ческа свобода сергианството 
се съхрани като наследство от минало
то и същевременно се трансфор мира. 
След като отдавна бе превърнало в своя 
природа безпринципността, лъжата и 
патологичната сервилност към власт
имащите, вече не поради страх от ре
пресии, а в името на користни интереси 
то не само продължи да предава, но под 
покривалото на “каноничността” започ
на и да продава свободата на Църквата 
срещу приятелство със силните на деня 
и произтичащите от него материални 
облаги и престижно обществено поло
жение. В този трансформиран вид сер
гианството (като неосергианство или 
постсергианство) обхваща днес в значи
телен мащаб епископата на официални
те поместни църкви в целия свят.

Щом такива явления като ику ме
низма и сергианството – дори когато те 
не търсят ясен доктринален израз, а 
проникват и се разрастват “пълзящо” в 
тялото на Църквата – станат систем
ни и всеобщи, т.е. щом бъдат активно 
възприети или допускани пасивно от 
всички епископи на една ли повече по
местни църкви, то същността на борба

8. Польский, Михаил протопресвитер. По
ложение Церкви в Советской России, очерк бе
жавшего из России священника. Б. м., Параклит, 
2004, с. 83. – Достъпно от: http://paraklit.org/knigi/
Ispovednicheskye/Polskoj.pdf

та с тях се свежда до прекратя ването 
на църковно общение с такива епископи, 
които съборно внедряват в Църквата 
ерес, като я проповядват или пък с па
сивността и мълчанието си допринасят 
за нейното разпространение (виж 15то 
правило на Константи нополския /дву
кратен/ събор).

 

ПОНЯТИЯТА “ОФИЦИАЛНО 

ПРАВОСЛАВИЕ” И  “ОФИЦИАЛНИ 

ПОМЕСТНИ ЦЪРКВИ”

Тези понятия имат особено екле
сиологично съдър жание и изразяват 

спецификата на апостасий ни те процеси 
в съвременния православен свят. Право
славието е едно и неговото съдържание 
не се нуждае от поясняване с каквито и 
да е определения. Необхо  димостта от 
едно или друго определение към термина 
“православие” възниква поради подмя
ната на неговото изначално достоверно 
съ държание под напора на икуменическа
та и на сергианската менталност, на ли
бе рализма, релативизма и на други апо
стасийни явления. Съдържанието на 
понятието “официално православие” е 
тясно свързано със съдържанието на по
нятието “официална църква”, респек
тивно – “офи циални поместни църкви”. 
“Официалното православие” е своеоб
разна идеология на “официалните по
мест ни църкви”. То е размиващо се плура
листично православие, което постепенно 
се откъсва от духовната си идентичност и 
се формира във времето като замести
тел на автентичното Православие – без 
самото то да бъде преформатирано ряз
ко и предизвикателно. Основна отли
чителна черта на официалното право
славие е неговата сергианска 
конюнк турност, т.е. съглашателското 
му при спо собяване към даденостите на 
съвре мието, с оглед на които то въплъ
щава една или друга политикоцърковна 
линия: фасадно – като израз на съборно

то църковно съзнание, а по същество – 
като корпоративно задължителна 
ситуатив на оценка, изказ, поведение. 
Например в офи циалното православие 
могат да звучат силни икуменически ин
тонации и обратно – може на моменти 
да преоб ла дава традиционалистка рето
рика. Но, както вече бе споменато, то 
никога не взима ясно, принципно, събор
но отно шение към същността на икуме
низма ка то еклесиологична ерес, която се 
втъкава в него, колкото и мнозин ството 
нейни поддръжници и разпространите
ли да избягват засега да я формулират 
напълно открито и ясно като вероизпо
ведна позиция. В официалното правосла
вие избледнява, йезуитски се опорочава и 
в този смисъл се прекъсва връзката меж
ду декларирано и мислено, между думи и 
убеждения, между слово и съвест. Така 
например даден епископ може в частен 
разговор да се разграничи от свое офи
циално деяние – от публично изказване 
или пък от съдържанието на подписан 
от него документ, съдържащ противни 
на Православието, т.е. еретически по
становки, – но същият този епископ не 
се решава да направи това публично в 
разрез с официалната църковна полити
ка.

Какво се разбира под “официална църк
ва”? Руските катакомбници наричат 
така призна тата от съветската власт 
(и напълно зависима от нея) църква, огла
вена от митрополит (покъсно пат
риарх) Сергий Страгородски († 1943 г.). 
Под “официална църква” или “официални 
поместни църкви” се разбират извест
ните, исторически формирали се помест
ни църкви, чието йерархично ръковод
ство официално възприема, развива или 
допуска икуменизма като богословска 
концепция и религиозна практика, по 
различни поводи си служи съборно с лъжа 
зад паравана на сергиански разбираната 
“канонич ност”, възприема и други форми 
на отстъпление от Православието. 
Накратко – под “официални църкви” се 
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разбират известните, исторически фор
мирали се поместни църкви, които се на
мират в процес на отстъпление, про веж
дано или допускано да се развива съборно 
от техния епископат. 

ВЪПРОСЪТ ЗА БЛАГОДАТТА В 

ТАЙНСТВАТА НА ОФИЦИАЛНИТЕ 

ПОМЕСТНИ ЦЪРКВИ

Българската Православна Старо
стил  на Църква не е в общение с офи

 циалните поместни църкви. За ограж 
дането от такова общение не е 
не об ходимо да е налице несъмнена уве ре
ност, че тези църкви са отпаднали окон
чателно от едната света съборна и апос
толска Църква и че извършваните в тях 
тайнства са безблагодатни. Доста тъчно 
основание за прекратяване на църковно
то общение е фактът, че епи ско патът 
на тия църкви проповядва ерес или с па
сивността си допуска нейно то разпро
страняване и съответно пре бъд ва в цър
ковно общение с проповядващи или 
толериращи ерес епископи. Клирици, мо
нашестващи и миряни, които пре къс ват 
църковно общение с епископ, “пропо вяд
ващ ерес всенародно и открито в Църк
вата”, заслужават “почит, подо баваща на 
православни”, защото те не само не нару
шават единството на Църк вата, а, на
против, проявяват усър дие да запазят 
Църквата от разколи и разцепления.9

Понастоящем Българската Пра во
слав  на Старостил на Църква се въздържа 
от катего ри чен отговор на въпроса дали 
са валидни, или не тайнствата, извърш
вани в официал ните поместни църкви. 
Наистина, разпространяваната или до
пу с каната да се разпространява – найве
че от епископи – ерес води в крайна смет
ка до отпадане от Православната Църк   ва 
както на отделни лица или групи, така и 
на цели поместни църкви. Но това може 

9.  15то правило на Константинополския 
(двукратен) събор.

да се осъществи и постепенно, в продъл
жение на пократък или подълъг период 
от време. Такъв например е случаят с 
Римската църква. Тя се от кло нява от 
“правилното и спасително изповядване 
на вярата” поетапно и едва след доста 
дълъг период от време отпада оконча
телно от Католичната Църква.

За съжаление, в богословски план тък
мо въпросът за наличието или липсата 
на благодат в тайнствата на офи циал
ните поместни църкви се оказа основ
ният камък, в който се разби единство
то на истинноправославните 
християни. В напрегната атмо сфера на 
десетилетни спорове се достигна до не
правомерна богословска абсолю тизация 
на въпрос, чий то отговор не е формули
ран дог ма ти че ски от съборното съзна
ние на Църквата. Ето защо би следвало 
той да се разглежда с подчертано внима
ние в светли ната на светоотеческия бо
гословски consensus, а също и в светлина
та на съборния пастирски опит на 
Хри стовата Църква. Това от своя стра
на изключва дебати посред ством едно
стран чиво подбрани цитати от св. 
отци, изключва абсолютизирането на 
дадено лично или групово богословско 
мнение.

ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА СЪБОРНО 

ОСЪЖДАНЕ НА ИКУМЕНИЗМА

Известно е, че единствено събор
ният разум на едната, света, 

събор на и апостолска Църква може да ус
танови и провъзгласи окончателното 
отпадане от Православието (католич
ността) на поместна църква (или църк
ви), която е била православна, но е прес
танала да бъде такава по същество, 
независимо от това, че продължава да се 
нарича православна (=съборна, католич
на). Така например по отношение на 
Римо  ка то ли че ската църква гласът на 
този съборен разум се изявява както в 
свидетелствата на реди ца свети отци 

– от св. патриарх Фотий, св. Григорий 
Палама и св. Марк Ефески до преп. Ни
кодим Светогорец, св. Йоан Кронщадски, 
св. Нектарий Егински и преп. Юстин 
Сръб    ски, така и в постановленията на 
няколко Константинополски събора (1170, 
1450, 1722 и 1838 г.), а също и в Окръж  ното 
послание на източните патриарси от 
1848 г.

Реалностите в съвременния право
сла вен свят не дават достатъчно ос но 
вание да се допусне, че към 
нашата епоха е приложим 
примерът на Сед мия все
ленски събор. Съобразно 
този пример би следвало 
да се стремим към право
славно църковно свидетел
ство с надеждата, че из
ход от апостасийната 
криза ще бъде “обедините
лен събор”, който ще осъди 
икуменизма (и евентуално 
други съвре менни прояви 
на отстъплението) и ще 
обедини всички православ
ни християни в “правил
ното и спаси телно изпо
вядване на вярата”, а 
всички, които продължават да изповяд
ват осъдените от Събора ереси и заблу
ди, ще провъзгласи за от паднали от тя
лото на едната света съборна и 
апостолска Църква. За жалост сравни
телно неотдавна се случи събитие с обра
тен знак – чрез обединяването на пого
лямата част от Руската Право славна 
Задгра нична Църк ва с Московската пат
риаршия през 2007 г. не отстъп ващите 
от Истината се присъединиха към пра
вославните, а обратно – православните 
се отрекоха от своето дълго годишно 
свидетелство за вярата и се обединиха с 
изобличаваните порано от тях 
икуменисти и сергиани.

Като се имат предвид актуалните 
тенденции в развитието на църковния 
живот (в найширокия смисъл на това 

понятие), може да се допусне, че занапред 
ще бъде още помалка вероятността да 
се появят условия за провеждането на 
Обединителен право славен събор. Нещо 
повече. Не е изключено в бъдеще да на
стъпи още поголямо апостасийно задъл
бочаване на сегашната криза в право слав
ния свят. Това от своя страна може да 
доведе до корекция в изразената тук екле
сиологична оценка на проце сите в офици
алните поместни църкви именно защото 

тя се обуславя от анализ на 
променящи се, а не на кон
стантни величини. Пъ
тят на отстъплението, 
по който продъл жава да 
върви официалното право
славие, в крайна сметка 
води извън Христовата 
Църква. 

Не помалко тревожен 
е друг един факт – липсата 
на единство и съгласу ва
ност между истиннопра
вославните църкви. По
требни са добра воля и 
тър пелив дълговременен 
труд, за да бъдат преодо
лени трагичните разделе

ния по меж ду им и да се създадат условия 
за свикване на Общ православен събор, 
кой то би осъдил икуменизма и би дал 
оценка на целия спектър от апостасий
ни про цеси в нашето съвремие.

ЗНАЧЕНИЕТО НА СЪБОРНИЯ 

ПАСТИРСКИ ОПИТ НА ЦЪРКВАТА

Съборният пастирски опит на 
Христовата Църква във връзка с 

начина (чина), по който са били приема
ни в нейното лоно каещи се еретици и 
разколници, е отразен в творе нията на 
някои свети отци и найвече в деянията 
и решенията на редица Вселенски и по
местни църковни събори. 

Разнообразието в начина на приемане 
на едни или други каещи се еретици и 
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ÑÂЕÒÎÎÒЕЧЕÑÊÈ ÍÀÑÒÀÂËЕÍÈß 

1) Един брат попита стареца: “Моля 
те, отче, кажи ми каква е била целта на 
Господнето въплъщение?” – Старецът му 
отговори: “Удивявам се, брате, че ме пи
таш за това, след като всеки ден слушаш 
Символа на вярата. Впрочем ще ти кажа, 
че целта на Господнето въплъщение е била 
нашето спасение”.

Братът каза: “Обясни ми, отче, как е 
станало това.” Старецът отговори: “Чове
кът, сътворен в началото от Бога и заселен 
в рая, престъпил заповедта и поради това се 
подложил на тление и смърт; а сетне, макар 
чрез много и различни действия на Божия 
промисъл от род в род да е бил насочван 
към доброто, той постоянно е преуспявал 
единствено в лошото, тласкан към отча
яние от множеството плътски страсти; 
затова единородният Син Божий, предвеч
ното Слово, Което е от Бога Отца, Извор 
на живота и безсмъртието, се яви на нас, 
седящите в тъмнина и смъртна сянка (Ис. 
9:2; Мат. 4:16), като се въплъти от Светия 
Дух и Пресветата Дева, и ни показа начин 
на богоподобен живот, давайки светите 
заповеди – с обещание за Царството небесно 
за тези, които ще живеят според тях, и със 
заплаха за вечни мъки за онези, които ще ги 
нарушават. Той претърпя спасителните 
страдания и възкръсна от мъртвите, като 
ни дари надежда за възкре сение и живот 
вечен, и чрез послушанието Си опрости 
вината за прародителския грях и чрез смър
тта си унищожи властта на смъртта, та 
както в Адам всички умират, така в Него 

Преп. Максим Изповедник

Целта на Господнето 

въплъщение1

(Ïî ñлу÷àй 1350-ãîäèøíèíàòà îò 

íåãîâàòà êîí÷èíà)

[в Христа] всички да оживеят (1 Кор. 15:22). 
А накрая, като се възнесе на небето и седна 
отдясно на Отца, изпрати Светия Дух в 
залог за живот – за просвещение и освеще
ние на нашите души, и в помощ на подви
заващите се да изпълняват заповедите Му 
заради спасението си.

Ето, казано накратко, каква е била целта 
на Господнето въплъщение.”

2) Братът каза: “Отче, бих искал да чуя 
накратко кои заповеди трябва да изпълня
вам, за да се спася”. Старецът отвърна: 
“Сам Господ е казал на апостолите след въз
кресението Си: идете, научете всички народи, 
като ги кръщавате в името на Отца и Сина и на 
Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, 
що съм ви заповядал (Мат. 28:1920). Така че всеки 
човек, кръстен в името на Животворящата 
и Богоначална Троица, трябва да спазва 
всичко, заповядано от Него. Господ с нераз
рушим съюз е съчетал правилната вяра със 
спазването на всички заповеди, знаейки, че 
човек не може да се спаси, ако разделя едно
то от другото. Затова и Давид, макар да 
имал правилна вяра (не се задоволявал само 
с нея), но казвал на Бога: към всички Твои за-
поведи се насочвах, всякакъв път на неправдата 
ненавиждах (Пс. 118:128 – според църковнославянския 
текст). Срещу всеки неправилен път Господ 
ни е дал противоположни на него заповеди; 
и  ако човек не изпълнява някоя от тях, с 
това той встъпва на противоположния 
път на неправдата.”

3) Братът каза: “Отче, кой може да из
пълни всички заповеди, когато те са толко
ва много?” – На това старецът отговори: 
“Този, който подражава на Господа и Го 1. Заглавието е от редакцията на “Православно слово”.

разкол ници съвсем не говори за релати
визъм и църковнополитическа гъвка
вост в тази прак тика на Съборната 
Църква, а разкрива духовната дълбочина 
на нейния съборен пастир ски опит. При 
прие ма нето на каещи се еретици и раз
колници Вселенските и помест ните съ
бори твър де често прилагат принципа 
“икономия”. Пастирскоканони ческият 
принцип “ико  но  мия” не означава конюнк
турно обус  ловен компромис, не озна чава 
и обик новено снизхождение, а визира във 
висша степен отговорно пастирско дей
ствие при крайно затруднително поло
жение, като смисълът на това действие 
се пренася изключително върху желани
те положителни (верови и духовнонрав
ствени) послед ствия от него. Икономия
та е каноническо и пастирско действие, 
чрез което може да се наруши буквата на 
канона, без обаче да се влезе в проти во
речие с духа му. Но икономията в ника
къв случай, при никакви обстоятелства 
не може да позволи, да оправдае грях или 
пък какъвто и да е компромис с “правил
ното и спасително изпо вядване на вяра
та”.

Прилагането на принципа “иконо
мия” при приемането на еретици или 
раз колници в църковно общение съвсем 
не означава, че Църквата признава валид
ността на техните тайнства. Класи
чески пример в това отношение е 95 пра
вило на Трулския събор, според което 
последователите на осъдени от Църк
вата ереси – несториани и монофизити 
– се приемат в църковно общение само 
чрез отричане от ереста и изповядване 
на право славната вяра.

Като отчита особеностите на цър
ковната ситуация у нас, Българската 
Пра  вославна Старостилна Църква се 
стреми да подхожда с подчертано вни
мание към тези клирици и миряни, които 
биха искали да се присъединят към нея. 
Найсъщественото в пастир ската рабо
та с тях е да бъдат подпомогнати да на
правят своя избор свободно, осмис лено и 

отговорно. Към настоящия момент ми
ряните, които в някаква степен имат 
верово и църковно съзнание и са водили 
църковен живот в Българската патриар
шия, се приемат в общение чрез прина
сяне на покаяние в рамките на тайн
ството Изповед. Мона шестващи и 
кли  рици подават писмена молба и се 
прие мат в общение посред ством съста
вено за целта кратко покайно чинопо
следование. 

Според Българската Православна 
Ста  ро стилна Църк  ва всяка една от Ис
тин ноправо славните църкви има па
стирска свобода да определи – съобразно 
специфи ката на църков  ния живот в съ
ответните страни или региони – начи
на за приемане на присъеди няващите се 
към нея йерарси, клирици и миряни от 
официалните поместни църкви. Тя не 
настоява за унификация на практиката 
за приемане в църковно общение, като в 
случая се ръководи от думите на св. 
Киприан Кар тагенски: “В това дело ние 
не при нуж даваме никого и не даваме за
кон, защото всеки един предстоятел 
има свобода на волята в управлението на 
Църквата, като ще даде на Господа от
чет за своята дейност”10.

† Триадицкий епископ Фотий

10. Писмо до папа Стефан – Concilia ad regiam 
exacta. Tomus primus. Lutetiae Parisiorum, Impensis 
Societatis Typographi cae Librorum Ecclesiasticorum 
iussu Regis constitutae, MDCLXXI, col. 741. – Дос
тъпно от: http://books.google.bg/books?id=VY5E
AAAAcAAJ&lpg=PA18&ots=Vx9jPr2TC&pg=RA3
PT279#v=onepage&q&f=false.
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следва стъпка след стъпка”. Братът каза: 
“Но кой може да подражава на Господа? 
Господ е бил Бог, макар и да е станал Човек, 
а аз съм човек грешен, поробен от безчи
слени страсти. Как мога да подражавам на 
Господа?” Старецът отговори: “От тези, 
които са поробени от света и от суетите 
му, никой на може да подражава на Господа; 
тези пък, които могат да кажат: ето, ние 
оставихме всичко и Те последвахме (Мат. 19:27), 
получават сила да подражават на Господа 
и да следват всички Негови заповеди”. Бра
тът каза: “Каква сила?” – Старецът отго
вори: “Послушай самия Него какво говори: 
ето давам ви власт да настъпвате на змии и на 
скорпии и на всяка вражеска сила; и нищо няма 
да ви повреди (Лука 10:19). 

4) Като получил такава сила и власт, 
св. ап. Павел казвал:  бъдете ми подражатели, 
както съм аз на Христа (1 Кор. 4:16). И пак: няма 
никакво осъждане за ония, които са в Христа 
Иисуса и живеят не по плът, а по дух (Рим. 8:1). И 
още: ония пък, които са Христови, разпнали са 
плътта си със страстите и похотите (Гал. 5:24). 
Също така: за мене светът е разпнат, и аз за 
света (Гал. 6:14).

5) Пророчествайки за тази власт и по
мощ, Давид е казал: който живее под покрива 
на Всевишния, той обитава под сянката на Все-
могъщия, и казва Господу: Ти си мое прибежище, 
защита моя, Бог мой. Комуто се уповавам (Пс. 
90:12). И малко понататък: аспида и василиск 
ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш... ще заповяда 
на Анге лите Си за тебе, да те опазват във всички 
твои пътища (Пс. 90:1113). А на тези, които са 
се пристрастили към плътта и обичат суе
тата на света, послушай какво казва Господ: 
който обича баща или майка повече от Мене, не 
е достоен за Мене (Мат. 10:37). И още: който не 
носи кръста си, а върви след Мене, не може да бъде 
Мой ученик (Лука 14:27). И също така: който се не 
отрече от всичко, що има, не може да бъде Мой 
ученик (Лука 14:33). И тъй, желаещият да бъде 
Негов ученик, и да се окаже достоен за Него, 
и да получи от Него сила против духовете 
на злобата, нека се отстрани от всякакъв 
обичай в угода на плътта и да се освободи 
от всякакво пристрастие към веще стве
ното; и по този начин да се подвизава за 
Господните заповеди срещу невидимите 
врагове – както Сам Господ ни е дал пример 

в това и когато е бил изкушаван в пустиня
та от техния началник, и когато, явявайки 
се в света (по време на общественото Си 
служение), е бил изкушаван от тези, които 
действали под влиянието им.” 

6) Братът каза: “Отче, Господните за
поведи са много и кой може всичките да ги 
държи в ума си, за да се подвизава във всич
ките, особено човек с неголям ум, какъвто 
съм аз? Затова бих желал да чуя кратко сло
во (не сложно съставено правило), за да мога 
да го помня и да извършвам своето спасение.” 
Старецът отговори: “Макар и да има мно
го заповеди, братко, но всички те се съвмес
тяват в едно изречение, а то е следното: 
Възлюби Господа, Бога твоето, от всичкото си 
сърце, и от всичката си душа, и с всичката си 
сила, и с всичкия си разум, и ближния си като 
себе си (Лука 10:27). Онзи, който се подвизава 
да спазва това слово, изпълнява наведнъж 
всички заповеди, но който не се отрече, 
както казахме понапред, от всякакво при
страстие към вещественото, той нe може 
истински да обича нито Бога, нито ближния. 
Невъзможно е да се съвместят двете – и да 
имаш пристрастие към вещественото, и 
да обичаш Бога. Тъкмо това внушава Господ, 
когато казва: никой не може да слугува на два-
ма господари (Мат. 6:24). И: не можете да служи-
те на Бога и на мамона (Лука 16:13). Защото 
доколкото умът се прилепва към вещите 
от този свят, дотолкова той бива поробван 
от тях и презира Божията заповед, като я 
нарушава безстрашно.”

7) Братът каза: “Пристрастие към как
ви вещи подразбираш, отче?” Старецът 
отвърна: “Към ястия, пари, имущество от 
всякакъв род, към слава, към роднини и дру
ги подобни.” Братът каза: “Да, но нали Бог 
е създал всичко това, отче, и го е дал на хо
рата за употреба? Как сега Той не позволява 
да се докосваме до него?!” Старецът отго
вори: “Точно така, Бог е създал всичко това 
и го е дал на хората за употреба, и всичко, 
което от Бога е произлязло, е добро (Бит. 1:3) 
(и затова ни е дадено), та като се ползваме 
правилно от него, да угаждаме на Бога. Но 
ние, бидейки немощни и прилепени с мисли
те си към земята, предпочетохме вещест
веното пред заповедта за любовта, и като 
се пристрастихме към него, водим заради 

него борба с хората. А подобава пред всичко 
видимо и дори пред тялото си да предпоче
тем любовта към всеки човек, което [пред
почитане] е признак и за любов към Бога, 
както Сам Господ посочва в Евангелието, 
като говори: Ако Ме любите, опазете Моите 
заповеди (Иоан. 14:15). А каква е заповедта, ко
ято, ако опазим, ще засвиде
телстваме, че Го обичаме, 
чуйте отново какво казва 
Господ: тази е Моята заповед: 
да любите един другиго (Иоан. 
15:12). Виждаш – взаимната 
любов един към друг състав
лява и любов към Бога, която 
е изпълнение на всички Божии 
заповеди (срв. Рим. 13:10). Ето и 
защо Господ повелява на ис
крено желаещия да бъде Негов 
ученик не само да не се при
страстява към вещите от 
този свят, но и да се отрече 
от цялото си имущество.”

8) Братът рече: “Ти, от
че, каза, че пред всичко видимо и дори пред 
самото си тяло следва да предпочитаме 
любовта към всеки човек. Ала как мога да 
обичам този, който ме ненавижда и се от
връща от мене, който ми завижда, сплита 
клевети, устройва козни1, опитва се да 
направи зло – как мога да обичам такъв чо
век? Съдейки по естеството, на мен ми се 
струва, отче, че това е невъзможно, защото 
чувството на скръб естествено ме заставя 
да се отдръпвам от този, който ми е при
чинил скръб.” – Старецът отговори: “За 
влечугите и зверовете, които се ръководят 
от естеството, наистина не е възможно 
да не отмъщават, колкото сили имат, за 
причиненото им зло, но за създадените по 
образ Бо жий, които се ръководят от разума, 
удостоени са с познание за Бога и са приели 
от Него закон, е възможно да не се отвръщат 
от оскърбяващите ги и да обичат ненавиж
дащите ги. Затова Господ казва: обичайте 
враговете си... добро правете на ония, които ви 
мразят, и прочие (Мат. 5:44). Той, разбира се, 
заповядва това не като невъзможно, а като 
възможно; иначе не би поставял наказания 

1. Тайни и коварни замисли.

за нарушаващите тази заповед. А че такава 
любов е възможна, това на дело са показали 
Господ и учениците Му, които за любовта 
към ближния са се подвизавали даже до смърт 
и горещо са се молили за тези, които са ги 
убивали. А ние, понеже обичаме вещите и 
сластите и ги предпо читаме пред заповеди

те, точно затова не можем да 
обичаме ненавижда щите ни, 
и не само това, но често зара
ди тях се отвръщаме дори от 
тия, които ни обичат, като 
по нрав се оказваме полоши 
от зверовете и влечугите. 
И по този начин, като не 
можем да следваме Божиите 
стъпки, не можем да познаем 
и Неговата цел, та оттам 
да усвояваме за себе си сила.”

9) Братът каза: “Ето, 
отче, аз оставих всичко – ро
днини, имение, утехи и сла
вата на света, така че нямам 
нищо друго, освен това тяло. 

И въпреки това не мога да обичам брата, 
който ме ненавижда и страни от мене, 
макар да се принуждавам на дело да не му 
отвръщам на злото със зло. Кажи ми, какво 
трябва да направя, за да мога от сърце да 
обичам такъв брат, пък и всеки друг, който 
по някакъв начин ме оскърбява и враждува 
срещу мен.” Старецът отговори: “Даже 
за този, който се е отрекъл от света и 
от всичко в света, не е възможно да обича 
оскърбяващия го, ако истински не познае 
целта Господня. Когато Господ му даде да 
я узнае и той се изпълни с ревност да вър
ви според нейните указания, тогава и той 
ще може от сърце да обича онези, които го 
ненавиждат и оскърбяват, както са ги оби
чали апостолите, които са знаели целта.”

10) Братът рече: “Обясни ми, моля те, 
отче, каква е тая цел на Господа”. Старецът 
отговори: “Ако искаш да узнаеш Господнята 
цел, слушай внимателно. Нашият Господ 
Иисус Христос, Който по естество е Бог, 
е благоволил заради човеколюбието Си да 
стане човек, раждайки се от жена, подчинил 
се е на закона по думите на божествения 
Апостол, та спазвайки заповедите като 
човек, да унищожи древното проклятие над 
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Адам. Знаейки, че целият закон и пророците 
се основават на двете заповеди – да възлю
биш твоя Господ и Бог от цялото си сърце 
и ближния като самия себе си – Господ е 
решил от начало докрай, като Човек, да 
действа така, че да спази тези заповеди. 
Обаче дяволът, който в древност е измамил 
човека и чрез това е получил власт над смър
тта, като видял как по време на кръщение
то Отец е свидетелствал за Господа и как 
Той, приемайки от небето като Човек 
сродния Си Свети Дух, излязъл в пустинята, 
за да бъде изкусен от него – дявола, насочил 
цялата си борба срещу Него – няма ли да 
успее да направи така, че и Той да предпо
чете благата на света пред любовта към 
Бога. Понеже знаел, че има три неща, около 
които се въртят всички човешки (желания 
и утехи), т.е. ястия, пари и слава, чрез които 
той винаги хвърля хората в бездната на 
гибелта, дяволът се опитал чрез тези три 
да измами и Господа. Но Господ, показвайки, 
че е над всичко това, гневно му заповядал: 
махни се от Мене, сатана (Мат. 4:10).

11) Именно това е признакът за любов 
към Бога (да стоиш над тези неща). И са
таната, като не могъл да склони Господа 
Иисуса Христа да я наруши заради онова, 
което Му обещавал, сетне, когато Господ 
встъпил в обществената Си дейност, вся
чески се опитвал да Го доведе до нарушава
не на заповедта за любов към ближния, 
действайки чрез беззаконните юдеи. Зато
ва, когато Господ учил за пътя на живота 
и на дело показвал пример за небесен живот, 
възвестявал възкресението на мъртвите и 
обещавал на повярвалите живот вечен и 
Небесно царство, а невярващите заплашвал 
с вечно мъчение, като в потвърждение на 
истинността на Своите слова вършил див
ни боже ствени знамения, призовавайки 
народа към вяра, то дяволът подстрекавал 
беззаконните фарисеи и книжници към вся
какви клевети срещу Него, та Той, като не 
изтърпи, както те очаквали, изкушенията, 
да се надигне с омраза срещу клеветниците, 
и така злият ковач на козни да достигне 
своята цел, показвайки Го като нарушител 
на заповедта за любов към ближния.

12) Ала Господ, бидейки Бог, като знаел 
замислите му, не изпитал омраза към под

стрекаваните от него фарисеи (защото как 
е възможно това, след като по природа Той 
е благ), а напротив с любовта Си към тях, 
поразявал самия него – техния подбу дител. 
Тъй като те, подлагайки се на вражеското 
подстрекателство, можели и да не го при
емат, а когато го приемали, се скланяли към 
внушенията на подбудителя свободно, по 
невнимание и безгрижие, то Господ ги вра
зумявал, изобличавал, укорявал, оплаквал и 
в същото време не преставал всячески да 
ги облагодетелства; злословен – благодушно 
понасял, страдайки – търпял, като в отно
шението Си към тях показвал всякакви дела 
на любовта. С такова човеколюбие към 
подстрекаваните срещу Него Той поразявал 
самия подстрекател. Дивна борба! Вместо 
омраза Той показва любов и с благостта си 
низвергва бащата на злобата. Претърпя
вайки от тях, или да кажем повярно, пре
търпявайки заради тях толкова зло, с чо
вешкото Си естество Той до смърт се по
двизавал [да изпълни] заповедта за любовта 
и, като удържал пълна победа над дявола, 
накрая получил заради нас венеца на възкре
сението; по такъв начин новият Адам об
новил ветхия. – Ето какво означава словото, 
изречено от боже стве ния Апостол: вие 
трябва да имате същите мисли, каквито е имал 
Иисус Христос..., и прочее (Филип. 2:5).

13) Такава е била целта на Господ – зара
ди нас като човек да бъде послушен на Отца 
даже до смърт, като спазва заповедта за 
любовта, а [в същото време] да поразява 
дявола, като страда чрез подстрекаваните 
от него книжници и фарисеи. Така добро
волно, давайки сякаш победа над себе си, Той 
победил очакващия да Го победи и изтръгнал 
света от неговата тирания. Така Христос 
бил разпнат [сякаш] по немощ (2 Кор. 13:4), но 
чрез тази немощ Той умъртвил смъртта и 
поразил оногова, у когото е властта на смъртта, 
сиреч дявола (Евр. 2:14). По същия начин и апос
тол Павел изнемогвал сам в себе си, но се 
хвалел с немощите си, за да се всели в него 
силата Христова (срв. 2 Кор. 12:9).  

14) След като изучил начина на тази 
победа, св. ап. Павел говорил, пишейки на 
ефе сяните:  нашата борба не е против кръв и 
плът, а против началствата, против власти те, 
против светоуправниците на тъмнината от тоя 

век, против поднебесните духове на злобата (Еф. 
6:12). А на тези, които предстои да се борят 
с невидимите враго ве, заповядал да вземат 
бронята на правдата, шлема на упованието, 
щита на вярата и духовния меч, [който 
е Божието слово], за да могат да угасят 
всички нажежени стрели на лукавия (срв. Еф. 
6:1117). И като посочвал на дело този начин 
на борба, той казвал: Прочее, аз тичам не 
като след нещо неизвестно, удрям не като да бия 
въздуха; но изнурявам и поробвам тялото си, да 
не би, като проповядвам на другите, сам негоден 
да стана (1 Кор. 9:2627); и другаде:  дори до тоя 
час и гладуваме, и жадуваме, и ходим голи, и ни 
бият по лице, и се скитаме (1 Кор. 4:11); и още:  в 
труд и мъка, често в бдение, в глад и жажда, често 
в пост, на студ и в голота (2 Кор. 11:27).

15) Такава война водел той [апостол 
Павел] и с демоните, възбуждащи плътски
те похоти, като ги прогонвал с изтощава
не на тялото си. Показвайки ни на дело 
какъв е начинът да се победят онези демони, 
които разпалват омраза, като надигат 
нерадивите срещу благочестивите, та по
следните, бидейки изкушавани от тях, да 
ги намразят и така да нарушат заповедта 
за любовта, той говори: злословени – благо-
славяме; гонени – търпим; хулени – молим се... 
Станахме като измет на света, измет за всич-
ки досега (1 Кор. 4:1213). Демоните затова вну
шавали да бъде укоряван, злословен и гонен 
Апостолът, за да го подтикнат към омраза 
срещу укоряващия, злословещия и преследва
щия го, с цел да го доведат до нарушаване 
на заповедта за любовта. А Апостолът, на 
когото били известни техните замисли, 
благославял укоряващите го, търпял гоне
щите го, умолявал хулещите го да се отвър
нат от възбуждащите ги към това демони 
и да станат близки на благия Бог; и по този 
начин той винаги отблъсквал нападенията 
на демоните, учещи на зло, като с добро 
побеждавал злото, подражавайки на Спаси
теля. По този начин и той, и останалите 
апостоли изтръгвали всички от демоните 
и ги правели близки на Бога, като чрез своето 
поражение побеждавали тези, които мисле
ли, че са удържали победа над тях. И така, 
брате, ако и ти се придържаш към същата 
цел, ще можеш да обичаш тия, които те 
ненавиждат; но ако не го правиш, то няма 

да можеш, защото по друг начин е невъз
можно това да се постигне.”

16) Братът каза: “Наистина, отче, така 
е, а не иначе. И за това Господ, унижа ван, 
удрян по лицето и подлаган на други стра
дания от юдеите, търпял всичко с жалост 
към тях, защото извършвали това по незна
ние и бидейки измамени, както Сам е казал  
на кръста: Отче! прости им, понеже не знаят, 
що правят (Лука 23:34); така на кръста Той 
възтържествувал над всецялата злина и 
лъжата на дявола и неговите князе, защото 
дори до смърт издържал срещу тях в под
вига на любовта, както ти каза. Тази побе
да над тях Той е подарил на нас; и като е 
разрушил властта на смъртта, дарил е на 
целия свят Своето възкресение за живот. 
Но помоли се за мен, отче, за да мога и аз в 
съвършенство да позная целта на Господа 
и апостолите му, и сетне да бъда бдителен 
по време на изкушенията, като улавям за
мислите на дявола и демоните му.” 

17) На това старецът му каза: “Ако ви
наги имаш в мислите си казаното, то ще 
можеш да улавяш (замислите на лукавия). 
Но когато проумееш, че както ти биваш 
изкушаван, така и братът ти е изкушаван, 
то прощавай на изкушавания брат, а се 
противопоставяй срещу дявола, който же
лае да те въвлече в омраза срещу него,  без 
да се поддаваш на коварствата му. Тъкмо 
това внушава и св. ап. Яков, брат Божий, 
когато говори в посланието си: покорете се 
Богу; опълчете се против дявола, и той ще побег-
не от вас (Иак. 4:7). И така, както вече казахме, 
ако ти държиш винаги с трезва мисъл изло
женото погоре, ще можеш да познаеш цел
та на Господа и апостолите му и ще обичаш 
хората, ще им състрадаваш, когато дейст
ват неправилно, а срещу лукавите демони 
винаги ще се бориш посредством любовта. 
А ако ние с теб бъдем разпуснати, безгриж
ни, лениви и предадем помислите си на 
плътски удоволствия, то ще водим борба 
не срещу демоните, а срещу себе си и бра
тята си, а на демоните ще угаждаме, като 
заради тях воюваме с хората.

Ïðåâîä îò ðуñêè åçèê 
Èç “Ñòàðåцú è у÷åíèêú. Ñлîâî ïîäâèж íè-

÷åñêîå, âú âîïðîñàхú è îòâѕòàхú” – Â: “дîбðî-
òîлюбèå”, Ò.III. Ì., 1900, ñòð. 134–143.
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Светител Николай Японски

“пРиГотви дУШата си За иЗКУШение”*

(Ïî ñлу÷àй 100-ãîäèøíèíàòà îò íåãîâàòà êîí÷èíà)

В Свещеното Писание се казва: Син-
ко, кога пристъпваш да служиш  Господу 
Богу, приготви душата си за изкушение; 

управи сърцето си и бъди 
твърд, и не се смущавай във 
време на посещение от Бога; 
прилепи се към Него и не от-
стъпвай, та най-накрая да се 
възвеличиш (Сир. 2:13). Всич
ки ние, които се намираме 
тук, разбира се, сме прис
тъпили да служим Богу и 
затова добре знаем, че да 
служиш на Бога означава 
да се принуждаваш към 
труд. Ала ние знаем също, 
че в това служение се съ
държа и велика  радост. 
Защото Всевиждащият 
Бог не само вижда онези, 
които Му служат, но също 
така им помага и понеже 
е Милостив, ги обича. Пъ
тят на служението Богу 
обаче е изпълнен с опаснос
ти и спънки, с немощи и 
падения, и тъкмо затова 
Свещеното Писание ни учи, че който иска да 
служи на Господа Бога, трябва да приготви 
душата си за изкушения.

Изкушенията биват два вида. Първи
ят са изпитанията, изпращани свише; а 
вторият – съблазните, идващи отдолу. За 
изкушенията свише Свещеното Писание ни 
казва следното: Пота е за сребро, горнилото 
– за злато, а сърцата Господ изпитва (Притч. 
17:3). Златото може да бъде чисто, с приме
си или фалшиво. Когато се изпитва с огън, 
чистото злато не търпи никаква вреда, 
напротив – то става още попрекрасно; от 

* Слово, произнесено на японски език пред Събора на 
Японската Православна Църква (юли 1887 г.).

златото с чужди примеси се отделя чис
тата част; а фалшивото злато в края на 
краищата се превръща в нещо, което няма 

никаква цена. Подобно 
на това и добродетели
те на човека могат да 
бъдат истински, могат 
да бъдат примесени със 
самомнение, гордост или 
други страсти, а могат 
да бъдат и съвсем фал
шиви, неистински, както 
е било при лицемерните 
фарисеи. По такъв начин 
изкушението, изпратено 
свише, определя качест
вото на добродетелите 
у човека. Бог от самото 
начало познава човешко
то сърце, ето защо из
кушенията се изпращат 
не за да узнае Бог какви 
са добродетелите ни, а 
заради самия човек – та 
ако той види в тях ня
каква примес на лъжа или 
фалш, да се покае и да се 

обърне към доброто. Да не се лишим и ние 
от такива изкушения, изпращани свише!

Освен това обаче съществуват и друг 
вид изкушения, а именно съблазни, идващи 
от дявола, който всява мрак в мислите на 
човека, влива различни видове нечистота в 
сърцето му, смущава го и по такъв начин го 
тласка да върши зли дела с цел да отвърне от 
Бога душите на хората, които Му служат.

След като сме пристъпили да служим на 
Бога, трябва да помним, че постоянно се 
намираме сред такива изкушения и съблазни. 
В Писанието е казано: Бъдете трезвени, бъде-
те бодри, защото вашият противник, дяволът, 
като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне (1 
Петр. 5:8). Дяволът следи внимателно всич

ки катехизатори и свещеници и, желаейки 
да ги повали, пуска много огнени стрели. 
Найопасната от тези стрели е самодо
волството, гордостта, защото мнозина 
от катехизаторите излизат на проповед 
още съвсем млади, а хората вече ги наричат 
учители и наставници. Няма нищо чудно, 
че дяволът, възползвайки се от това, лесно 
всява в тях гордост. А колко служители на 
Църквата вече са поразени от тази стрела! 
Всяка година ние подготвяме много кате
хизатори, но немалко от тях падат. Къде е 
причината? Това става от самодоволство 
и гордост. Ако някой от християните се 
опита да ги вразуми, те – тъкмо обратно
то – изпадат в гняв. Дяволът има и много 
други огнени стрели, с които поразява не 
можещите да му се противопоставят. 
Такива са без изключение всички отпаднали 
от списъка на катехизаторите. И братя, 
колко много такива има, които са пристъ
пили да служат на Бога, но не са съумели да 
надделеят изкушенията и са паднали. Колко 
скръбно е това!

Ето защо много е важно винаги да се 
готвим за изкушения, защото това е ос
новата на нашата сила. Ако не го правим, 
съблазните постоянно ще ни побеждават. 
Такива хора дяволът ще поразява със своите 
стрели и ще ги убива. Сега, преди да започне 
[работата на] Събора, аз,  припомняйки си 
миналото и представяйки си бъдещето, 
реших, че е необходимо да ви кажа всичко 
това като найглавно и найважно.

За това какви средства трябва да използ
ваме, за да се подготвим за изкушенията, 
ясно ни говори Свещеното Писание.

На първо място – управи сърцето си, 
т.е. пази сърцето си, поправи делата си и 
придобий добродетели – така ще избегнеш 
падането  в съблазън. Както за кораба, ако 
добре следят какво става с него и добре го 
управляват, няма да бъдат страшни нито 
бурите, нито бушуващите вълни, но ако не 
следят добре какво става това, има опас
ност той да се разбие, и както конят, ако 
не го управляват правилно, може да пре
пусне и накрая да се преобърне или да падне 
в  яма, така е и със сърцето на човека – ако 
не го управляваш добре, какво ще се случи с 
него? Единствено това, че дяволът ще се 

приближи до нас, ще започне да всява в ума 
ни разни зли помисли и ще предизвика хаос 
в сърцето и делата ни.

На второ място – бъди твърд (в църков
носла вянския превод на Свещ. Писание – про-
яви търпение – бел. прев.). Човек изначално 
лесно се скланя към грях, ето защо, за да 
победи изкушенията, трябва с готовност 
да понася всякакви трудове и скърби и да 
насочва сърцето си към истината. Ако не 
понасяме скърби и трудове, ние нищо няма 
да можем да преодолеем, защото без тях 
кой може да победи врага?

На трето място – прилепи се към Бога и 
не отстъпвай. Когато се прилепим към Бога, 
ние ще бъдем в безопасност при всякакви 
изкушения, така както за кораба, който е 
достигнал пристанището,  бурите вече не 
са страшни.

Това исках да ви кажа, братя, в моето 
слово преди началото на Събора и бих желал 
да сложите това слово в сърцата си и да го 
пазите.

Ïðåâîä îò ðуñêè åçèê 

Ñâяòèòåль Íèêîлàй ßïîíñêèй. “Уãîòîâè 
äуøу òâîю âî èñêуøåíèå” – http://www.pravoslavie.
ru/orthodoxchurches/ 40642.htm.

Îбщà ñíèìêà íà у÷àñòíèцèòå â Ñúбîðà íà ßïîí-
ñêàòà Ïðàâîñлàâíà Öúðêâà ïðåç 1882 ã.
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Àïðèл 1969 ã.

Благославяй, душо моя, Господа, и не 
забравяй ни едно от Неговите благодеяния! 

(Ïñ. 102:2)

Ръководен от тия думи на Псалмо
певеца, аз искам да опиша излелите 
се тия дни върху мене и върху моя 

духовен син архим. Сергий (Язаджиев) велики 
Божии милости, за да не би потокът на вре
мето да ги отмие и заличи от паметта ми 
и да причини намаляване на благодарността 
ми към Бога.

През декември 1968 г. Св. Синод на Бъл
гарската православна църква въведе новия 
стил у нас, в България, което предварител
но бе оповестил чрез своя официален орган 
“Църковен вестник” (бр. 21 от 21 юли 1968 г.).

Ние с о. Сергия, виждайки, че това нова
торство руши православните традиции и 
услужва на икуменизма, а ние с него отдавна 
се бяхме оформили и изявили като антии
куменисти – решихме да държим за стария 
стил. Това знаеха наши близки приятели, 
висши духовници – патриаршеският вика
рий епископ Партений Левкийски и архим. 
Методий, предстоятел на руския храм в 
София, които се бяха вече определили за 
новия стил. Те го съобщили на Негово Све
тейшество патриарх Кирил. И той, за да 
преломи волите ни, изпрати на двама ни 
поотделно официални писма, с които ни съ
общаваше, че ние сме определени да служим 
с него на Рождество Христово в патриар
шеската катедрала “Св. Александър Невски” 
на 25 декември по нов стил (1968 г.).

Аз бях силно смутен. Какво да правя? Ако 
служа по новия стил, то значи да отстъпя 
от убежденията си, да направя позорен ком

промис с вярата си и в името на временните 
изгоди да запаля сам пожара на мъчителните 
угризения в съвестта си. А ако не служа, то 
значи да загубя завинаги благоволението 
на патриарха, да вляза в конфликт със Св. 
Синод, върховната управа на Българската 
православна Църква, да загубя службата си 
и да си създам големи неприятности.

Аз имах от моя покоен старец, дивния 
Божи угодник архиепископ Серафим, ясно 
изразения завет да не сътруднича на ику
менизма, тая найнова, найсъблазнителна 
и найопасна ерес на еклезиологична почва, 
а освен това притежавах и неговото осо
бено мнение, изразено с такава яснота и 
категоричност през 1948 г. на Московското 
Всеправославно съвещание по повод взетото 
там решение да се остави и занапред новия 
стил в ония поместни православни църкви, 
които са го приели. [...]

Аз знаех това ясно становище на архиеп. 
Серафима. То действаше върху съвестта ми 
като напомка, като завет и задължение. За
това аз реших, с Божията помощ, да държа 
за стария стил, па каквото ще да става.

Междувременно приятели духовници 
ме посещаваха и уговаряха да приема новия 
стил. Носеха се слухове за мен и за о. Сергия, 
че проявеното от нас неподчинение към Св. 
Синод ще има много лоши последици. Близко 
стоящи до патриарха лица ми предаваха 
неговите закани да ни уволни от препо
давателските ни длъжности в Духовната 
академия и да вземе след това срещу нас още 
пострашни мерки. Висши чиновници от Св. 
Синод доброжелателно ме съветваха да не 
проявявам безсмислено упорство.

Аз се чудех как да отбивам сипещите 
се отвред нападки и как да устоявам пози

циите си сред тежките заплахи и угрози. 
Направо ми се казваше, че може да има съд 
срещу нас двамата с отец архимандрит 
Сергий и че може не само да ни запретят 
от служение, но дори и да ни низвергнат. 
Сърцето ми се свиваше от болка, особено 
пред мрачната перспектива на последната 
закана.

Но от друга страна аз проучвах въпроса 
за новия стил и все повече се утвърждавах в 
своята убеденост, че календарната реформа 
не е нещо невинно и че не може да се приеме 
със спокойна съвест, въпреки 
че тя няма догматически ха
рактер. Защото все пак тя 
беше противоправославно на
чинание и се очертаваше, как
то без стеснение признаваше 
това професорът от духовна
та академия, икуменическият 
деятел Тодор Събев в своята 
брошура “Църковнокалендар
ният въпрос”, Синод. издател
ство, София, 1968 г., с. 5462, 
като първа стъпка към пред
стоящи нови реформи, между 
които се предвижда и рефор
миране на Пасхалията (с. 58).

Аз чувах, че в Св. Синод се 
готвят и други реформи – съкращаване на 
постите и на богослужението. А виждайки 
настъпателното движение на икуменизма, 
тревожех се, че тъй както са тръгнали, 
утрешният ден може да ни изненада с нови 
искания за реформи. Докъде можеше да се 
стигне по този път? Икуменизмът, рату
ващ за сближение на църквите, т.е. за съеди
нение на онова, което е истинска Христова 
Църква, с онова, което не е църква, явно 
прокарваше плановете си чрез премахване на 
стария стил. Можех ли аз да приема такава 
реформа? Съвестта ми не позволяваше да 
сътруднича на такива новаторства.

Освен всичко това, в процеса на про
учването на въпроса за мене стана съвсем 
ясно, че Вселенската Православна Църква е 
отдавна решила съборно и авторитетно ка
лендарния проблем в полза на стария стил...

... С такива и подобни на тях светооте
чески мисли аз се въоръжавах, за да подкрепя 
слабите си сили, защото – трябва да при

зная – по човешка немощ понякога унивах, 
отпадах духом и се смущавах от опасението 
какво ще правя, ако бъда, поради упорството 
си, осъден на низвержение. Опасността да 
загубя скъпото за мене свещенослужителско 
достойнство толкова зловещо ме мъчеше, 
че понякога ми се искаше още сега Господ да 
ме прибере от тоя свят, за да не преживея 
едно низвержение. ...

Така минаха три месеца от въвеждането 
на новия стил. Епископ Партений, вика
рий на Негово Светейшество пат  риарха, 

като мой приятел, няколко 
пъти ме вика на разговор да 
ме увещава да се откажа от 
стария стил, толкоз повече, 
че въпросът не бил ни дог
матически, ни канонически 
спор – [според] неговите 
думи, а научноастрономиче
ски. Той не пропущаше да ми 
напомня и за заплахите на 
патриарха и за това, че сам 
си създавам тежко бъдеще. 
Епископ Николай, ректорът 
на Духовната академия, също 
мой добър приятел и добро
желател, идваше у дома да ме 
моли да не правя необмислени 

постъпки. Новият стил щял да бъде приет 
постепенно от всички православни църкви. 
Де ще се окажем тогава ние с о. архим. Сер
гия, като се изолираме по такъв начин? Ако 
излезем от Духовната академия, каква ще 
бъде ползата? Защо отваряме път за навли
зане в нея на неблагонадеждни елементи?

Напрежението растеше всеки ден, дока
то стигна кулминационната си точка на 28 
март, когато сам Негово Светейшество за
нимал всички митрополити на Българската 
Православна Църква, събрани на заседание 
на Св. Синод в пълен състав, с моето и на 
о. Сергия поведение във връзка с прокараната 
у нас календарна реформа. Той рекъл много 
тежки думи за нас – че ние внасяме разкол в 
БПЦ, че разколът е полош и от ерес, че ние 
рушим църковната дисциплина и с поведе
нието си съблазняваме и други, че влияем на 
студентите и че затова срещу нас трябва да 
се вземат найстроги мерки, първа от които 
е уволнението от Духовната академия. Той 

100 години от рождението на архимандрит Серафим (Алексиев)

Църковно-календарната реформа и 

събитията около нея през погледа на 

архимандрит серафим (алексиев)

извадки от неговите записки

Îòåц Ñåðàфèì, 1976 ã.
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споменал след това за запрещение и дори за 
низвержение и добавил, че той сам щял да 
ни съди, понеже сме били клирици на Софий
ската епархия, че после щял да представи 
делото ни за потвърждение в Св. Синод и 
че, ако тогава някой от архиереите би се 
опитал да ни защити, щял да се изправи 
срещу патриарха. За о. Сергия казал, че след 
въвеждането на новия стил демонстра
тивно напуснал руския храм, дето редовно 
служел до тогава. А за мене рекъл, че съм си 
готвел документи за пенсиониране, но че 
това нямало да ми помогне.

срещи с патриарх кирил

На 4 април [1969 г.] отидох в Св. Синод с 
твърдото решение да се явя лично при Негово 
Светейшество патриарх Кирил... Не знаех 
как ще ме посрещне... Силните преживелици 
от последните дни бяха съкрушили сърцето 
ми. Безсънните нощи бяха ме омаломощили 
физически. Но духом се чувствувах бодър. За 
да имам повече твърдост и спокойствие, 
отбих се на път за Св. Синод в руския храм 
и там пред гроба на архиеп. Серафима дълго 
се молих той да ме подкрепи.

Негово Светейшество ме прие доста 
хладно... Той ... рече:

—... Две години преди да проведем рефор
мата аз питах руската Църква как мислят 
там. И сега пак питах. От там ми отго
вориха: “Въведете новия стил! Така и нас 
ще улесните.” Те също искат да преминат 
към новия стил. Но засега все още имат 
трудности поради много старообрядци 
и традиционалисти. Но Московският па
триарх е напълно съгласен с мене. Също и 
Ленинградският митр. Никодим. Той дой
де по Коледа не на нас да помогне, а заради 
Княжевската обител, която се обяви про
тив реформата. Аз не съм го викал, защото 
миналото лято бях там. Митр. Никодим, 
трябва да ти кажа, е много разочарован от 
Княжевските монахини, поради тяхната 
абсолютна неподатливост и даже ми каза: 
“На Ваше място аз не бих ги търпял.”

... На 7 юни рано сутринта отидох да се 
помоля на гроба на архиеп. Серафима, като 
призовавах неговата молитвена помощ в 
новопоявилите се трудни обстоятелства. 
Молех го особено да измоли от Бога да смек

чи сърцето на патриарха към Княжевския 
манастир “Покров Пресв. Богородицы” и 
към нас с о. Сергий.

След това се явих към 10.30 ч. в св. мит
рополия, дето бе доложено на патриарха за 
мене. Той отговорил, че ще ме приеме. Зача
ках в приемната, която е в непосредствено 
съседство с кабинета на еп. Партения. Аз 
исках да избегна тоя път среща с него, но 
той, уведомен от прислугата, неочаквано 
излиза и ме пита:

— Каква е тая демонстрация? Ти си тук, 
а не идваш при мене?

Обясних, че чакам всеки миг да бъда 
приет от патриарха.

— Ще служиш ли с мене? – пита той.
— Не мога – отговорих аз твърдо.
Това го силно афектира и той избухна:
— Но аз еретик ли съм? Моята служба 

не е ли православна?
— Вие казвате тия думи – вметнах аз. 

– Аз не съм ги казал.
— Но с държанието си ги говориш!
— Работата не е за мен така проста, 

дядо Владико! Има тук и подълбоки неща.
— Та аз толкова тъп ли съм, че да не 

мога да ги проумея? Обясни ми ги.
— То е въпрос на съвест.
— Но нима аз нямам съвест?...
...– Ето защо, дядо Владико, аз избягвам 

да идвам при Вас, защото всякога разговорът 
избива в спор.

— Така е, като нищо не може да те убе
ди. Даже и да те съдят, няма да приемеш 
новия стил?

— Не!
— Това е инат! Прелест! Който е в със

тояние на духовна прелест, не се убеждава 
от никакви доводи.

... След този тежък разговор аз се явих 
при Негово Светейшество. Той ме благо
слови и попита как съм ...

... После мина на въпроса за разкола, 
като каза:

— Няма да търпим разкол. Ще го изко
реним даже ако ще би с политически сред
ства – между нас казано. Ако екзарх Стефан 
не можа да остане в София, толкова повече 
княжев ските монахини... 

... Аз имам идеята те да се обособят 
някъде в провинцията като скит – напълно 

затворен за външния свят.
— Тогава ще могат ли да служат по 

стария стил? – запитах.
— Да, но да не вършат пропаганда, да 

не привличат хора. Ще се занимават със 
земеделие и ще си изкарват с тежък труд 
прехраната. Ако не се подчинят, двете 
Серафими ще бъдат разстригани и ще хо
дят цивилни из София, понеже са софийски 
жителки. А другите сестри ще бъдат раз
пратени по домовете си. 
Архим. Пантелеймон ще 
бъде низвергнат. Също и 
йером. Серафим, който 
служи у тях. ... Бившата 
игумения иска да прегова
ря с мене, а аз нямам какво 
да преговарям с тях. ...

нашето 
запрещение

... На 17 юни Негово 
Светейшество предло
жил и Св. Синод решил 
ние с о. Сергий и двамата 
клирици от Княжевския 
манастир “Покров Пресв. 
Богородицы” о. архим. Пантелеймон и о. 
йером. Серафим да бъдем поставени под 
запрещение, т. е. да не служим и да не по
ставяме епитрахил – безсрочно, докато се 
покаем. А сестрите от Покровския мана
стир да бъдат поканени да се преместят в 
Гигенския манастир – Брезнишко, дето да 
се самозатворят и да си служат по стария 
стил, но без да привличат външни хора... 

Тъй върховната църковна власт, без да 
ни е разпитала официално (защото повик
ването ни от двамата синодални архиереи 
на 2 април 1969 г. не бе разпит, а увещание), 
без да ни е поискала писмени обяснения за 
нашите основания в полза на стария стил 
и без да е изслушала мнението на професора 
по канонично право, ни осъдила като разкол
ници на безсрочен аргос. Без съд и съдопро
изводство е произнесена тежката присъда.

сънят на епископ партений

... Между другото получих препис от 
едно писмо, изпратено до матушка Серафи
ма, игуменката на Покровския манастир в 

Княжево. В него еп. Партений съобщаваше 
за един свой сън: Явил му се Архиеп. Серафим 
и му казал да чете следните думи от напи
сания от него акатист на св. Иоан Рилски: 
1) “Радуйся, яко царя в писании своемъ мило
сердна, покаянна и Церкви послушна быти 
увѕщалъ еси” и “Испроси намъ у Господа 
Иисуса Христа прощение всѕхъ на шихъ грѕ
ховъ, а найпаче грѕха непослушания Матери 
нашей Церкви!” После му казал да съобщи 

това на непокорните. Еп. 
Партений възразил: “Те 
не искат и да ме чуят.” А 
Архиеп. Серафим изрекъл: 
“Цялото им дело ще се 
съкруши.” И изчезнал.

Този сън не внесе ни
какво смущение в душата 
ми, понеже аз по принцип 
не бързам да вярвам на 
сънищата, в областта на 
които има толкова много 
неяснота и спорност, су
бективност и самовнуше
ние, а нерядко и хитра 
дяволска измама. Срещу 
съня на еп. Партения аз 

имах като силни противодоводи – доклада 
на Архиеп. Серафима, произнесен на всепра
вославното съвещание в Москва против 
приемането на новия стил и неговото ясно 
и категорично особено мнение, дето той 
изрично казва: “Празнуването на неподвиж
ните празници по новия стил несъмнено е 
грях, понеже тук е на лице съзнателно и 
свободно нарушаване на Устава, една от 
основоположните книги на нашата Право
славна Църква. Както догматите, така и 
св. канони и Уставът са глас на нашата 
Майка Църквата. Да не слушаш този глас 
значи да падаш в греха, наричан непослуша
ние на Църквата, нещо, което така тежко 
се осъжда от нашия Господ” (Мат. 18:17).

Сънят на еп. Партения сега поставяше 
Архиепископ Серафим в дълбоко противо
речие със себе си. Според съня, приемането 
на новия стил е покорно слушане гласа на 
Майката Църква, а според писанията на 
Архиеп. Серафима, верността на църковния 
Устав и на стария стил е следване гласа на 
МайкатаЦърква. Според съня, този, който 

Îòåц Ñåðàфèì ñ îòåц Ïàíòåлåйìîí, 
1967 ã.
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не приема новия стил, проявява непослуша
ние към Църквата, а според писанията на 
Архиеп. Серафима, който приема новия стил 
не слуша гласа на Майката Църква.

Аз предпочетох достоверните писания 
на Архиеп. Серафим пред спорния и субек
тивен сън на еп. Партения.

Еп. Партений се оплакал, че нито Ма
тушка Серафима, нито архим. Сергий, 
нито аз, на които той изпратил с писма 
описанието на своя сън, не сме го удосто
или с отговор. Но имаше ли смисъл да му 
отговаряме и да му даваме по този начин 
повод да изковава от нашите отговори нови 
обвинения срещу нас?!...

... На 7 януари (Коледа по ст. ст.) се изси
паха доста гости. Дойде и еп. Иоан, който 
също чул за боледуването ми. Аз го успокоих, 
че не съм толкова зле и че от следващия ден 
ще започна посериозно лечение.

Между другото, еп. Иоан ми предаде 
следния свой разговор с еп. Партений, с 
когото заедно са викарни епископи в Софий
ската митрополия.

Еп. Партений бил у патриарх Максима 
и го попитал: “Вярно ли е, че Св. Синод е 
направил голяма поръчка за икони в Покров
ския манастир?”

— Вярно е! – отговорил патриархът.
— Но това значи ли, че се вдига ембар

гото от манастира? (Под ембарго еп. Пар
тений разбирал запрещението, наложено на 
манастирските духовници.) Патриархът 
след кратко мълчание отговорил:

— Не, запрещението си остава.
Като предал на еп. Иоана този свой раз

говор с патриарха, еп. Партений продължил: 
“Но аз чувам, че в манастира се служи. А как 
могат, като са запретени?! Те са разколни
ци!” – завършил еп. Партений с нескривана 
нотка на яд и злоба в тона.

Като чух всичко това, мен ми стана 
мъчно, и аз казах на еп. Иоана:

— Как може еп. Партений да ни нарича 
още разколници, когато Св. Синод и Негово 
Светейшество патриарх Кирил след компе
тентния доклад на професора по канонично 
право о. Радко п. Тодоров се отказа да ни 
третира като разколници!

Няколко дена след разговора си с еп. Пар
тений еп. Иоан се срещнал с о. Методий, 

предал му вкратце разговора си с еп. Пар
тения и взел да го увещава:

— Недейте разбутва пак работите! 
Тъкмо се тури пепел! Ако аз кажа това на 
еп. Партений, той ще направи обратно. 
Затова се обръщам към тебе.

О. Методий обаче несдържано казал:
— Но как си позволяват те да служат, 

като са под запрещение? Това не бива!
... За мене – след чутото от еп. Иоана – 

стана съвсем ясно кои са нашите найголеми 
врагове. Това не са хората от Комитета по 
религиозните въпроси, не са и синодалните 
старци, не е и патриархът, а нашите бивши 
съидейници и найблизки приятели. Защо те 
не ни оставяха на мира? Защото не послед
вахме лошия им пример. Те не можеха да ни 
простят, че се отделихме от тях, за да оста
нем верни на св. Православие, на свещените 
канони и на вековните църковни традиции.

моето лазарово възкресение

... На 31 март, петък, срещу Лазарово въз
кресение вечерта Лора (Елеонора Козарева) 
дойде у дома и ме помоли веднага да отида 
в Покровския манастир. Матушка имала да 
ми каже нещо извънредно важно. Сърцето ми 
неволно се сви пред неизвестността какво 
ли ще ми се съобщи. Дали Д. Тодоров не е 
предал в манастира, че патриарх Максим 
иска да ме види и да говори с мене? И какво 
ли ще ми говори? Сигурно ще ме уговаря за 
последен път да отстъпя от своите убеж
дения и да приема новия стил, ако искам 
отново да добия правото да служа. Това 
би значело нов тормоз, нови мъки за мене. 
С такива нерадостни мисли пристигнах в 
манастира. Вечерта вече покриваше мана
стирските пътеки със своя полумрак и аз 
незабелязано влязох в св. обител. Когато се 
явих при Матушка тя ме посрещна с някаква 
особена блага осанка в лицето и пред при
съствуващата м. Серафима няколко пъти 
повтори тържествуващо:

— Ето го нашият о. Серафим! Това е 
нашият о. Серафим! Нашият о. Серафим!

Тя особено подчертаваше думата “на
шият”. Аз се озадачих какво значи всичко 
това. А тя ми обясни:

— Повикахме Ви в такъв късен час, за 
да Ви кажем, че Св. Синод Ви е разрешил да 

служите у нас. Това ни съобщи днес след обяд 
сам Д. Тодоров от Комитета. Преди малко 
той беше тук. Разбира се, участието Ви в 
нашите служби трябва да бъде тайно, тъй 
както и нашите духовници досега се крият, 
че служат. Такава е волята на патриарха и 
на синодалните архиереи. В намален състав 
сам Св. Синод се е занимал с този въпрос и 
след дълги перипетии и несъгласие от страна 
на патриарха е било решено Вие да ни по
магате в богослуженията, особено сега през 
Страстната седмица и на Великден поради 
болестното състояние на 
нашите духовници. Поз
дравявам Ви. Вие сте вече 
наш, безвъзвратно наш, и 
то по решение на Св. Си
нод! Кой можеше да се на
дява, че така бързо и така 
благополучно ще се реши 
този важен за нас въпрос? 
Бог направи второ чудо 
с Вас след първото чудо с 
Вашето пенсиониране...

Аз бях поразен от чуто
то, стоях като гръмнат и 
можах само да направя три 
поклона към Спасителя и Св. Богородица в 
знак на безкрайната благодарност, че Бог 
по този чудесен начин днес изпълва отдав
нашната ми молитва – да бъда присъединен 
към Покровския манастир, към това дивно 
островче на Православието и на истинския 
духовен живот сред днешното море от гре
хове и кривоверия... И ето, Бог, Всемогъщият 
и Всемилостивият, тъй неочаквано и бър
зо, по молитвите на матушките, изпълни 
молбата ми!...

Матушка не бе в състояние да разговаря 
повече с мене, понеже залиташе и здравослов
но не бе никак добре, а имаше в момента и друг 
важен посетител, дошъл във връзка с иконо
писните работи на манастира. Тя обеща да 
ми разкаже всичко поподробно на другия ден 
– Лазарово възкресение. За тая цел ме помоли 
към 10 ч. сутринта да дойда в св. обител. 
Аз с радост обещах и си тръгнах за вкъщи.

В главата ми се заредиха всички перипе
тии, през които бяхме минали през тия три 
години на запрещение – заплахите със съд и ли
шаване от сан, обвиненията срещу нас, че сме 

разколници, устните и печатни нападки, че 
сме горди и непокорни на Църквата свещено
служители, постоянните напомки на някои 
архиереи да се върнем в Църквата, под което 
те разбираха да се подчиним на тяхното 
незаконно въвеждане на новия календар и пр. 
Мина ми през ум и често повтаряната от о. 
Сергий мисъл, че след наложеното ни запре
щение, ние сме свързани безсрочно и че така, 
както се развиват в Църквата работите по 
икуменическа линия, това може да продъл
жи безконечно, докато така си и умрем... И 

ето, изведнъж такава не
заслужена Божия милост!...

На следващия ден, 1 ап
рил, Лазарева съ бота, към 
10 часа дойдох в манасти
ра и Ма тушка ми разказа 
следното:

След като патриарх 
Мак  сим пристигнал от 
Мос ква, гн Димитър Тодо
ров говорил с него, като го 
увещавал да се намери начин 
да се разреши на мене да 
служа тайно в Покровския 
манастир, тъй като свеще

нослужителите там са болни. Патриархът 
бил категорично против. Тодоров му въз
разил, като казал:

— Покойният патриарх Кирил направи 
грешка, че откри никому ненужен фронт, 
като забрани в манастира да се служи и 
наложи известното вече запрещение. Така 
се дойде до задънена улица. Когато в По
кровския манастир, въпреки запрещението, 
започнаха да служат, и той узна това, пра
веше се, че нищо не вижда и по този начин 
посмекчи напрежението. В себе си той отс
тъпи от своята крайна позиция. Ако сега би 
бил жив, той би направил и друга отстъпка, 
за да ликвидира въпроса. А Вие искате да 
продължаваме да бъдем в задънена улица...1

1. Това странно застъпничество от страна на 
пред ставителя на Комитета по въпросите на БПЦ 
и другите религиозни култове в полза на Княжевския 
манастир има своето обяснение. Две години порано, 
през 1970 г., репресив ното отношение към несъглас
ните с кален дарната реформа – групата духовници и 
сестрите на Княжев ския манастир – става известно 
извън пределите на България. До ръко во дителите на 
Комитета по въпросите на БПЦ и другите религиоз

Îòåц Ñåðàфèì ñ Ìàòуøêà èãуìåíèя 
Ñåðàфèìà.
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Йеромонах Серафим (Роуз)

Какъв е този огън, който нашият 
Господ дойде да разпространи по 
земята? Съгласно учението на ве

ликия православен отец от XIX век, епископ 
Теофан Затворник, това е ревността на 
православния християнин, вдъхновена от 
Светия Дух. Той пише: “Това е онзи огън, 
който Господ дойде, за да прати на земята, и 
който – попадайки върху земята на нашето 
естество, поглъща там всичко, всичко несъ
ществено, а всичко, което е потребно, той 
претопява и пречиства. Него е имал предвид 
апостолът, когато е писал до солуняни: Духа 
не угасяйте (1 Сол. 5:19). Защото макар и този 
Дух да е Духът, даващ благодат, все пак 
Неговото присъствие у нас се засвидетел
ства чрез горенето на духовна ревност; и 
Той се угасява, когато тази ревност угасва. 
Именно него е имал предвид и (апостолът), 
когато поучавал римляните: В усърдието не 
бивайте лениви, духом бъдете пламенни, Господу 
служете” (Рим. 12:11). 

“Духовното трезвение и липсата на 
ленивост представляват самата ревност; 
горенето на духа е свидетелство за нейното 

присъствие и действие; служенето на Гос
пода е посоката и духът на тази ревност. 
Насочвайки подобна ревност, същият апос
тол заповядва на филипяни: Прочее, братя 
мои, за това, що е истинно, що е честно, що е 
справедливо, що е чисто, що е любезно, що е дос-
тославно, за това, що е добродетел, що е похвала 
– само за него мислете. И Бог на мира ще бъде с 
вас (Фил. 4:89). Ето за какво именно ревнува 
душата, която е оживяла, душата, която 
е съединена с Бога и в резултат на такава 
ревност запазва това единение. За това Бог 
на мира ще остане с нея – благо, от което 
няма нищо повисше.”1 

И според това разбиране именно све
тците, които Църквата Христова в своя 
календар ни представя като примери, са 
Божиите зилоти [ревнители]. През всички 
векове Църквата е избирала за назидание и 
вдъхновяване на вярващите найпламенни
те и безкомпромисни свои зилоти: своите 
отци и подвижници, мъченици и изповедни

1. Епископъ †еофанъ. Что есть духовная жизнь и какъ 
на неё настроиться. Reprinted by Holy Trinity Monastery, 
Jordanville, N.Y., 1962. Гл. 23, стр. 88.

Зилотите (ревнителите) от Света Гора

ЗаКваСКата на иСтинСКото ПравоСлавие ДнеС

(По случай 30-годишнината от неговата блажена кончина.)

Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал 
да беше вече пламнал. (Лука 12:49)

Православен светоглед

По настояване на Тодоров този въпрос 
бил внесен за разглеждане в намаления състав 
на Св. Синод. Но какво било разочарованието 
на гн Тодоров, когато узнал, че Св. Синод 
решил въпроса така: Щом архим. Пантелей
мон е на легло, вторият свещено служител, 
йером. Серафим, да се нагърби с църковните 
служби. За това решение гн Тодоров уведо
мил манастира.

Там посрещнали новината със скръб и 
решили да пратят сестрите Евфросиния 
и Феврония в Комитета да искат да се 
разреши и на мене да служа. Ясно било, че 
патриархът се противи и че Св. Синод не 
иска да отстъпва от наложеното над мене 
запрещение. На следната сутрин Матушка 
Серафима, мать Серафима и двете инокини 
Евфросиния и Феврония, които обикновено 
били пращани като парламен тьори в Ко
митета, отишли в руския храм и се помо
лили на гроба на покойния наш дивен авва 
и духовен отец архиеп. Серафим. Матушка 
Серафима мислено целувала нозете му и му 
говорела като на жив – той да се застъпи 
пред Бога за нас и да измоли благополучното 
разрешение на всички наши въпроси – да ди
гне о. Пантелеимона от болничния одър, да 
изходатайствува да ми се разреши да служа 
в Покровския манастир, да помогне и на о. 
Сергия в неговите проблеми и да не оставя 
манастира без своята духовна подкрепа. И 
сега, когато предстои сестрите Евфросиния 
и Феврония да отидат в Комитета, за да 
защищават моята кауза, той сам да говори 

ни култове достига вестта, че руският емигрантски 
благотворителен фонд “Толстой” в САЩ е изказал го
товност да приюти княжевските монахини и да поеме 
издръжката им. За властта става ясно, че проблемът с 
Княжевската обител може да привлече вниманието на 
обществените среди в Западния свят. По същото това 
време монахините се обръщат с писмо до патриарх 
Кирил, в което молят разре шение да бъдат подновени 
богослуженията в манастира. В противен случай те 
изразяват готовността си да потърсят друга църковна 
юрисдикция, където биха могли свободно да изповядват 
и практикуват право славната вяра в нейната пълнота 
и чистота. Поради опасност да се повдигне обществен 
въп рос на международно равнище патриарх Кирил е 
принуден да отстъпи – неофициално, с посредничество
то на Комитета по въпросите на БПЦ той раз решава 
на запрете ните духовници да служат в обителта при 
“закрити врати”. Така от 23 септем ври (по новия стил) 
1970 г. службите в Княжевския мана стир са възобновени, 
макар и в катакомбни условия. – К. Т.

вместо тях. След горещата молитва всички 
получили известно успокоение и кураж. Две
те парламентьорки отишли в Комитета 
и казали на гн Тодоров: 

— Вие ни съобщихте за препоръката 
на Св. Синод йером. Серафим като втори 
свещенослужител да изнесе службите през 
Страстната седмица и на Великден. Но ние 
трябва да Ви кажем, че с това не е отгово
рено на нашата молба. О. йером. Серафим 
и без това служи, но е на края на силите си. 
През Страстната седмица той съвсем ще 
капне. И тогава ще останем за Великден 
без литургия. Затова ние молим да ни бъде 
даден в помощ о. архим. Серафим.

Тодоров съобщил това в Св. Синод в под
силен вид. Той говорил отделно със Сливен
ския митр. Никодим и със Старозагорския 
митр. Панкратий. На всички, включи телно 
и на патриарха обяснявал, че препоръката 
на Св. Синод вторият духовник да замес
ти заболелия о. Пантелеимон съвсем не е 
разрешение на въпроса, тъй като всъщност 
вторият свещенослужител бил излязъл от
давна от строя. След тази инфор мация Св. 
Синод в ново заседание разгледал въпроса. 
И тогава било взето мълчаливо (неписано) 
решение – на мен да се разреши да служа в 
Покровския манастир, но тайно, при за
крити за външни лица врати! И на това 
заседание патриархът ще да се е противо
поставял. Но митр. Никодим взел моята 
защита (в каква форма – не зная). А митр. 
Панкратий добавил: “Според нашия Устав 
едно запрещение не може да се продължава 
толкова дълго време без съд, колкото ние 
държим отците архимандрити. Тъй че 
ние и за себе си трябва да помислим как да 
излезем от неудобното за нас положение”.

Тъй или иначе, Бог по Своята благост 
извърши над мене след чудесното ми пен
сиониране второ дивно чудо. Чрез ония, 
които ми наложиха запрещение, ми позво
ли пак да служа. Слава на Неговото дивно 
Промишление! ...

Ïîäбðàл: Êîíñòàíòèí Òîäîðîâ
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ци – от свети Симон Зилот, младоженеца 
в Кана Галилейска, който бил трогнат от 
чудото на Христос да превърне водата във 
вино (Иоан 2:111) дотолкова, че изоставил 
сватбеното тържество и своята невеста 
заедно с всичко останало на тоя свят, за 
да последва Господа – до свети Максим Из
поведник, който, щом му рекли, че всички 
православни патриарси вече са в общение 
с Константинополския патриарх отстъ
пник, казал единствено: “Ако ще дори це
лият свят да влезе в общение с патриарха, 
аз (макар и) сам – няма да сторя това”, до 
светител Марк Ефески, който в ревността 
си за светото Православие останал твърд 
дори когато православните епископи на “все
ленски събор” подписали Унията с Рим, до 
свети Атанасий Брестки, който пожертвал 
живота си, за да не предаде Православието 
и да не стане униат. Но защо ли да правим 
списък с отделни светци ревнители – стига 
човек само да отвори житието на който и 
да е светец на Църквата Христова, за да 
прочете за божествената ревност, с която 
той е угодил на Бога, изразена обикновено с 
изрази като “тогава Божият човек започна 
да се труди с още поголяма ревност”, или 
“той бе изпълнен с ревност по Божията 
слава и за чистотата на Православието.” 

Ревността е средоточието на живота 
на Христовата Църква и затова онези, 
които гледат с презрение на съвременни
те ревнители на Православието, или не 
са истински православни християни, или 
пък са си създали погрешни представи за 
ревността. Дори не е нужно да се казва, че 
православната ревност няма нищо общо с 
бездушната фарисейщина или с придържане
то към буквата на в отношението към цър
ковния закон за сметка на неговия дух; нито 
пък със сантименталното “възраждане [на 
Православието]”2, с което някои заместват 
ревността; нито – определено – със смеси
цата от фарисейщина и емоционалност, 
която подтиква някои заблудени новообър
нати да мислят, че “знаят подобре” и от 

2. Тук авторът е употребил термина ‘revivalism’ в смисъ
ла му на “движение в някои протестантски църкви за ожи
вяване на духовната ревност и спечелване на нови после
дователи” (Encyclopaedia Britannica  http://www.britannica.
com/EBchecked/topic/500552/revivalism) – бел. прев.

самите свети отци и подвижници какво 
представлява Православието. Човешка по 
произход, такава “ревност” постепенно 
изчезва и остава само истинската ревност, 
вдъхновена от Светия Дух – винаги свежа и 
пламтяща. Епископ Теофан пише: “Не бър
кайте едната ревност с другата. Духовната 
ревност се отдава изцяло на дела за угаждане 
на Бога и спасение на душата, тя е преизпъл
нена със страх Божий и неизменно остава 
внимателна към Бога, тя е заета всецяло с 
това да не допусне нито в мислите, нито 
в чувствата, нито в думи или дела нищо 
неугодно на Бога, според напътствията 
на съвестта, която тя опазва чиста като 
огледало; тя запазва сърцето от всякакъв 
вид привързване към нещо друго, освен към 
Бога и божествените неща, и с надеждата 
да бъде преселена в друг свят, след като е 
отсекла всички земни надежди.”3

Както ни учат светите отци, такава 
истинска ревност въобще не е “фанатизъм”, 
тя е поскоро нормата на православния хрис
тиянски живот. Всичко, стоящо подолу от 
подобна ревност, не е път на “умереност”, 
както някои лъжебогослови биха ни казали; 
то е поскоро топлохладност, студенина 
на сърцето, началото на една апостасия от 
вярата или отстъпване от това всеотдай
но и ревностно служение на Бога, каквото 
Господ единствено приема. Наличието на 
такава ревност без съмнение е един от бе
лезите, че Христовата Църква продължава 
да съществува. Знаем, че с наближаването 
края на света у мнозина ще изстине любовта 
(Мат. 24:12), и че тогава броят на избраното 
стадо Христово ще е малък: Син Човечески, 
кога дойде, ще намери ли вяра на земята? (Лука 
18:8). Но понеже Христос е верен на Своето 
обещание, че и портите адови няма да надде-
леят срещу Неговата Църква (Мат. 16:18), то 
ние знаем, че всред един студен и умиращ 
свят верните на Христа ще продължават 
да горят с пламъка на тази ревност, която 
нашият Господ дойде да разпръсне по земята 
и която не може да бъде задушена, докато 
Неговата Църква е жива! 

И така, тъжното състояние на право
славния свят днес не бива да ни опечалява 

3. Епископъ †еофанъ. Пос. съч., с. 86.

прекомерно. При тъжната гледка на почти 
всички Православни Църкви и “юрисдикции” 
човек лесно може просто да заключи, че 
тук е точно противоположното на онова, 
което Христос дойде да даде – почти все
обща топлохладност и безразличие, угас
нали светилници, от които вече не струи 
светлина; сол, която е изгубила силата си, 
Православие, което сякаш е изцяло въпрос 
на навик; вяра, погълната от светскост и 
пораждаща безразсъдни компромиси и веро
отстъпничество.

Тази гледка е несъмнено достатъчна, за 
да попари ревността у всеки православен 
християнин – докато човек не разбере, че 
всичко това е православие само по име, че без 
божествената ревност, която е характер
на за истинския православен живот, това 
изобщо не е Православие, а само угасналите 
останки на някога горял огън. И тогава човек 
се научава да търси другаде, за да намери 
истинското Православие днес, което според 
обещанието на нашия Спасител ще продъл
жава да живее до самия край на този свят; 
тогава всеки, който е запазил дори и искрица 
истинска ревност у себе си, ще разпознае, че 
тази ревност още пламти в света, като се 
опазва жива не там, където преобладават 
многобройността и модата, и конформизма 
спрямо света, а там, където има стремеж 
и горене за Божията истина и праведност. 
Огънят на истинското Православие е все 
още жив на много места: в Катакомбната 
Църква на поробена Русия, сред гонените 
истински православни християни в Гърция, 
в оклеветената Руска Задгранична Църква, 
сред зилотите на Света Гора.

v v v
Средоточие на зилотското движение 

през XX век е безспорно светата Атонска 
Гора, тъй както и много пъти в миналото 
(например през XVIII век при св. Никодим 
и движението на коливадите4). Наисти

4. Движението на коливадите възникнало през 1754 г. в 
скита “Св. Анна” на Света Гора. По това време в скита 
започва строителство на нов храм, което изисквало 
усилен труд от страна на братята, а също и доста 
средства. Дарителите изпращали много имена за поме
налните богослужения, които според изискванията на 
Устава, се извършвали в събота. На Света Гора обаче 
съботният ден бил единственият пазарен ден в сед

на подобава именно Света Гора, свещено 
посветена на Пресветата Божия Майка, 
отделена от света като остров на Пра
вославието и прославена с многобройни 
подвижници, поборници и борци за Пра
вославието, да поеме водачеството в тази 
битка за Православието – вероятно нача
лото на последната велика [битка] преди 
второто Христово пришествие. В света 
взаимоотношенията между различните 
по местни църкви и дори в рамките на ед
но и също паство могат да бъдат много 
сложни, а често и по църковна икономºя се 
налага да се извиняват положения, които 
не стоят на висотата на ревността като 
норма за Православието. Да останеш рев
нител (зилот) в света е много трудно и 
именно поради това стремящите се да 
останат истински православни вярващи в 

мицата, когато монасите можели да продават своите 
ръкоделия в Карея. Затова обитателите на “Св. Анна” 
решили да преместят заупокойната служба в неделния 
ден. Някои от монасите обаче не били съгласни с тези 
промени, тъй като по този начин се променял Уставът 
и преданието. От своите противници те били нарече
ни подигравателно “коливади” – от коливото, което се 
приготвя за панихидите. 

Коливадите се застъпвали също така за честото 
причастяване, както в ранната Църква, докато по 
това време масовата практика в тези земи била 
причастяване 34 пъти годишно. Те се борели за връщане 
към наследието на светите отци и разпространяване 
на техните творения, за просвещаване на народа, който 
по това време бил под османско иго. Те се занимавали 
с издаване, превеждане, редактиране и съставяне на 
книги. Плод на техните трудове са “Добротолюбието”, 
“Евергетинос”, “За непрестанното причастяване със 
св. Христови Тайни”, “Стремеж към съвършенство”, 
творенията на св. Симеон Нови Богослов и много дру
ги. Сред найвидните представители на движението 
били Неофит Кавсокаливит, св. Атанасий Парийски, 
св. Макарий Коринтски, св. Никодим Светогорец, св. 
Паисий Величковски, св. Козма Етолийски.

С повдигнатите на Атон спорове се занимавали някол
ко поместни събора, които се опитвали да постигнат 
примирение чрез признаване и на двете противоположни 
мнения за верни и посредством забрани за продължаване 
на противоречията. На един от съборите – през 1776 г. 
– някои от коливадите били лишени от сан. Сред тях 
били св. Атанасий Парийски, Неофит Кавсокаливит 
и св. Никодим Светогорец. Впоследствие те не само 
че били оправдани, но в различно време някои от тях 
били прославени от Църквата като светци. През 1819 г. 
патриархът свещеномъченик Григорий V писал на мо
насите от Света Гора, че св. Причастие не трябва да 
бъде приемано само в определени времена, а тогава, 
когато човек се чувства готов за това, след изповед и 
останалата необходима подготовка.
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тези останали малко на брой православни 
църкви отправят взор към манастирите, 
и найвече към Света Гора, за вдъхновение 
в собствената си борба. 

Несъмнено борбата за Православието 
е също тъй напрегната и на Света Гора, 
ала за съжаление някои манастири там 
са открито антизилотски и поменават  
Константинополския патриархотстъ
пник, други пък следват един 
неустойчив и в крайна смет
ка невъзможен път на ком
промиси, като справедливо 
са престанали да поменават 
патриарха, но все още не 
прекъсват общение с оста
налите манастири, които 
го поменават. Единедин
ствен манастир – Есфиг
мен, и то съвсем отскоро, 
е възприел чисто зилот
ската позиция да прекъсне 
общение с поменаващите 
[патриарха]. В останалата 
си част зилотското движе
ние е съставено от отделни 
монаси, килии и скитове на 
Света Гора, около триста 
души, които макар и далеч да 
не са мнозинство, но все пак представляват 
значителна част от монасите, живеещи на 
Света Гора. 

Малко се знае в света за тези самотни 
поборници на истинското Православие 
и самата им борба досега почти не бива 
оценявана. Мнозина светски настроени 
люде виждат тяхната борба като битка за 
“дреболии”, като например запазването на 
църковния календар или непоменаването на 
патриарха. Уви, тези топлохладни по сърце 
християни не разбират Христовата вяра, 
нито уловките на врага на човешкото спа
сение. При вероотстъпничеството, също 
както и при греха, дяволът никога не пред
лага явно зло, а само изкушава чрез такива 
незначителни наглед “дреболии”, които се 
натрупват до образуването на цял широк 
път, който води до погибел. Въвеждането 
на папския календар през 20те години на ХХ 
век беше само проба, чрез която да се види 
колко души могат да бъдат примамени към 

пътя на обновленството, станало днес така 
очевидно; и малцина са ония, които имат 
смелостта да се върнат обратно, след като 
са встъпили на този път: всяка следваща 
крачка по него следва логично и неумолимо 
от предхождащата я и единственият начин 
човек да се спаси от това е да се откаже да 
направи първата стъпка. Поменаването 
на патриарха вече се превърна в нещо по

малко дори от “дреболия” в 
сравнение с “поправянето” 
на календара. Също както 
в дните на свети Максим 
Изповедник, това е въпрос 
от догматическо естест
во, понеже поменаващият 
един открит еретик, който 
твърди, че Православната 
църква не е Христовата 
Църква, а само “част” от 
нея (вж. Слово по случай ин
тронизацията на патриарх 
Димитрий), с това става 
участник в неговата ерес и 
го приема за свой водач по 
път, чийто пагубен изход 
вече със сигурност е повече 
от очевиден. 

Тук ще представим сло
вата на трима съвременни зилоти от Све
та Гора: един от пустинножителите, или 
отшелниците, един – от обитателите на 
скитове, и един – игумен на манастир. Нека 
православният свят узнае от твърдата им 
позиция, че истинското Православие все 
още е живо на света!

1. руските отшелници от 
Каруля

Неизвестни за света, руските зилоти 
все още съществуват на Света Гора, дори и 
след като руските манастири бяха на прак
тика опразнени. Тяхно средище е Каруля, 
местност с отшелнически килии, постро
ени върху найстръмните скали на Света 
Гора, а понякога издълбани в тях. Те водят 
духовното си начало от светия старец йе
росхимонах Теодосий, преставил се в Бога 
през 1937 г. Схимонах Никодим, пряк ученик 
на стареца Теодосий, продължава да живее 

в килията на своя старец с други двама мо
наси, като пази неизменни монашеското си 
правило и строгост. В своята отдалеченост 
от света те са видели може би поясно от 
живеещите в света богословските и духовни 
корени на раздорите в руската диаспора, и 
остават – като въпрос на принцип – в об
щение единствено с Руската Задгранична 
Църква, отказвайки дори да поменат на 
Литургия някоя от останалите руски “юрис
дикции”. В едно свое неотдавнашно писмо 
отец Никодим предлага някои обяснения за 
началото на зилотското движение на Света 
Гора през този [XX] век:

“Зилоти: това име гърците са взели от 
свети апостол Симон Зилот. От 1924 г., 
още след като в цяла Гърция беше въведен 
новият календар, на Света Гора стана раз
деление. Четири манастира приеха новия 
календар. Скоро след това в светата лавра 
“Свети Атанасий” бяха на мерени някои 
ръкописи с анатеми срещу новия календар 
на патриарсите Йеремия и Кирил. След 
като се запознаха с тези ръкописи, три 
манастира се завърнаха към стария кален
дар, но Ватопедският манастир остана в 
новия календар и до денднешен. Другите 
деветнадесет манастира, без да приемат 
новия календар, не са прекъснали общение с 
новостилците и не са се от делили от ново
стилния [Константинополски] патриарх, а 
много от тях го поменават и досега.

Някои обитатели на ки лии и пустинно
жители на Света Гора стават зилоти и са 
се отделили от патриарха, преставайки да 
го поменават, но не прекъсват общение с 
манастирите, които поменават патриар
ха. Част от гръцките и молдовските пу
стинножители и нашите руски обитатели 
на Каруля също прекъснали общение с оби
тателите на килии, които били в молит
вено общение с манастирите, и от тази 
ревност произлиза името “зилоти”. Има 
над триста такива зилоти сред монасите 
на Света Гора. 

Двама старци станали водачи на зило
тите: схимонах Калиник, грък, съвет
ник на стареца Теодосий; и духовникът 
отец Игнатий, българин, старец на отец 
Теодосий; а също така и моят старец, йе
росхимонах Теодосий Карулски.

Такова разделение на Света Гора съще
ствува дори досега (1971 г.).”

2. обитателите на скитове в 
Света Гора

Найголям брой зилоти на Света Гора 
живеят в скитовете – скита “Света Анна”, 
Новия скит, скита Капсокаливия, скита 
на манастира “Ксенофонт”, скита “Свети 
Пантелеймон”, принадлежащ на манастира 
Кутлумуш, и други. Макар и администра
тивно да са зависими от един от двадесе
тте управляващи манастири, всяка една 
група от обитатели на скитове е свободна 
по свое усмотрение да възприеме или да не 
възприеме зилотската позиция. През послед
ните години зилотите в скитовете намери
ха говорител в лицето на младия схимонах 
Теодорит, жител на скита “Света Анна”, 
който е публикувал няколко книги в Атина: 
житие на свети Нектарий; “Пустинни бесе
ди за икуменизма”, отхвърлящи тази ерес, и 
найновата му книга, посветена на честото 
причастяване. Нито един читател на тези 
добре обосновани трудове не би се поддал 
на самоизмамата на някои православни 
“модернисти”, че зилотското движение е 
рожба на невежество и изостаналост! Ето 
го призивът на зилотите на Света Гора 
към православните християни по света. 

“Зилотското” движение и 
служението на православната 

вяра на Света Гора
от теодорит, 

монах от скита “Св. анна”

“Зилотското” движение на Света Гора 
се е появило по време на насилствената и 
антиканонична смяна на календара, наложе
на от Константинополската патриаршия и 
Еладската Църква през 1924 година. И дока
то нито един представител на “светското” 
духовенство не е протестирал дейно или 
резултатно, на Света Гора, десетки йеромо
наси и значителен брой монаси са реагирали 
рязко, като са прекъснали всякакво общение 
с приелите нововъведението, а също така 
и с онези, които продължават да следват 

Éåðîñхèìîíàх Òåîäîñèй Êàðулñêè
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стария календар, ала си остават в общение 
с новостилците – като славянските църкви 
и някои патриаршии. 

Възниква въпросът: дали са имали пра
во да сторят това? Определено да, тъй 
като и в миналото (през IX век) великият 
и свят игумен Теодор Студит по подобен 
начин прекъсва общение с всички, които са 
в общение с презвитер Йосиф – свещеника, 
благословил незаконния четвърти брак на 
император Константин VI.

Обаче при сегашния случай на антикано
нично въвеждане на новия календар тежест
та на нововъведението е много поголяма, 
тъй като засяга цялото тяло на Православ
ната Църква. Календарното нововъведение, 
което не произлиза от, нито води до каква
то и да било пастирска необходимост на 
вярващите, представлява непосредствена 
отстъпка пред папизма5, като в същото 
време това нововъведение служи за осъщест
вяването на патриаршеската “Енциклика” 
от 1920 г., според която различните христи
янски вероизповедания и “Църкви” не бива 
да се разглеждат “като чужди и непознати 
една за друга, а като сродни и свързани в 
Христа и сънаследници, съставящи едно тяло, 
и съпричастници на Божието обещание в Христа 
Иисуса (Еф. 3:6)6.

И времето показа, че отците зилоти, 
както и миряните, които ги последваха, ни
как не са били в грешка. Оттогава насам едно 
нововъведение биваше последвано от друго, 
като всички бяха смятани за “подробнос
ти”, а не за догматически въпроси – които 
единствени, според обновленците, налагат 
прекъсване на общението, както твърдят 
последователите на “учтивостта”, проти
воречейки на историята и традицията...

Но ето! От 1965 г. (7 декември) насе
тне се появяват също и гореспоменатите 
“догматически” въпроси, а именно премах
ването на анатемите, различни случаи 
на съвместна молитва на православни с 
разни еретици, паписти и протестанти, 
и дори преподаване на светите Тайнства 
от страна на някои православни йерарси 

5. Kalomiros, Alexander. Against False Union. Boston, 
1967, p. 34.

6.Karmires, John, prof. Dogmatic and Symbolic Monuments of 
the Orthodox Church. Vol. 2, Athens, 1953, p. 951. 

и свещеници на паписти... И вместо да се 
развълнуват от всичко това, православ
ните епископи и други духовници и мона
си, както и “мъдрите” университетски 
бого слови продължават да търпят, като 
и сега изнамират нови магични формули, 
за да успокоят разтревожената съвест 
на благоверното си стадо, като например 
“икономия за известно време” и “колектив
но противостоене”, като по този начин 
потискат всякакви частни инициативи и 
всеки опит да се пробуди “Божият народ”, 
за да даде отпор на проклетия икуменизъм. 

За съжаление обаче дори Света Гора 
не бе в състояние да отхвърли идеологи
ята на “икуменическото православие”! 
Дори и днес онези, които “поменават” 
[Константинополския патриарх] или са в об
щение с поменаващите го, считат отците 
зилоти за “фанатици” и “изостанали”. Неза
висимо от мъдростта си, те са безразлични 
или съвсем незапознати с това, че бидейки 
в общение с икуменисти – независимо кои, 
а следователно и с наследника на Атинагор, 
неговия еквивалент, Димитрий I, те, така 
да се каже, (вече) са станали униати! 

Пишем това, защото от 1968 г. насам 
поменаването на римския папа е включено 
в светите диптиси на Патриаршията в 
съответствие с декларацията, направена 
навремето от страна на покойния Атина
гор7. Също по онова време римският първос
вещеник не само е бил често поменаван пуб-
лично дори преди патриаршеския синод, но и 
в негова чест са се пеели найтържествени 
многолетствия (“На многая лета, Владыко”)8.

Една обща черта на сегашното положе
ние на нещата в Света Гора, е фактът, че 
всички отци зилоти са “зависими” (онези, 
които живеят в колиби и скитове, а не в 
манастирите, от които те са администра
тивно зависими), т.е. бедни и неизвестни 
според външните мерки и критерии на този 
свят, но избрани и достойни за почест в Бо
жиите очи, понеже вярно следват законния 
глас на своите законни пастири9.

7. Митрополит Филарет [НюЙоркски]. Първо скръб
но послание, 1969.

8. Panotes, Ar.. Peacemakers. Athens, 1971, pp. 2034, 207.

9. “Ако всички, които твърдят, че изповядват право
славната вяра, ала са в общение с хора, придържащи се 

Изключение, достойно за възхищение 
сред манастирите на Света Гора, е светата 
обител “Есфигмен”, която в последно време 
(1971 г.) прекъсна всякакво общение с онези, 
които поменават патриарха, или които са 
пряко или косвено в общение с него; в същото 
време единствено този манастир поддържа 
общение с близо двеста и петдесетте отци 
зилоти. Поради това, той стана трън в 
очите на онези, които упражняват контрол 
и натиск върху Свещения Кинотис10.

По наше мнение, въпросната точност 
[акривºя], спазвана от зилотите и налагана 
от светите канони, е единствена по рода си 
в Православната Църква и представлява 
здраво възобновяване на византийския “сту
 ди тизъм”. Употребяваме думата “един 
ствена”, понеже църквите, с които зилотите 
са в общение – Руската Задгранична Църква, 
оглавявана от митрополит Филарет, и 
Гръцката Старостилна Църква – трябва 
да прилагат известна икономºя (което по 
наше мнение сега е неоправдано) с оглед на 
обкръжаващата ги среда и на споразумени
ята, които ги ръководят, найвече на пър
вата. Все пак следва надлежно да се подчер
тае, че е дошло времето да се прекратят всички 
тези икономºи, да се разгласи за ереста, която 
вече се разпространява и за която чуват и 
обикновените хора. В противен случай 
единството в общението между тях ще е 
в опасност. И това казваме не поради лич
ни подбуди или поради излишък от ревност, 
но заради пропагандата на икуменистите 
и топлохладните православни, които смя
тат, че всяка подобна икономºя предста
влява съгласие с тяхната линия и по такъв 
начин им дава възможност да обявят, че 
нищо не ги разделя, нито пък има някакво 
различие между тях и двете споменати 
Църкви, тъй като те също действат по 
“икономºя”... Такива съблазнителни изявле
ния, съставени много лукаво, се появяват в 
Гърция от 1969 г. насам. 

към различно [от нея] разбиране, бъдат предупредени, 
но продължават да остават непоколебими, то вие не 
трябва не само да имате общение с тях, но дори да ги 
назовавате братя.” (Св. Василий Велики)

10. Свещеният Кинотис е върховният управителен 
и съдебен орган на Света Гора; състои се от двадесет 
представители на светите управляващи манастири.

Подобно на малко квас, изпълнен с жи
вот, строгостта на зилотите всекидневно 
заквасва избрания православен хляб за верни
те, които постоянно гладуват за истината 
– хляб, който е предназначен винаги да се 
приготвя в пещта на изповядването [на 
вярата] с дървата на придържането към и 
съгласието със Светото Предание посред 
общество, у което любовта изстива и ис
тинската вяра изчезва! (Мат. 24:12)

Оделотворяването на словата на Све
щеното Писание стойте и дръжте преданията 
(2 Сол. 2:15), както и на призива на светия 
игумен, който ги е вдъхновил: “Ако някои са 
монаси в днешно време, то нека го покажат 
на дело. А делото на монаха е да не търпи, 
дори и без умисъл, никакви нововъведения в 
Евангелието,”11 – позволяват на зилотите 
заедно да тръбят: “да стоим право”, до
като в същото време, по молитвите на 
светите отци и изповедници, те опазват 
своя пресвят евхаристиен олтар чист от 
всякакво еретическо общение до Второто 
пришествие на Христа! Нека всички вярва
щи им подражават на дело и със слово! 

3. Светият манастир есфигмен

Пред очите на човечеството от XX век 
славният някога православен свят навлиза 
в последните стадии на своето разпадане, 
при което последствията от поранните 
компромиси и погрешни стъпки стават 
напълно очевидни. Още сега изхабените 
черупки на “православни” църковни организа
ции извършват политическата подготовка 
(“те подготвят народа“) за предстоящата 
Уния – вече не просто с Латинската църква, 
но с цялото отстъпническо и неразкаяло се 
християнство. Повече от всякога зилотите 
на Православието са едно презирано и често 
пъти гонено малцинство, а на Света Гора в 
частност битката е станала ожесточена. 
Но с наближаването на голямата криза на 
Православието, все повече и повече после
дователите на “умереността” започват да 
осъзнават грешката и глупостта на своята 
позиция и да правят своя избор – и някои 

11. St. Theodore the Studite, Answers. - Migne, PG, t. 99, col. 
1049D; поподробно, виж Theodoritos Monk, Desert Dialogues 
on Ecumenism, Athens, 1971, p. 306.
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от тях избират страната на зилотите. 
Съвсем неотдавна, през 1971 г., манастирът 
Есфигмен със своите 45 отци стана първият 
манастир на Света Гора, възприел в пълнота 
зилотските позиции на прекъсване на обще
нието с поменаващите патриарха, и скоро 
архимандрит Харалампий и отците от 
манастира Симонопетра изразиха своята 
подкрепа на тази позиция с оглед на нати
ска, който Свещеният Кинотис  все повече 
оказва над новите зилоти. В отговора си до 
Свещения Кинотис от 21 юли 1972 г., игу
менът на Есфигмен архимандрит Атанасий 
изразява добре зилотската решимост днес: 

“Наричате манастира ни “зилотски” в 
желанието си да покажете отвращението 
си от това название. Бихте ли могли да 
намерите име посладко за нас? Сам Господ 
е “Ревнител”: защото не бива да се покланяш на 
друг бог, освен на Господа (Бога), понеже името Му 
е ревнивец; Той е Бог ревнивец12 (Изх. 34:14). Като 
логично следствие от това, ние, Неговите 
служители, следва да се наричаме зилоти (ре
внители) и трябва да се гордеем с това име...

Пишем на Ваше Преподобие като монаси 
до монаси и за последен път Ви напомняме 
следните слова от Новия завет: Но ако дори 
ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо 
по-друго от това, що ние ви благовестихме, АНА-
ТеМА ДА БъДе (Гал. 1:8). Единствената цел на 
всички ни е Небесното царство; в нейно име 
сме напуснали света и понасяме скърбите на 
монашеския живот. Защо да си затваряме 
очите, за да чуем накрая АНАТЕМАТА на 
свети апостол Павел? Пътят е труден, 
с оскърбления, гонения и пр., но ние сме се 
сгодили за всичко това, когато сме облекли 
великата ангелска схима...

Осведомяваме Ваше Преподобие, че не 
можем да отстъпим дори и в една хилядна 
от горното, за да не попаднем под тази 
АНАТЕМА... Ако бях още угаждал на човеци, не 
щях да бъда Христов раб (Гал. 1:10).”

v v v

Епископ Теофан завършва своето оп
ределение на православната ревност със 
следните думи: 

12. В гръцки, както и в славянските езици, “ревно стен” 
и “ревнив” имат общ корен.

“Като определя правилната посока на 
ревността, Апостолът пише до римляни
те: И тъй, в името на милосърдието Божие 
ви моля, братя, да представите телата си в 
жертва жива, света благоугодна Богу, и това ще 
бъде вашето духовно богослужение, и недейте се 
съобразява с тоя век, а се преобразявайте чрез 
обновения ваш ум, та да познавате от опит, коя 
е благата, угодна и съвършена воля Божия (Рим. 
12:12). Обновяването на ума е обновяване 
на духа ни по благодат. След като оживее, 
той се отдръпва от делата на този свят и 
е ревностен единствено да угажда на Бога, 
като се предлага цял на Бога като жертва 
жива и свята, а следователно и приемлива 
за Бога. 

И така, Вие виждате какво представля
ва ревността, каква е нейната сила и каква 
е нейната посока! И понеже значението на 
тази ревност е толкова голямо, заслужава 
си труда да определим дали я имаме, или не. 
И тъй, трудете се над това!”13

Дано думите на този свети отец ста
нат заповед за нас – последните християни, 
и дано съвременните ни зилоти (нека възне
сем пламенна молитва за тях!) наистина да 
бъдат за нас кваса на жертвения хляб, който 
вярващите принасят Богу чрез пламтяща
та им ревност за Него! Амин.

Ïðåâîä îò àíãлèйñêè åçèê

“The Zealots of Mount Athos”. – The Ortho-
dox Word, Nr. 46 (1972): 219-228.

13. Епископъ †еофанъ. Пос. съч., с. 86.

[...] Днес нерядко може да се чуят хрис
тияни да изказват съжаление, че обкръжа
ващите ги условия не им позволяват да 
водят истински духовен живот. Това е така. 
В днешно време става все потрудно да се 
живее по християнски. Но нека да помним 
винаги примера на брат Йосиф, който с 
неимоверни усилия поддържаше винаги ярко 
разпален пламъка на своя вътрешен духовен 
живот, често пъти сред съвсем неблаго
приятни външни условия. Сред шум но то 
множество по летищата в найразлични 
краища на света, между срещите и разгово
рите с все нови и нови лица, при невъзмож
ност да изпълнява обичайното си молит
вено правило, той се молел в себе си с 
Иисусовата молитва, като използвал всяка 
възможност за това и сред студените въл
ни на светското многогрижие пазел рев
ностно вътрешния си живот от духовно 
изстиване. 

След като се завърнал в Монреал, Йосиф 
поставил новопридобитата икона в своя 
молитвен ъгъл редом с мощи на светци 
от КиевоПечорската Лавра и на особено 
почитаната от него преподобномъченица, 
великата княгиня Елисавета Фьодоровна и 
пострадалата с нея инокиня Варвара. [...] В 
своята Монреалска квартира брат Йосиф 

поставил кандило пред подарената му икона 
и три седмици всяка вечер чел акатист към 
Божията Майка. На 24 ноември (11 ноември 
ст. ст.) 1982 година чудният образ на Пре
света Богородица започнал да мироточи. 
Чудото скоро станало известно по целия 
православен свят. От този момент живо
тът на Йосиф силно се изменил. Той започнал 
да съпровожда с иконата първойерарха на 
Руската Православна Задгранична Църква 
митрополит Виталий  при посещенията му 
в енориите на различни епархии. От разни 
места постоянно постъпвали молби и пока
ни и често се налагало брат Йосиф да пътува 
с иконата сам. Той държал строго на своята 
принадлежност към Задграничната Църква 
и не предприемал нищо без благословение на 
нейното свещеноначалие. Иконата посети
ла всички епархии на Руската Задгранична 
Църква. Самият Йосиф казвал: 

“Винаги съм настоявал иконата да посе
ти всички наши енории; всички трябва да 
видят това чудо. Нашият Синод получава 
писма [от Русия], в които техните автори 
признават, че нашата Църква е на правил
ния път. Както е казал нашият Господ за 
светилника под крината (срв. Мат. 5:15), 
ако ние крием това чудо, няма да можем да 
съберем плодовете му. В това се състои и 
моята голяма отговорност пред Бога.”1 

1. Монреальская мироточивая икона и брат Иосиф, 

ИЗБРАНИКЪТ НА 

БОЖИЯТА МАЙКА.

ДУХОВНИЯТ ЛИК НА 

БРАТ ЙОСИФ МУНЬОС*

(По случай 30-годишнината, откакто започва 

да изтича миро от Иверската Монреалска 

икона на Пресвета Богородица и 

15-годишнината от мъченическата кончина 

на брат Йосиф)

Ìàíàñòèðúò Еñфèãìåí íà Ñâåòà ãîðà.

* Извадки от доклада, прочетен на 28 октомври (15 
октомври ст. ст.) 2012 г. Целият доклад може да бъде 
намерен на адрес http://www.bulgarianorthodoxchurch.
org/rr/lode/BJM/Jose.pdf
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Изказванията на брат Йосиф свиде
телстват, че той приемал съвсем съзнател
но и дълбоко осмислено църковната позиция 
на Руската Православна Задгранична Църква:

“Ако го нямаше послушанието [към Църк
вата], то както днес сме в нашите храмо
ве, така утре бихме били в някакви псевдо
православни храмове, а в други ден – при 
католиците и протестантите.”2 

“Никога Божията Майка не се е проявя
вала на празниците по новия календар [брат 
Йосиф има пред вид стичането на миро от 
иконата – в ск. м., К. Т.]. Божията Майка 
винаги се е проявявала на празниците по 
стария стил.”3

И едновременно с това той добавя:
“Мисля, че трябва да гледаме на чудото 

със смирение, защото всяко чудо е Божия 
милост към нас грешните. Бог чудотвори в 
нашата Църква, за да покаже живата грижа 
и застъпничество на Божията Майка за 
нас недостойните. Чудесата не трябва да 
бъдат за нас повод за високомерие, а напро
тив – за смирение.”4 

Йосиф бил чужд на всякакво самомне
ние и самодоволство във вярата, както 
и на лекото издаване на присъди. Той се 
отнасял резервирано към категоричните 
твърдения за липсата на благодат в тайн
ствата, извършвани от свещениците на 
Московската патриаршия. В същото време 
неговата църковна позиция била принцип
на, той съчетавал у себе си откритост и 
доброжелателност с твърдост. Ето него
вото мнение за Московската патриаршия:

“Ние трябва да разберем нещо много 
важно: те [свещенослужителите на Мос
ковската патриаршия] са продукт на този 
ужасен режим, наречен комунизъм. И нашето 
отношение към тях трябва да бъде състра
дателно. Те не са имали възможност, както 
е при нас, открито да проявяват своята 
вяра. И ние трябва да ги приемаме като 
братя. Но ние не трябва нито да приемаме, 
нито да се съгласяваме с ереста на икумениз
ма. Тази ерес е една от главните причини, 

“Дом иконы” Монреаль, 2003, с. 259

2. Пак там, с. 304.

3. Пак там, с. 290.

4. Там.

поради които нашата Църква не може да 
има общение с Московската патриаршия. 
Защото икуменизмът е тежка и опасна 
ерес, която има за цел унищожаването на 
Христовата Църква. И ние, християните, 
трябва да защитаваме нашата вяра и да 
не приемаме икуменизма. А, за съжаление, 
Московската патриаршия участва в ику
менизма. Това е лошо. Ние не можем да 
следваме нейния патриарх по неговия път 
към икуменизма, защото икуменизмът е 
ерес. Икуменизмът е страшна дъщеря на 
хуманизма, която твърди: не е важно в какво 
вярваме, важното е да се молим и да бъдем 
заедно. Но свети Йоан Богослов казва, че 
този който не вярва, че Иисус Христос е син 
Божий, да бъде анатема. ... Има и много дру
ги причини, но аз смятам, че икуменизмът 
е първата и найважна причина, която ни 
разделя с Московската патриаршия. Нейни 
последователи се срещат с всички, пеят и 
танцуват, като се държат за ръце. Найва
жното за тях е да прекарат времето заедно 
и добре, а не да угодят на Бога. Ние не бива 
да се съгласяваме с това. Икуменизмът се 
стреми да унищожи всичко, което е свято, 
всяка традиция. Аз не искам да критикувам 
другите църкви, защото смятам, че ние 
трябва да се отнасяме към тях със състра
дание, тези хора са просто извън истината. 
Но ние можем да видим последствията от 
тази ерес. От много години вече аз живея 
не в Южна Америка, а в Канада, ето защо 
ще говоря за това, което става там. Знам, 
че католиците са въвели вече в литургията 
танци, всякакви музикални инструменти, 
всякакви начини на изразяване; всеки може 
да стане и да започне да пее или да пляска с 
ръце и тогава вече настава пълен хаос.

Найвеликото в нашата Църква това е 
значението и смисълът на Тайнството. А 
при тях вече започват монахините да вли
зат в олтара. Вече никъде няма свято място, 
няма въобще нищо свято. Икуменизмът 
е опасно нещо. Той ни казва, че е добре да 
бъдем заедно, но нашият Господ ни е казал, 
че Църквата ще бъде малко стадо.”5 

“Икуменизмът е найголямата ерес. Те 
[икуменистите] се стремят да направят 

5. Пак там, с. 278.

Църквата приятна за хората, а не обратно
то, както трябва да бъде. Така се случи при 
католиците. В угода на хората литургия
та се свежда до десет минути. В нашата 
Църква литургията се пази в чистота. А 
апатията е ужасно нещо. Свещеници и вяр
ващи – всички ние трябва да бъдем готови 
да умрем за истината, като не забравяме, 
че като си спечелваме тук врагове, ние пе
челим Небесен Приятел.”6

Брат Йосиф смятал икуменизма за пър
вата и найважна причина, поради която 
не е възможно църковното общение с Мос
ковската патриаршия. Но той имал също 
така трезв и реалистичен поглед и върху 
състоянието на църковния живот в Русия 
като цяло. Въпреки голямата си любов към 
руския народ и руското благочестие той е 
бил много далеч от повърхностния санти
ментализъм на някои емигранти, склонни 
възторжено да приемат пропагандните 
клишета на Московската патриаршия за 
настъпилото уж “духовно възраждане” на 
Русия. Брат Йосиф беше наясно, че в среди
те на патриаршията и особено сред нейния 
епископат сергианската менталност и дух 
съвсем не са изживени. В беседа с енориаши
те на катедралния храм “Света Троица” 
в Буенос Айрес през 1995 г. той казва: “Аз 
мисля, че руският народ е наказан и страда 
заради годините на комунизма, който уни
щожи вярата в сърцата на почти всички 
хора. Ако имаше вяра в Русия и църковната 
власт беше истински вярваща, то те от
давна биха се обърнали към истината. Но 
в Русия нищо не се е променило. И до днес 
за архиерея от Московската патриаршия 
неговото служение не е нищо повече от 
обикновена кариера.”7 

Макар и убежденията му да били ясно оп
ределени и твърди, в същото време Йосиф се 
отличавал с широта на възгледите, зрялост 
във вярата си и търпимост към другите. 
Той бил готов да приветства и подкрепи 
всяка проява на благочестие и искрена вяра, 
независимо от къде идва тя. Особено го 
обичали новообърнатите във вярата, които 
обаче той често изобличавал, макар и вни

6. Пак там, сс. 308309.

7. Пак там, с. 280.

мателно, за проявите им на нетърпимост 
и тесногръдие, характерни за мнозина от 
новоначалните. Йосиф желаел спасението 
на всекиго и затова раздавал мирото на 
всички – сякаш подражавал на начина, по 
който Божията Майка раздава милостта 
си. За това и той раздавал миро не само на 
вярващите от Руската Задгранична Църк
ва, но и на православни от юрисдикции, с 
които тя не е в църковно общение и дори на 
инославни. Известно е, че мнозина вярващи 
римокатолици, идвали в храмовете на Зад
граничната Църква при посещенията му в 
нейните енории за да се поклонят на свети
нята. Веднъж в Калифорния група деца от 
Американската православна църква (руска по 
произход, подчертано модернистична по дух 
юрисдикция, с която Задграничната Църква 
винаги е имала сложни и дори обтегнати 
отношения) не били допуснати в “Дома на 
светител Тихон Задонски” в Сан Франциско, 
където в момента се намирала иконата. 
Това предизвикало горещото възмущение 
на брат Йосиф. За него иконата била пред
назначена за всички и той не отказвал на 
никой вярващ човек възможността да се 
помоли пред нея. При цялото си доброду
шие и доверчивост проявявал строгост, 
необикновена ревност и грижа за благочес
тието във всичко, което се отнася до Бога 
и Божията Майка. 

Йосиф имал непоносимост към интри
гантството и бил много дистантен спрямо 
топлохладните и пресметливи хора.8 Про
явите на явна несправедливост били това, 
което могло да възпламени неговия южен 
характер. Той веднага вземал страната на 
онеправданите, понякога дори реагирал така 
остро, че след това просил прошка със земен 
поклон. Йосиф преживявал особено тежко 
неуредиците в Задграничната Църква и 
често губел съня си заради тях. Раздорите и 
противопоставянията, които възниквали в 
някои енории го измъчвали тежко. Веднъж, 
преди предстоящо пътуване споделил: “Там 
има проблеми, а аз обичам да бъда там къ
дето има мир”. (1997 г.)            

Йосиф обичал богослужението и в дел
нични дни; когато здравето му позволявало 

8. Пак там, срв. с. 180.



4342 Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2012 Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2012

и нямал спешна работа, присъствал на св. 
литургия. Срещу неделя и големи празници 
бил на бденните служби, а на литургията 
– задължително. През Великия пост никога 
не пропускал Великия канон на св. Андрей 
Критски. Много обичал литургиите на пред
варително осветените Дарове. Почитал 
много Богородичните празници, особено 
Благовещение, Похвала на св. Богородица 
(в събота на петата седмица от Великия 
пост) и Успение. Трепетно се отнасял към 
богослуженията на страстната седмица. 
Преди началото на всяка иконописна работа 
постел и старателно се готвел за изповед. 

Брат Йосиф бил човек с дълбок вътрешен 
живот. Неговите собствени изказвания 
разкриват найдобре това. Той споделя: 

“В духовния живот трябва да се води 
всекидневна борба... Не бива да се позволява 
на страстите да ни овладяват... Може да 
ни изглежда, че служейки на страстите си, 
служим на Бога, но това не е така. Когато 
позволяваме на страстта да ни завладее, ние 
вече не сме способни да се борим със злото, 
което ни обхваща... Ние трябва да държим 
затворени вратите на нашите сърца, за
щото страстите и ненавистта отнемат 
всичките ни сили и дават на всички грехове 
достъп [до нас]. 

Какво представлява страстта? Когато 
º се предадеш, ти загубваш разума си. Преди 
вземането на някакво решение, трябва да 
се молим: ‘Господи, освободи ме от страс
тите, за да не бъда техен пленник’. От 
личен опит мога да кажа, че страданията 
и изкушенията се побеждават с молитва.”9 

“Изкушенията се побеждават с търпе
ние, любов и молитва. Много важно е да се 
молим един за друг, да знаем, че има наши 
братя, които се молят за нас и ни помагат 
да носим нашия кръст.”10 

Брат Йосиф говори за някои от най
опасните за съвременните православни 
християни явления така: 

“Смятат, че властта е в парите и пра
вят от тях кумир. Колкото повече имат, 
толкова повече искат; колкото повече при
тежаваме, толкова повече се отдалечаваме 

9. Пак там, с. 300.

10. Там.

от Църквата. Материализмът разрушава 
Църквата. Също така не бива да пускаме 
в нашия живот телевизията... Трябва да 
държим нашите деца подалече от телеви
зията... Чрез телевизията се учим на ужасни 
грехове. В този век преобладават три неща: 
парите, плътската похот и зрителните 
развлечения. Те постепенно разрушават 
човека... Ужасно е да се наблюдава как теле
визионният идол промива мозъка на човека 
и променя светогледа му...”11 

“Като обикновен мирянин аз не мога да 
съветвам пастирите, но ги умолявам: пома
гайте си един на друг като братя в Христа. 
Живейте в единение, братската любов е 
найглавното. Не бъдете ревниви един към 
друг. Независимо от това кой е постарши, 
кой е поважен, всички вие сте драгоценни 
камъни пред Господа; вие можете да опро
щавате греховете, можете да извършвате 
евхаристия, всички вие сте свещеници на 
Всевишния Бог. Всички свещеници трябва 
да се обичат искрено един друг, да живеят 
в послушание и дружно със своите йерарси. 
Светител Игнатий Антиохийски казва: 
‘Свещениците с епископите трябва да бъ
дат като струните на лира, като свирят 
съзвучна мелодия за Божия слава’.”12 

“Светът не върви към подобро, а към 
катастрофа... Единственото, което може 
да ни спаси, е духовността. Нас могат да 
ни спасят духовността, дълбоката вяра и 
съхраняването на ценностите на Правосла
вието... Ние навлизаме в хаос, в който има 
огромен недостиг от честност, в който 
има голям недостиг на ценности, защото 
всички ценности са обезценени. Школата на 
ценностите, която съществуваше преди, 
днес липсва. Всичко, което човек порано 
не можеше да прави, сега може да го прави 
и това не се смята за грях. Какво е грях? 
Нищо не е грях, ти си свободен, можеш да 
правиш, каквото искаш, можеш да живееш, 
както искаш... Но нали хората ще трябва 
да платят впоследствие. Ако живеем извън 
Божия закон, то за това ще платим впо
следствие – ние, а не друг!”13

11. Пак там, с. 309.

12. Пак там, с. 311.

13. Пак там, с. 318.

“За съжаление, в нашия съвременен жи
вот мнозинството от хората се обръщат 
само към психолозите и психиатрите за 
разрешаването на своите духовни преживя
вания и конфликти. Но когато този свят 
образ пребивава някъде, даже тези, които 
не вярват в духовната терапия, найскеп
тично настроените хора, със сълзи прибяг
ват към него и чувстват потребност от 
покаяние, започват да разбират как могат 
да се излекуват от своите недъзи, защото 
духовната болест е найопасната, тъй като 
за телесното лечение, например, имаме мно
жество лекариспециалисти, но за душата 
има съвсем малко лекари ... Така че е много 
важно, че нашата икона винаги изцелява 
хората от техните духовни болести.”14

  “Съвременните хора са много неспокой
ни, у тях има конфликт между православ
ната духовност и съвременния материален 
свят. Страстите се развиват силно в ду
шите на хората. Стигнах до заключението, 
че у всички има нещо сходно в страстите: 
егоизъм, отсъствие на любов. Това значи
телно усложнява техния живот... Мисля, че 
отговорът се крие в промяната на начина 
на живот. Само тогава човек ще се поправи 
и проблемите ще изчезнат. Също така и 
болните и скърбящите заради болестите си. 
Много от тях питат защо Бог ги наказва. 
Аз им казвам: ‘Господ не ви наказва, Той ви е 
посетил. Сега, когато лежите в болницата 
и имате време, прегледайте предишния си 
живот, покайте се, проверете съвестта си 
и забележете, че Господ винаги ви е очаквал, 
погледнете миналото и тогава ще можете 
да поправите вашето бъдеще. Господ не на
казва, Той ви е посетил. Благодарете му.’”15

В беседите си с вярващите от различни 
енории на Задграничната Църква, които 
посещавал, брат Йосиф винаги обръщал 
голямо внимание на грижата за младите 
хора и възпитанието на децата. Ето някои 
негови мисли по тези въпроси:

 “Сега децата не се възпитават главно 
в семейството или в учебните заведения. 
Тях ги възпитава найвече телевизията. Тя 
разрушава семейния живот. Например, по 

14. Пак там, сс. 265266.

15. Пак там, сс. 307308.

време на обяда или вечерята семейството не 
разговаря вече край масата, а това е много 
важно. Порано край масата децата задаваха 
въпроси, обсъждаше се денят им, даваха се 
съвети... В дом, където родителите разго
варят със своите деца, ще има хармония, 
между тях ще има контакт... Децата даже 
казват: ‘За какво ми е да живея тук, ако 
не мога да разговарям с моите родители?’ 
Порано, докато вършеха домакинската си 
работа, майките се молеха, а сега не, сега си 
порязват пръстите, защото гледат теле
визора, докато готвят яденето. Телевизо
рът е болест, наркотик, той не ти дава да 
се молиш, да работиш, той хипнотизира. 
Порано, когато хората четяха, всеки чо
век си представяше по време на четенето 
съответни картини. А чрез телевизора 
хората получават чужди представи и ги 
усвояват.”16 [...] 

Ние трябва да учим нашите деца с нашия 
собствен пример. Никога не трябва да ги 
мамим, защото така губим тяхното дове
рие. Православното възпитание на децата 
започва от самото им раждане. Не трябва 
да се чака някаква възраст.”17 

“Православен християнин е не просто 
име, това е начин на живот... Всеки дом 
трябва да стане домашна църква, родите
лите да се молят с децата, да четат жити
ята на светците, Свещеното Писание, да 
обогатяват с това своя живот. Вместо да 
изгледа футболния мач, бащата би трябвало 

16. Пак там, с. 272.

17. Пак там, с. 309.

Áðàò Èîñèф ïðåä êàòåäðàлíèя хðàì “Ñâåòà 
Òðîèцà” â Áуåíîñ Àйðåñ, Àðжåíòèíà, 16.08.1991 ã.
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да се моли и чете с децата, независимо от 
тяхната възраст. Има хора, които ходят в 
църква, купуват по много свещи, но в храма 
не присъстват истински, не разбират какво 
става там. Със създаването на домашната 
църква това би могло да се поправи: свеще
ниците трябва да проповядват със своя 
пример. Вярващите трябва да посещават 
съботните бденни служби; получава се така, 
че изискват много от свещениците, а сами 
нищо не правят. В църква трябва да се ходи 
не само по празниците, а винаги.”18 

 “Животът не е театрална пиеса, жи
вотът е нещо, което ние преживяваме 
всеки ден. И за тези действия, които сме 
извършили от егоизъм или от подлост, ще 
трябва в крайна сметка да заплатим, за
щото всеки грях има последствия! Всичко, 
всичко има последствие. Ако дори никой не 
знае за нашите дела, важното е, че Бог знае 
всичко. Значи трябва да имам съвест, както 
е казано: ‘Имай чиста съвест, защото това 
ще ти даде праведност и ще имаш морално
то право да учиш. И когато създадеш семей
ство, ще можеш да го ръководиш.’ Как може 
да учи децата човек, който сам е нечестен 
и не познава честността? Как може той да 
научи децата да бъдат честни? Ти не можеш 
да учиш на нещо, което не познаваш.

Християнският живот трябва да се 
живее, а не само да се говори за него... Трябва 
да проповядваме с целия си живот, с цялото 
си същество – от глава до пети! ... Всичко се 
извършва и решава днес. Ето, критикуват 
младежта: те са наркомани, безотговорни, 
хаотични, разпуснати, не са като предиш
ната младеж. Но защо?  Защото младежите 
нямат водачи: родителите често мамят, 
младите гледат техния пример и виждат, 
че този пример е само красива фасада, зад 
която се скриват много неприлични неща.”19 
[...] 

И отново, и отново Йосиф напомнял 
на всички това, което е от първостепенна 
важност – поддържането на пламъка на 
вът решния духовен живот. Той напомнял, 
че главната храна за душата е четенето 
на Стария и Новия Завет... Йосиф смятал 

18. Пак там, с. 310.

19. Пак там, с. 316.

за много важно също всеки ден да се молим 
освен с обичайното молитвено правило и със 
свои думи, а всяка вечер да се каем като си 
припомняме извършените през деня грехове.

“Ние всички ... трябва да се възраждаме 
чрез покаянието, за да не смесваме смрадта 
на греха с благоуханието на мироточивата 
икона, за да можем да живеем в това царство 
на материализма като истински христия
ни, защото Божията Майка ни показва, че 
това миро е неръкотворно, като обозначава 
с това, че духовният свят няма никакво 
отношение към съвременния свят, защото 
нашата Църква не е от мира сего.”20

Брат Йосиф наставлявал със слово, но 
в съгласие със собствените си думи пропо
вядвал и със самия си живот. Това, което 
той не казвал поради скромност и смире
ние, ни го казва неговият живот. Мнозина 
от хората, които са имали възможността 
да общуват с него, свидетелстват за него
вата удивителна доброта, жертвеност и 
благородство. 

Йосиф не говорел за своите немощи, умо
ра, болести, страдания. Той се стараел да 
помага на другите, даже на съвсем отхвър
лени от обществото хора, което понякога 
смущавало околните. Но той виждал във 
всеки човек Божия образ. Веднъж в Испания, 
докато минавал през един пазар, брат Йосиф 
видял бедна старица, чийто външен вид бил 
ужасен. За голямо смущение на своя спътник, 
той се устремил към нея, прегърнал я, целу
нал я и º казал няколко утешителни думи. 
Той винаги силно преживявал проявите на 
човешкото немилосърдие, на неразбиране и 
липса на съчувствие към ближния. Казвал, 
че свещеникът трябва да има повече любов, 
защото молитвата без любов е хладна и 
няма плодове.

Някои от близките му познати отбеляз
ват, че той имал много тънка интуиция и 
усет за другите. Вероятно именно искрена
та и дълбока съпричастност към скърбите 
и страданията на хората са изострили 
неговата по природа фина чувствителност 
и са му давали ясно да усеща душевното 
състояние на всеки човек. Той си казвал: 
“Ако съм изпълнен с любов и милосърдие към 

20. Пак там, с. 274.

ближните, няма да направя грешки, Господ 
ще ме запази, тъй като Сам Той е Любов 
и Милосърдие. Трябва да умееш да слушаш 
хората – да ги изслушваш със състрадание.”21 
Йосиф казвал, че откакто чул следното 
забележително поучение: “Църква, в която 
няма любов, състрадание и милосърие, не 
е Църква”, никога не е бил груб с някого и 
никога не е отказал да разговаря с някого. 
Той изслушвал всички с търпение, макар 
това да му било трудно. Същевременно 
тези разговори го натоварвали както зара
ди вродената му скромност, така и заради 
чувството му за отговорност. Той се боял 
да не каже нещо излишно, нещо неправилно, 
да не навреди по някакъв начин на човека. 
Мнозина се обръщали към брат Йосиф за 
помощ като към близък човек, доверявайки 
му своите скърби и преживявания. Казват, 
че имал 58 кръщелници и за всеки един от 
тях се молел ежедневно.

Той бил много добър и се стремял да по
ма  га на всички, на всички подарявал свои те 
минути за отдих или лично време и като 
всеки човек се уморявал и боледувал, но 
това оставало незабележимо за другите. 
Страданието му от диабет увеличавало 
обичайните за всеки човек тежести. Той до
толкова търпял и не говорел за собственото 
си стра дание, че дори хора, които знаели за 
болестта му, забравяли за нея, канели го и 
му предлагали храна, каквато той не можел 
да яде. С вродената си деликатност и любов 
той прие мал и ядял по малко, от което после 
стра дал, но отново не казвал на никого за 
това. Смятал, че болестта му помага да се 
смирява и благодарил за нея на Бога. Всъщ
ност при неговите непрекъснати пътувания 
с иконата физическото му натоварване било 
такова, че без благодатна помощ и подкре
па не би могъл да издържи и найздравият 
организъм. При все това, в края на живота 
си той споделял с близки, че непрекъснато е 
преуморен и натоварването вече му е непо
силно. Въпреки че непрестанните пътувания 
били много изтощителни за него, той никога 
не дръзвал да прояви претенции към тези, 
които го канели, например, да му закупят 
билет за подобра класа или да му осигурят 

21. Пак там, с. 297.

някое друго удобство. В същото време бил 
крайно беден. Понякога не му достигали 
парите за лекарства и неща от първа не
обходимост. Но въпре ки това често давал 
последните си пари на някой нуждаещ се. 
Не отказвал нищо на никого. Хората често 
не се съобразявали с неговия личен жи вот. 
Телефонните позвънявания го безпокоили 
и денем, и нощем. Всеки очаквал нещо от 
него, нещо поръчвал, настоявал да се помоли 
пред чудотворната икона за нещо и той се 
стараел да откликне на всички тези молби с 
безграничното си чувство за отговорност. 

Мнозина свидетелстват, че брат Йосиф 
имал дар на разсъдителност и умеел да дава 
верни и добри съвети за духовния живот. 
Веднъж, запитан от една мирянка как да 
живее духовен живот в нейните сложни 
об стоятелства, той отговорил: “Изберете 
си измежду хората, достигнали до святост, 
такъв светец, който Ви е близък духовно, 
и се старайте да му подражавате. Когато 
не знаете как да постъпите, представете 
си този Божий угодник: какво би направил 
той на Ваше място”. В същото време той 
винаги се стараел да не говори от себе си, 
винаги се молел на Пресвета Богородица Тя 
да влага отговора в устата му. [...]

 Сред малкото, но вдъхновени записки, 
оставени от него (те са написани на испан
ски или френски език, понякога в поетична 
форма), откриваме една, която може би из
разява найдобре главния мотив на неговия 
жизнен път: 

“Вярата – това е умиране за Христа, за 
Неговите заповеди, това е увереност, че 
смъртта е извор на живот.”22 

Избраникът на Божията Майка потвър
ди това свое убеждение както с целия си 
живот, така и със смъртта си.

Êîíñòàíòèí Òîäîðîâ

22. Пак там, с. 452.
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Æèòèåèñòðàäàíèå
íàñâåòèпðåпоäобíомъчåíèк

Лукàоäðèíñкè*

ïî ñлу÷àй 110-ãîäèøíèíàòà îò ïðàâåäíàòà ìу êîí÷èíà

Свети преподобномъченик Лука бил 
родом от Одрин. Родителите му 
били християни; баща му се имену

вал Атанасий, а майка му – Домница. Оста
нал шестгодишен сирак след смъртта на 
баща си, Лука бил възпитаван в крайна бед
ност при всякакви лишения. Притеснявана 
от всички страни от бедността, майка му 
го дала на един търговец от гр. Загора като 
чирак в търговския занаят. Добронамерени
ят търговец взел момчето в своя дом и се 
отнасял с него не като с подчинен, а като 
с роден син.

Веднъж господарят на Лука се отпра
вил към Русия по търговски дела и взел със 
себе си и Лука, който по това време бил 
на тринайсет години. На връщане той 
спрял в Константинопол, без да подозира, 
че тук нещастния сирак го очаква дълбока 
скръб. Един ден той излязъл от къщата, в 
която пребивавали, скарал се с едно турче и 
започнал да го бие. Намиращите се наблизо 
турци, като видели това, се нахвърлили 
върху Лука като разярени зверове и като го 
хванали, искали да го убият. Лука, изплашен 
до крайна степен от тяхната свирепост и 
не намирайки никакъв начин да се изплъзне 
от ръцете на ожесточените защитници 
на турчето, започнал да вика: “Пуснете 
ме, ще се потурча”. Думите “ще се потур
ча” моментално уталожили свирепостта 
на турците, а един от тях, ага, го хванал 
тозчас и като го завел в своя дом, накарал 
Лука да се отрече от Христа и да приеме 

мюсюлманската вяра. Нещастното момче, 
заплашено със жестокост и страхувайки се 
да не би да започнат да го бият и мъчат, 
поради своето детско лекомислие се отрекло 
от Христа – Извора на живота, Твореца на 
небето и земята, без да мисли за последи
ците от това отричане. Но когато Лука се 
успокоил и дошъл на себе си, тогава видял в 
каква пропаст е пропаднал чрез заменянето 
на светлината с тъмнина; при това душата 
му страдала, а сърцето се обливало с горчиви 
сълзи; вместо обичайната радост и веселост 
настъпили скръб и тъга, и той се разкайвал 
горчиво за постъпката си.

Агата, като виждал Лука скръбен, започ
нал да го утешава и да го ласкае, като му 
обещавал всевъзможни блага. Но Лука, въ
преки своята крехка възраст, в това отно
шение се оказал мъж съвършен и на всички 
обещания и ласки на Мохамедовия служител 
той гледал с презрение, гнусейки се дори и 
да слуша за тях. За довършване на скръбта 
дори свободата на нещастното момче била 
ограничена – не му позволявали да излиза от 
къщата поради страх да не би Лука да се 
изплъзне от ръцете им. Но Божият Про
мисъл, виждайки, че момчето, макар и да се 
е отрекло от християнската вяра поради 
своето детско неразумие и от страх, се 
разкайва горчиво за това, му предоставил 
възможност да излезе от къщата, която 
станала за него омразна и мерзка. Като 
намерил подходящ момент, той известил 
своя господар –  търговеца –  за станалото 

и го помолил да го освободи от тази неволя, 
за която сам станал виновник, при това 
колкото е възможно поскоро – преди да са 
извършили над него гнусното обрязване.

Като получил тази вест, търговецът 
тозчас се отправил към руския посланик, 
комуто обяснил всичко подробно, молейки за 
неговата защита и покровителство, както 
също и поскоро да избави от гибел изпад
налото в беда момче. Посланикът, като 
изслушал тази тъжба, веднага изпратил 
пратеници при агата с искане последният 
да предаде Лука на неговия господар. Но 
агата отговорил чрез пратеника, че тъй 
като Лука никой не го е карал насила да се 
отрича от християнската вяра и да приема 
мюсюлманската, а той сам доброволно е 
дошъл в неговия дом без какво да е насилие, 
то затова никой няма право да го изисква 
обратно.

Когато посланикът си тръгнал, агата – 
от опасение да не би да дойдат и да поискат 
за втори път Лука – му вързал ръцете и из
вършил над него обрязването насила. Като 
узнал за станалото, посланикът, виждайки, 
че делото вече е загубено и че исковете ще 
бъдат безполезни, посъветвал търговеца 
да каже на Лука да избяга от агата в някой 
подходящ момент и да отиде направо в 
руското посолство.

В същия ден търговецът предал на Лука 
да избяга от къщата на агата, което мом
чето след няколко дни сторило: то напус
нало завинаги този злополучен дом, в който 
неговите детски уста произнесли страш
ните думи на отричането от Животопо
дателя Христос. Като дотичал до Галата, 
той се явил пред руския посланик, който 
наредил да свалят от него турските дрехи 
и да го облекат в християнски. Още в същия 
ден го изпратил в Смирна, а от Смирна – в 
Тир. Тук той заболял. Болестта му ставала 
опасна с всеки изминал ден и го приближа
вала към смъртта. По това време той се 
каел горчиво, като се страхувал да не би 
страшната смърт да го грабне без покаяние, 
и затова помолил да извикат при него из
поведник, на когото в изповед разказал всич
ко случило се. Изповедникът, като го уте
шил, го посъветвал да не се предава на от
чаяние, а да възложи цялата си надежда на 

промислителя Бог, Който се грижи за наше
то спасение, Който ще устрои и неговото 
спасение по какъвто начин Сам знае. При 
това, от предпазливост заради положение
то, в което се намирал, от страх да не би 
турците по някакъв начин да разберат за 
скриваната от тях тайна, го посъветвал 
да се оттегли на светата Атонска гора и 
там в тихото и безметежно пристанище, 
сред опитните и процъфтели в добродете
лите мъже, да устрои и своето спасение.

Лука приел добрия съвет на изповедника с 
радост и веднага щом болестта попремина
ла и той почувствал в себе си толкова сили, 
че да му бъде възможно да предприеме това 
пътуване, се отправил към Атон. 

След пристигането си на Света Гора 
Лука постъпил в лаврата на преподобни 
Атанасий. След като поживял тук известно 
време, той се преместил в Иверския мана
стир, където разказал на иверските старци, 
че поради неразумие и поради страх се е от
рекъл от Христос и че над него е извършено 
обрязване по насилствен начин. Старците, 
като изслушали Лука, го изпратили в Пред
теченския скит при изповедника, който 
прочел над него огласителни молитви и го 
помазал със свето миро, а Лука, като получил 
дара на Светия Дух, бил отново възвърнат 
в лоното на Православната Църква.

В Иверския манастир Лука не живял 
дъл го – скоро се преместил в обителта 
Став роникита, където бил облечен в мона
шески одежди. Обаче и тук той не могъл да 
привикне и скоро се преселил в Зографския 
манастир. Врагът на човешкия род не му 
давал покой, нанасял му различни изкушения, 
смущавал душата му и не му позволявал да 
се застоява дълго на едно място.

Накрая, по Божие допущение, изкуше
нието му стигнало дотам, че не можейки 
да претърпи вражеските нападения, той 
оставил Света гора Атон и се върнал обра
тно в света. Като стигнал до Кидония, той 
започнал да си търси в тамошните църкви 
място на клисар, но там такова нямало. 
Оттам тръгнал към Мосхонисия, а след 
това към Митилини и Смирна, но никъде 
не получил място.

Така, срещайки навсякъде несполука и 
при това страхувайки се от върлуващата 
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по това време в Смирна чума, той отново 
се завърнал на Света гора и постъпил в ма
настира Ксиропотам. Тук не останал дълго 
и се преместил в обителта Кутлумуш, а 
оттук, след известно време, и в Предтечен
ския скит, където разказал на изповедника 
за своите изкушения. Изповедникът, като 
изслушал Лука, го посъветвал да постъпи 
в някой скит и му обещал да му окаже съ
действие, но тъй като Лука бил млад и все 
още нямал брада, то според тамошните 
скитски разпоредби не го приемали никъде. 
Накрая, по ходатайството на изповедника, 
той бил приет в манастира Григориат, но 
и оттук при козните на всезлобния враг, 
който не му давал покой, го изгонили. Всички 
тези изкушения му били нанесени по Божие 
допущение, за негова душевна полза. Това 
става явно от следното.

Изгонен и от манастира Григориат, Лука 
започнал да се смущава: какво ли ще означава 
това, мислел си той, че ме гонят навсякъде, и 
преглеждайки в ума си целия си живот, спрял 
се на следното: “светата Атонска гора е 
спокойно пристанище за всички, които тър
сят своето спасение, тук водят безмълвен 
и добродетелен живот множество монаси и 
всички те се наслаждават на мирен и спокоен 
живот; защо обаче аз не мога да се заселя на 
нито едно място и като преминавам от 
обител в обител, не намирам никъде покой 
за себе си? Разбира се, че за всичко това няма 
друга причина, освен тази, че нося върху си 
поставения по насилствен начин над мене 
скверен печат на дявола – обрязването. И 
затова за свое умиротворяване аз трябва да 
изповядам Христа пред Неговите врагове, 
да пострадам за Него от тези, пред които 
аз, нещастният, се отрекох от Него поради 
страх и като пролея кръв за моя Изкупител 
Иисус, да се примиря с Него”. 

След това Лука отишъл при своя старец 
и му открил за своето намерение да постра
да за Христос. Но старецът го отклонявал 
от това му намерение, тъй като го виждал 
все още прекалено млад, за да му позволи да 
тръгне към великия подвиг на мъчениче
ството; при всичко това го плашел и неиз
вестният край. Затова му казал: “Ако никой 
не иска да те държи в своя манастир, то аз 
съм съгласен да ида да живея с тебе някъде и 

ще бъдем неразлъчни цял живот.” Но нищо 
не могло да отклони Лука от мисълта да 
пострада за Христос. Затова той оставил 
манастира Григориат и отишъл в скита 
“Света Анна” при познатия му йеромонах 
Висарион, който го приел с бащина любов и 
като го видял печален, пожелал да узнае при
чината за скръбта му. Лука, без да таи нищо, 
му открил всичко за себе си подробно, както 
и намерението си да пострада за Христос. 
Отец Висарион, като го изслушал, казал: 
“Твоето намерение да пострадаш за името 
на Иисуса Христа е прекрасно, но погледни 
се: та ти си още толкова млад и неопитен, 
че аз се страхувам за тебе само при мисъл
та, че ще попаднеш в ръцете на враговете 
на нашия Господ Иисус Христос, турците, 
които ще те мъчат и терзаят толкова 
жестоко; затова се опасявам вместо прие
мането на мъки за Христа да не ти се случи 
от страх отново да се отречеш от Него. А 
моят съвет към тебе е такъв: остани тук, 
в нашия скит, и пребивавай в безмълвие, и 
Господ, като вижда твоето покаяние, ще 
ти прости и без мъчения отричането ти 
от Него, случило се по детско неразумие.” 
Но Лука оставал твърд в своето намерение 
да пострада за Христос и ни наймалко не 
скланял към съвета на о. Висарион. Виждайки 
непреклонната мисъл на Лука, отец Виса
рион го изпратил за поголямо вразумяване 
при изповедника отец Ананий. Но и отец 
Ананий, след като разказал на Лука за всички 
ужаси и мъки, не успял да го разубеди да не 
се хвърля в такъв велик подвиг, затова го 
посъветвал да изпита себе си и да се под
готви както следва за мъченическия подвиг, 
с което Лука се съгласил охотно.

Като получил от изповедника килийно 
правило, Лука започнал да се подвизава в 
пост, бдение, молитва и коленопреклонения, 
постоянно държейки в ума си кръстната 
смърт на нашия Господ Иисус Христос. Но 
коварният дявол, който ненавижда Христо
вите подвижници, и сега не го оставял на 
мира. Той така въоръжил срещу него учени
ците на отец Висарион, че те започнали да 
молят своя старец Лука да си отиде от тях.

По това време по Божий промисъл край 
бреговете на Атон спряла лодка, пътува
ща през Митилини към Смирна, и затова 

отец Висарион и изповедникът решили да 
изпратят Лука до Митилини в тази лодка, 
на което се съгласил и блаженият, който 
желаел да извърши своя мъченически под
виг в този град. След това Лука започнал 
убедително да моли отец Висарион да го 
постриже във великия ангелски образ и да 
го съпроводи на мъчението. Отец Висарион 
склонил към молбата на Лука, постригал 
го в монашество и като приготвили 
всичко нужно за пътешествието, на 
10 март те напуснали Света гора, 
а на 13ти стигнали до Тенедос. Тук 
блаженият Лука, като видял турци, 
казал на отец Висарион: “Отче, ето, 
и тук има турци, дали да им се 
предам и да пострадам за Христа 
и да извърша своя подвиг на това 
място?” О, благочестива ревност и 
любов към Христос! Божествената 
любов, съгряла младото сърце, го 
кара да забрави всичко, дори самия си 
живот. Тя желае само едно: колкото 
е възможно побързо да се освободи 
от тялото и да заживее вечно с пре
сладкия Иисус. Но отец Висарион, 
като не желаел да постъпва не според 
благословението на старците от 
скита, му забранил да се предава 
на мъчение на това място и така 
те продължили понататък. Скоро 
пристигнали благополучно в Мити
лини и като слезли на брега, спрели 
се в къщата на свещеник Партений. 
По това време дяволът, като желаел да 
отклони блажения Лука от мъченическото 
страдание заради Христа, започнал да всява 
в сърцето му хулни помисли, при това той 
се въоръжил срещу Лука с такава адска сила, 
че отец Висарион бил принуден да чете над 
него заклинателни молитви. Веднага щом 
Лука се умиротворил и сърцето му станало 
спокойно, те тутакси отишли в църквата 
на света великомъченица Варвара, където за 
свое укрепване се причастили със светите 
Христови Тайни. След като се върнали от 
църквата, Лука се преоблякъл в турски дрехи, 
получил благословение от стареца Висарион 
и от свещеника и, като им дал целование в 
Христа, запътил се към къщата, в която 
се намирала низшата съдийска инстанция. 

Но тук по неизвестна причина той не бил 
допуснат до съдията.

Не постигнал целта си, Лука отишъл в 
съдилището и, като бил допуснат при съ
диите, дръзновено застанал пред кадията 
и го попитал:

— Кажи ми, съдия, позволява ли законът 
да оскърбяваш и да се надсмиваш над момче, 
да предположим, над мене?

— Че кой ти се е присмял? – попитал 
го кадията. 

— Присмя ми се и смъртно ме 
оскърби един мюсюлманин, който 

ми даде лъжовен печат – дръзновено 
отговорил светият мъченик.

Съдията, като не могъл да разбере 
за какъв печат става дума, заповядал 
на Лука да му го покаже. Тогава мъче
никът, като вменил срама за Христа 
Бога за слава, а безчестието за чест, 
започнал да повдига горната част 
на дрехата си. Съдиите, като раз
брали за какво става дума, завикали: 
“Спри! Не смей да оголваш тялото 
си!” Тогава мъченикът се обърнал към 
тях и казал:

— Когато бях още 13годишно 
момче, поради страх да не се лиша 
от живота си, аз приех вашата 
вяра, без да разбирам, нещастни

ят аз, че заменям истината за лъжа, а 
светлината за тъмнина – всичко това 
направих, казвам ви, поради страх, 

тъй като в онзи момент животът ми се 
намираше в опасност. Но когато достигнах 
пълнолетие, узнах, че вашата вяра е лъжовна 
и богопротивна и че този, когото вие на
ричате пророк, не е пророк, а измамник. И 
така, сега пред вас аз без страх се отричам 
от вашата вяра, а изповядвам предишната 
своя християнска вяра, която е светлина, 
истински път и живот вечен. А също вярвам 
и се покланям като на истинен Бог на нашия 
Господ Иисус Христос, в Когото ако и вие 
не повярвате, както аз, то ще погинете 
за вечния живот и ще се мъчите вечно във 
вечния огън заедно с вашия Мохамед.

— Откъде си? – попитал го съдията.
— Тукашен съм – отговорил светият 

мъченик.
— А къде си бил досега?
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— В Русия.
— А защо не си останал там, а си дошъл 

тук да оскърбяваш съдиите и да говориш 
разни дързости?

— Защото  отговорил благодушно Хрис
товият мъченик  нашите свети книги ни 
учат, че където си се отрекъл от своята 
вяра, там трябва и да я изповядаш.

— А как си стигнал до тука?
— С руски кораб.
— Къде си отседнал?
— Никъде. Направо дойдох тук.
Съдията, подозирайки, че мъченикът не 

е съвсем на себе си, обръщайки се към другите 
присъстващи там чиновници, рекъл: “Този 
юноша е побъркан, изпитайте го дали ще 
познае обувките си, или не.”

Като чул тези думи, светият мъченик 
излязъл начаса и като взел обувките си, до
несъл ги пред съдията и казал:

— Напразно смяташ, че съм луд; пог
ледни обувките ми – аз тук съм ги купил, в 
този град.

— Жал ми е за тебе, чедо мое! – казал 
съдията, сякаш със съжаление. Послушай ме 
и остави своите глупави думи, в противен 
случай съм принуден да те предам на такива 
мъки, за каквито ти никога не си и чувал; 
помисли си добре за това и размисли: какво 
си решил?

— Аз отдавна вече съм размислил за 
всички тези мъки – със спокоен дух отвър
нал светият мъченик, точно затова съм 
и дошъл тука; правете с мен каквото по
желаете, но аз за нищо на света няма да се 
отрека от чистата и непорочна моя вяра и 
се покланям на моя Господ Иисус Христос, 
от Когото аз се отрекох точно тук поради 
моето неведение.

Мюсюлманите, като видели твърдост
та на светия мъченик, за да го отвърнат 
от Христа, започнали да си служат с разни 
обещания и ласки, а след това и със заплахи, 
но мъченикът, като твърд диамант, оста
нал непоклатим пред съблазънта. 

Съдията, виждайки непреклонността 
на мъченика, заповядал да го предадат на 
низшия съд и да го пратят под надзора на 
Назир. Тук светият мъченик бил подложен 
на страшни побои от жестоките слуги на 
Назир за това, че е помолил за благослове

ние и за молитви Митилинския митропо
лит, който дошъл при Назир по свои дела. 
Митрополитът, като узнал за доброволния 
мъченик, веднага изпратил по църквите 
писма, приканвайки всички християни да се 
молят за страдалеца на Христа Бога. На
зир ту с разни обещания, ту с ласки, накрая 
даже изявявайки желание да го осинови, се 
опитвал да отклони Лука от християнската 
вяра, но всичко било напразно: Христовият 
воин стоял твърдо срещу съблазънта. В 
туй време Назир бил извикан в джамията 
за прочитането на някакъв султански указ, 
където повлекли и мъченика. В джамията 
имало многолюдно събрание на мюсюлмани, 
които след прочитане на указа пристъпили 
към мъченика, започнали да го ласкаят и да 
му обещават различни почести, за да остане 
в мюсюлманската вяра. Светият Христов 
страдалец обаче твърдо и мъжествено от
блъсквал хитростта на дявола, който се 
опитвал да го отклони от пътя, чийто свър
шек вече бил близо. Злобният враг започнал 
да употребява всички усилия, за да не допусне 
Лука да извърши подвига си докрай. Но сила
та на молитвата, принасяна в църквите по 
целия остров за светия мъченик, привлякла 
над него Божията благодат. Тя го укрепила 
срещу съблазънта и умъдрила устата му да 
отблъсква всички нападения на Мохамедо
вите служители и сда изобличава тяхното 
заблуждение, тъй че и самите врагове се 
удивлявали на мъдростта и мъжеството 
на слабото момче. В това положение над 
него в пълнота се изпълнили словата, изре
чени в Евангелието от Иисус Христос: И 
кога ви предават, не се грижете как или що да 
говорите; защото в оня час ще ви бъде внушено 
какво да кажете; защото не сте вие, които ще 
говорите, а Духът на Отца ви, Който говори във 
вас (Мат. 10:19, 20). Понеже Аз ще ви дам уста и 
премъдрост, на която не ще могат противоречи, 
нито противостоя всички ваши противници 
(Лука 21:15). Мохамеданите скърцали със зъби 
от срам и злоба, подразнени, че не могли 
да победят юношата, който изобличавал 
толкова дръзновено тяхната заблуда. И 
само му казали: “Даваме ти три дни срок; 
помисли си добре за себе си – изповядването 
на нашата вяра ще бъде за тебе повод за 
радости и всяко благополучие, а упорството 

ти ще навлече върху ти горчиви мъчения и 
безчестна смърт.” След това заповядали да 
забият нозете на мъченика в клада и да го 
хвърлят в тъмница.

През всичкото това време по църквите 
се възнасяла усърдна молитва за мъченика. 
Когато узнали, че са го затворили в тъмница 
за три дни, митрополитът и отец Висари
он, старецът на блажения Лука, започнали 
да търсят начин как да доставят на Хрис
товия страдалец утеха чрез приобщаване 
със светите Тайни. Намерил се за изпълнява
нето на това свято дело един благочестив 
християнин, който доброволно се предал да 
бъде хвърлен в тъмница, уж за неплащане на 
данък, когото и поставили заедно със светия 
мъченик. От този благочестив христия
нин блаженият Лука се удостоил да приеме 
пречистите Тайни на нашия Господ Иисус 
Христос и да се причасти с тях.

След три дни Назир извикал мъченика 
при себе си и му заявил, че ако не се отрече 
от Христа, ще бъде обесен. Ала светецът 
отговорил, че остава непоколебим в своята 
вяра. И така Назир, загубил всяка надежда, 
че ще измами блажения Лука, заповядал да 
го поведат да бъде обесен. Когато довели 
светия мъченик на мястото на наказанието 
и му била надяната примка на шията, то
гава палачът със смях казал на страдалеца: 
“Изповядай Мохамед, нашия велик пророк, 
и ние ще те пуснем.” Но светият мъченик 
отговорил: “Вярвам в моя Господ Иисус Хри
стос и на Него едничкия се покланям.” Тогава 
друг служител казал с насмешка: “Тогава 
нека дойде твоят Христос и те освободи 
от ръцете ни” – казвайки това, варваринът 
вдигнал нагоре въжето и светият Христов 
страстотерпец, висейки във въздуха, предал 
чистата си душа в ръцете на Бога в неделя, 
23 март 1802 година, в 2 часа сутринта спо
ред източното времеизчисление, а според 
нашето – в 8 часа сутринта. Светото тяло 
на преподобномъченик Лука останало да виси 
на мястото на наказанието три дни и три 
нощи. Пазено от Всевишния Творец, то ни 
наймалко не пострадало от въздушните 
изменения, а напротив, било бяло, очите и 
устата били затворени спокойно, тъй че 
мъченикът изглеждал сякаш спи мирен и 
спокоен сън. При това от страдалческото 

тяло излизало необикновено благоухание на 
далечно разстояние. Затова християните 
прославяли Бога, който укрепил младия юно
ша (той бил на 16 години) да се подвизава 
мъжествено и да получи мъченически венец.

След три дни снели тялото на светеца 
от бесилото, вързали на шията му голям 
камък и сетне, като го поставили в лодка, 
извели я сред морето и го хвърлили във во
дата. Но вместо светото тяло да потъне 
в морските вълни, то останало заедно с 
камъка на повърхността на морето, а на 
мястото, където била лодката, се извила 
страшна буря, готова да я погълне заедно с 
палачите. Виждайки своята неминуема ги
бел, палачите се върнали на брега със страх. С 
настъпването на нощта мощите на светия 
мъченик били намерени от християните на 
брега на морето, извадени от него, както 
се вижда, от невидима сила Божия, и били 
предадени на земята с подобаваща чест. 
Останалите от преподобномъченика дрехи 
получили целебна сила, тъй че неколцина 
болни получили изцеление от докосване 
до тях. По молитвите на светия славен 
преподобномъченик Лука, Спасителю на све
та, удостой и нас да стъпчем с Твоя помощ 
всички козни, нанасяни ни от ненавистника 
на доброто, дявола, и ни удостой в деня на 
Страшния съд да застанем отдясно на Тебе 
с всички угодили Ти. Амин. 

Ïðåâîä îò ðуñêè åçèê
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насоката на развитие на 
църковния живот след 

смъртта на патриарх тихон

Патриарх Тихон починал на Благовеще
ние 1925 г. Архиепископ Йосиф взел участие 
в погребението му и заедно с останалите 
архиереи на Руската Църква подписал акта 
за предаване на висшата църковна власт 
на местопазителя1 на  патриар шеския 
престол, Крутицкия митрополит Петър. 
Митрополит Петър е един от тримата 
кандидати за този пост, посочени в завеща
телното разпореждане на патриарха от 7 
януари 1925 г. (25 декември 1924 г. ст. ст.). 
Другите двама – Казанският митрополит 
Кирил (Смирнов) и Ярославският митро
полит Агатангел (Преображенски) по това 
време се намирали в заточение. 

Местопазителят митрополит Петър 
държал корми лото на църковното управле
ние за кратко – от април до края на 1925 г., 
когато бил арестуван. За властите бързо 
станало ясно, че той не отговаря на техните 
изисквания. Никакви заплахи и хитрости не 
могли да го склонят към съглашателство с 
политиката на комунисти ческата партия. 
Неуспешни се оказали и опитите да бъде за
ставен да тръгне по пътя на организационно 
обединение с обновлен ците. Властите не 
могли да търпят дълго време такъв непре
клонен първойерарх. В края на ноември 1925 
г. били проведени масови арести на епископи 

1. Длъжността “местопазител на патриаршеския 
престол” съответства на “наместникпредседател на 
Светия Синод” в българската църковноадминистра
тивна лексика.

и свещеници, близки до митрополит Петър. 
Патриаршеският местопазител разбирал, 
че това е подготовка за неговия собствен 
арест. Той се погрижил преди всичко за това 
Църквата да не остане обезглавена. На 5 де
кември съставил завещателно разпореждане, 
в което посочва, че след неговата смърт 
правата и задълженията на патриаршески 
местопазител следва да преминат, съглас
но волята на покойния патриарх Тихон, 
“към високопреосвещените митрополити 
Кирил Казански и Агатангел Ярославски”. В 
случай, че никой от тях не може да встъпи 
в длъжността поради препятстващи об
стоятелства, правата на местопазителя 
следвало да бъдат предадени на митрополит 
Арсений (Стадницки), а ако и той не може 
да встъпи в длъжност – на митрополит 
Сергий (Страгородски). На следващия ден, 
6 декември, митрополит Петър издал още 
едно разпореждане. В случай че остане жив, но 
е възпрепятстван да изпълнява задължения
та си на патриаршески местопазител (то
ест, намира се в затвора или на заточение), 
той определил за свой заместник, временно 
изпълняващ длъжността, митрополит 
Сергий (Страгородски), а ако и той бъде 
“възпрепятстван”, длъжността след вало 
да бъде изпълнявана от екзарха на Украйна 
митрополит Михаил (Ермаков). Ако и вто
рият определен заместник не е в състояние 
да изпълни разпореждането му, то определил 
като трети кандидат за свой заместник 
Ростовския архиепископ Йосиф (Петровºх). 

Само след три дни, на 9 декември 1925 г., 
митрополит Петър бил арестуван. Съглас
но второто му разпореждане от 6 декември 
начело на църковното управление като 

ЗА ДУХОВНАТА СВОБОДА НА ЦЪРКВАТА
ЖИТИЕПИС НА ПЕТРОГРАДСКИЯ МИТРОПОЛИТ СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ИОСИФ 

(Продължение от бр. 1–4/2011)

ИÇПÎÂÅÄÍИÖИ ÍА ПРАÂÎСËАÂИÅÒÎ ПРÅÇ ÕÕ ÂÅÊ

негов заместник, временно изпълняващ 
длъжността, застанал митрополит Сергий 
(Страгородски). Той веднага започнал да 
развива идеята за заместничеството като 
включващо цялата пълнота на църковната 
власт. А с понятието “първи епископ” от
ъждествявал йерарха, който по един или 
друг начин е съсредоточил в ръцете си фак
тическото управление на църковните дела. 

През април 1926 г. от 
поредното си заточение 
се завърнал Ярославският 
митрополит Агатангел 
– вторият кандидат за 
местопазителското мяс
то, найвъзрастният от 
руските архиереи. Още 
на път за Ярослав той 
издал послание, с което 
обявил встъпването си 
в длъжността патри
аршески местопазител. 
Получавайки послание
то, митрополит Сер
гий започнал упорита 
борба за отстояване на 
личните си управленски 
позиции. Първоначално 
той издигнал тезата, че 
църковната власт вече е 
заета от митрополит 
Петър, а патриаршеско
то постановление не 
посочвало той да бъде освобождаван от нея в 
случай на арест или при завръщане на някой 
от другите местопазители. Според мит
рополит Сергий местопазителят можел да 
се откаже от властта или доброволно, или 
по решение на архиерейски съд. Ръководен 
от този “благовиден” мотив, митрополит 
Сергий не се съгласявал да предаде властта 
на митрополит Агатангел. Освен това 
твър дял, че с получените пълномощия той 
самият е представител на законния место
пазител – митрополит Петър.

В Ярославска епархия духовенството 
се разделило по въпроса за  длъжността на  
митрополит Агатангел като местопази
тел. Викарийният архиепископ Варлаам 
(Ряшенцев) и повечето от енорийските све
щеници поддържали своя архиерей. Другата 

част, в това число и архиепископите Йосиф 
(Петровºх) и Серафим (Самойлович), смята
ли, че е подобре митрополит Агатангел да 
отстъпи. Архиепископ Серафим дори горещо 
убеждавал митрополита да се откаже от 
местопазителските права.  

След лични преговори и обмяна на пис
ма митрополит Сергий заплашил митро
полит Агатангел с лишаване от сан, ако 

не възстанови богослу
жебното споменаване 
на митрополит Петър. 
Митрополит Сергий 
предал митрополит 
Ага тангел на архиерей
ски съд, окачествявайки 
действията му като 
“противоканонично 
дея ние”, и предложил 
“предвид тежите наруше-
ния на каноните и раз-
мерите на възникналите 
съблазни да се наложи на 
митрополит Агатангел 
(Преображенски) забрана 
да свещенодейства до раз-
глеждане на делото му от 
архиерейски събор”2.

В това време мит
рополит Петър узнал, че 
митрополит Агатангел 
вече се е завърнал от 
мястото на заточение 

и е готов да поеме местопазителските 
задължения. По този повод митрополит 
Петър му изпратил писмо, в което го при
ветствал с оглавяването на църковното 
управление и му съобщил, че се отказва от 
местопазителските права в негова полза. За 
полученото писмо митрополит Агатангел 
веднага уведомил митро полит Сергий. 

След като научил за писмото на митро
полит Петър, митрополит Сергий буквално 
се втурнал в НКВД с настойчиво искане да 
бъде регистриран в качеството си на глава 
на църковното управление. На 10 юни 1926 
г. той отново се обърнал в НКВД с молба 
за църковна легализация и представил про
ект на обръщение към цялото паство на 

2. Регельсон, Л., Трагедия Русской Церкви – http;/www.
regels.org/Russian Church.htm.

Ñâåщåíîìú÷åíèê Ïåòúð Êðуòèцêè



5554 Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2012 Ïðàâîñëàâíî ñëîâî  ¹ 1-4 / 2012

Руската Църква. Малко след това изпратил 
писмо на митрополит Агатангел с изричен 
отказ да се подчини на митрополит Петър, 
пишейки: “[Митрополит Петър] който ми 
предаде макар и временно, но в пълнота правата 
и задълженията на местопазител, сам е лишен 
от възможността да бъде надлежно осведомен за 
състоянието на църковните дела и вече не може 
да носи отговорност за курса на последните, а още 
по-малко да се намесва в тяхното управление”. 
В писмото се напомняло, че митрополит 
Агатангел не можел да заеме местопазител
ското място, тъй като “преди това е предаден 
на църковен съд за извършено антиканонично дея-
ние”. Митрополит Сергий не спира дотук, но 
изказва твърдението, че щом митрополит 
Петър “приветства антиканоничното деяние” 
на митрополит Агатангел, “сам той става 
негов съучастник и подлежи на наказание... ”3

Решителните мерки на митрополит 
Сергий се оказали напълно излишни, тъй 
като няколко дни преди това митрополит 
Агатангел съобщил на властите за своя от
каз от длъжността патриаршески местопа
зител, като се обосновал с преклонната си 
възраст и разстроеното си здраве. Трудно 
е да се изяснят всички мотиви, обусловили 
отказа на  митрополит Агатангел от вече 
възприетите права на първойерарх. Няма 
съмнение обаче, че главният от тях е било 
желанието му да предотврати смутовете 
в Църквата, породени от узурпаторските 
действия на митрополит Сергий.    

Значителна част от руския епископат 
подкрепила митрополит Сергий. От една 
страна, това се обяснява с дезинформи
раността, в която властите съзнателно 
държали архиереите. От друга страна, 
обръщението към паството на Руската 
Църква, представено от митрополит Сер
гий за разглеждане в НКВД, било издържано 
в подобаващ дух на църковна аполитичност 
и на духовно разграничаване на Църквата 
от държавата. Запознавайки епископа
та със своя проект, митрополит Сергий 
същевременно разпро странил версията 
за “съглашателството” на митрополит 
Агатангел с НКВД. С тези си действия 
митрополит Сергий създал впечатление 

3.Там.

за мъдър и твърд изразител на волята на 
митрополит Петър. Повечето от епис
копите предпочели да застанат на негова 
страна, без да вникнат в антиканоничните 
му претенции за възглавяване на Църквата.  

Светител Йосиф – 
митрополит на Петроград

През лятото на 1926 г. делегации на 
петербургското духовенство направили 
постъпки пред митрополит Сергий да бъде 
назначен авторитетен архиерей на Петрог
радската катедра. Било обаче трудна задача 
да се намери подходящ кандидат, понеже 
мнозина от епископите се отказвали от 
тази отговорност, боейки се от тормоза и 
заточенията, свързани с високото, но изклю
чително опасно в тези условия положение на 
първи епископ в Петроград. В същото време 
до митрополитското място се домогвал 
един от викариите, Ямбургският епископ 
Алексий (Симански)4, поддържан от група 
обновленски настроени свещеници. Клирът 
и народът не го признавали и не го приемали 
поради неговата голяма вина пред Църквата 
и зарадипред митрополит Вениамин5. Тога
ва митрополит Сергий позволил на петрог
радското духовенство сам¬ да потърси и да 
убеди някого от епископите да стане негов 
архипастир. След многобройни пътувания 
и преговори накрая петроградският клир 
успял да склони Ростовския архиепископ 
Йосиф, който приел тяхната молба като 
Божий призив за благото на Църквата.

На 26 август 1926 г. по разпореждане на 
митрополит Сергий (Страгородски), архи
епископ Йосиф (Петровºх) бил преместен 

4. Епископ Алексий (Симански), впоследствие Ленин
градски митрополит, е патриарх Московски и на цяла 
Русия от 1945 до 1970  г.

5. След ареста на патриарх Тихон през май 1922 г. 
патриаршеската канцелария е завзета от обновленската 
“инициативна група” начело с прот. А. Введенски. Заради 
разколническата дейност на Введенски, неговият епар
хийски архиерей, свещеномъченикът митрополит 
Вениа мин му налага забрана да свещенодейства. По тази 
причина владика Вениамин е арестуван. Епископ Алексий 
(Симански), временно управляващ Петроградска епархия 
след ареста на митрополит Вениамин, се поддава на 
натиска на властите и снема запрещението, наложено 
на Введенски.

на Ленинградската катедра и бил възведен 
в сан митрополит Ленинградски. Според 
казаното в указа владика Йосиф е назначен 
“по настоятелната молба на вярващите”, 
с получаване на бяла епанокамилавка с елма
зен кръст и кръст върху митрата. Владика 
Йосиф възразил против титлата “митро
полит Ленинградски”, сметнал за редно да 
се нарича “митрополит Петроградски”.  

Свещенослужители
те на Петроград, които 
ходатайствали за на
значаването на митро
полит Йосиф, възлагали 
на него – строгия, ум
ния и високообразован 
архие рей, големи надеж
ди за въвеждане на ред 
и мир в тяхната епар
хия. След разстрела на 
мит рополит Вениамин 
(Казански)6 през 1922 г. 
епархията фактически 
била без управляващ ар
хие рей. В града надиг
нали високо глава об
нов ленците, които със 
съдействието на вла
стите завзели немалко 
храмове. Трудното поло
жение на православни те 
се засилвало от това, 
че никой от викарийните епископи не бил 
в състояние да възглави епархията и да 
организира нормален църковен живот.

Вярващите жители на Петроград по
срещ нали новия митрополит с голяма ра
дост. За това събитие са запазени спомени 

6. Свещеномъченик Вениамин, митрополит Петер
бургски (18741922) – в света Василий Павлович Казански. 
През 1897 г. завършва Петербургската духовна акаде
мия. През 1895 г. приема монашеско пострижение, а от 
1905 г. е ректор на Петербургската духовна семинария. 
През 1910 г. е ръкоположен за Гдовски епископ, викарий 
на Петербургската епархия. В 1917 г. е избран от клира 
и миряните за архиепископ Петроградски и Ладожки, 
покъсно е възведен в сан митрополит. През 1922 г. из
обличава обновленския разкол, като налага на неговия 
главен инициатор прот. Александър.. Введенски забрана 
да свещенодейства. Веднага е арестуван и е привлечен 
под съдебна отговорност по делото за съпротива при 
изземване на църковните ценности. Осъден е на смърт. 
В нощта на 12 срещу 13 август 1922 г. е разстрелян.

от известния петербургски протойерей 
Михаил Челцов7: “Митрополит Йосиф беше из-
вестен на малко хора – на неголям кръг духовници 
и отчасти на миряните. Но неговото назначение 
беше посрещнато с голяма дори възторжена ра-
дост. е, мислихме, накрая отново сме с истински 
архиерей, накрая ще престане архиерейското 
разногласие и надпревара за първенство, накрая, 
малко по малко, ще настъпи ред в нашите дела 

и взаимоотношения. Така 
наивно мислехме ние, за-
бравяйки нашия ужасен враг 
– съветската власт, която 
не можеше да ни остави, 
та дори и при най-малкото 
благополучие.”8

На 11 септември (29 
август ст. ст.), в на
вечерието на големия 
църковен и градски праз
ник – пренасяне мощи
те на благоверния княз 
св. Александър Невски, 
митрополит Йосиф бил 
посрещнат топло от 
духовенството и вяр
ващите на северната 
руска столица. На бде
нието Троицкият събор 
на АлександроНевската 
лавра, който неотдавна 
православните си били 

възвърнали от обновленците, бил препълнен 
с богомолци. Само духовниците в олтара 
били 150 души. “... Народът беше изключително 
много, пише в своите спомени о. Михаил 
Челцов, площадът пред съборния храм беше 
претъпкан. Сякаш целият православен Петро-
град беше дошъл на бдението и на литургията в 

7. Протойерей Михаил Челцов (18701931) – известен 
богослов и изповедник. Председател на Измайловския 
катедрален храм “Света Троица” в Петербург. От 
1918 до 1922 г. е арестуван 5 пъти. Осъден е на разстрел 
по делото за изземване на църковните ценности през 
1922 г. заедно с митрополит Вениамин, но 40 дена след 
произнасяне на присъдата смъртното наказание за о. 
Михаил е заменено с тъмничен затвор. През 1924 г. е 
освободен. През 1930 г. отново е арестуван. В нощта 
срещу Рождество Христово 1931 г. е разстрелян.

8. Чельцов, Михаил, протойерей. В чем причина цер
ковной разрухи в 19201930 гг.  В: Минувшее: истори
ческий альманах. М.; СПб., 1994, вып. 17, с. 443. – Цит.. 
по: Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 9495.
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лаврата. Възторгът и умилението нямаха край, 
радостта се чувстваше навсякъде и се виждаше по 
лицата [на хората], разнасяха се най-оживени, 
изпълнени с молитвена благодарност разговори.

 А и самият митрополит Йосиф от пръв по-
глед внушаваше към себе си симпатия и доверие. 
Висок, леко приведен, с посребрена дълга брада, с 
надвиснали вежди, с умни, приятни очи, с напълно 
аскетичен облик на монах, привличаше към себе 
си и бе харесван; в служението му нямаше нищо 
излишно и суетно, то беше просто и молитвено... 
За него се отзоваваха като за истински монах, 
добър човек, горещ молитвеник, състрадателен 
към нуждите и скърбите на хората; искаше 
ти се да бъдеш около него, да го слушаш... И на 
нас, духовенството, ни се струваше, че именно 
той ни е нужен, че именно той може да прояви 
необходимия авторитет, който подтиква към 
послушание, отклонява от противене, научава 
на ред, дисциплинира с поглед – с една дума, че с 
него ще започне за  нас истински живот, че ще 
имаме владика-отец.”9

Друг петроградски свещеник пише за 
този момент следното: “Новият митропо-
лит – висок на ръст, прошарен, с очила, на вид 
сериозен, донякъде сдържан, като че ли строг. Има 
нещо общо по външен вид с покойния митропо-
лит Вениамин. Върви леко приведен. С никого не 
разговаря в олтара. Дори чрез епископ Гавриил 
изпрати да кажат на “беседващите” в олтара ду-
ховници да се държат “по-спокойно”. В епископите 
и духовенството – в тяхното поведение – веднага 
се почувства, че е дошъл «стопанинът» – всички 
се потегнаха. Гласът му – висок, топъл, приятен, 
дикцията – чиста. Като цяло впечатлението е 
добро и приятно.”10

На следващия ден, неделя, след тър
жествената св. Литургия владика Йосиф 
произнесъл силна и завладяваща проповед. 
Мнозина пристъпили за благословение със 
сълзи на очи. Независимо от дъжда площа
дът пред катедралния храм бил препълнен 
с народ. Запазено е и свидетелството на 
друг очевидец, архим. Теодосий (Алмазов), 
който след излежаване на присъда в Со
ловецкия концлагер емигрира в България: 

9. Чельцов М., прот. Пос. съч., с. 448449  Цит. по: 
Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 9596.

10. Антонов, В. Священномученик митрополит Иосиф 
в Петрограде.  Във:  “Возвращение”, 1993. ¹ 4., с. 47 – 
Цит. по: Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 96.

“Всички в Петроград тържествуваха. [При нас 
дойде] истински аскет, професор от Академия-
та, плодовит духовен писател. Първото всенощно 
бдение той извърши на 29 август, на празника 
на св. Александър Невски. Всички се устремиха 
натам. Религиозният подем беше невиждан – на 
катедрата си застана приемникът на свещено-
мъченик Вениамин...”11

По време на пребиваването си в Пе
тербург митрополит Йосиф се срещнал 
със семействата на двама от помалките 
си братя, Николай и Петър, живеещи там. 
Владиката споделил с тях своите намере
ния възможно побързо да отиде в Ростов, 
за да се прости с предишното си паство, 
а след завръщането си отново да се види с 
роднините си. Но не било съдено тази среща 
да се осъществи. Готвейки се да тръгне, 
митрополит Йосиф не предполагал, че ни
кога повече няма да се завърне доброволно 
в Петроград.

Като определил за временно управляващ 
епархията епископ Гавриил (Воеводин), на 
13 септември вечерта владика Йосиф се 
отправил на път, за да се сбогува с ростов
ското си паство, с което живял повече от 
седемнадесет години. Скоро думите на о. 
Михаил Челцов, “съветската власт... не можеше 
да ни остави, та дори и при най-малкото благо-
получие” се изпълнили с точност. Очевидно 
властите са били обезпокоени и от твърдия 
в своята православна позиция архиерей, и 
от въодушевлението, обхванало петрогра
дци при вида на новия им митрополит, и 
решили, че Йосиф трудно ще бъде държан 
под контрол. 

Митрополит Йосиф бил призован в 
Москва в ОГПУ за разговор с оглавяващия 
църковния отдел Евгений Тучков. Владиката 
се държал непоколебимо и дал отрицателен 
отговор на предложения план за легализа
ция на тихоновската Църква. В резултат 
на това той бил отправен в Ростов без 
право да напуска града. На 28 септември в 
Петроград станало известно, че владика 
Йосиф е заплашен със заточение. За щастие 
заплахата не се осъществила. 

В това време в Петроградската епархия 

11. Феодосий (Алмазов), архимандрит. Мои воспомина
ния (Записки соловецкаго узника). М., 1977, с. 71.

все повече се изостряли отношенията меж
ду либерално настроеното и последователно 
православното духовенство. Окончателно 
се оформили две групи: едната, макар и 
помалобройна, симпатизираща на обно
вленското движение и следваща линия на 
сътрудничество с комунистите; другата 
– придържаща се към строго църковната, 
безкомпромисна позиция. Духовниците с 
обновленски ук
лон издигнали за 
свой кандидат 
за митрополит 
–  Алексий (Си
мански), който 
меж  дувременно 
бил възведен в сан 
архиепископ и бил 
преместен в Нов
городска епархия, 
и направили всич
ко възможно да го 
върнат в Петро
град. Православ
ното духовенство 
и вярващите ак
тивно се противопоставили на тези до
могвания. 

Либералите направили опит да притис
нат митрополит Йосиф въз основа на 
по стигнатата от тях компромисна дого
вореност с властите и поставилият пред 
него следните изисквания: 1) да заяви в  Ад
министративния отдел на ОГПУ за своята 
солидарност с проекта на епархийското 
събрание12; 2) да избере нови викарии, при
емливи за властите, без оглед на тяхното 
“минало” в църковната им дейност; 3) да за
еме неутрална позиция спрямо оформилите 
се групи сред духовенството; 4) да назначи 
архиепископ Алексий (Симански) за свой ви
карий; 5) да разпореди да бъде споменаван с 
титлата “Ленинградски”.

Владика Йосиф категорично отказал да 
се съгласи с изложените искания.

Докато траели тези преговори, архи
епископ Алексий, въпреки назначението си в 

12. Проектът на епархийското събрание бил съставен 
в процеса на преговори с ОГПУ и имал за цел достигане 
на споразумение с властите и получаване легализация 
на епархийското управление.

Новгород, останал в Петроград и започнал 
по малко да служи в градските храмове. В 
отговор на това митрополит Йосиф из
пратил писмо, в което забранил на всички 
епископи от други епархии да служат без 
разрешение на неговия заместник, епископ 
Гавриил (Воеводин). Останалите викарии 
– Гдовският епископ Димитрий (Любимов) 
и Шлиселбургският епископ Григорий (Лебе

дев) – били напъл
но единодушни 
със своя митро
полит. 

Но архиепис
коп Алексий про
дължил да служи 
без да обръща вни
мание на това раз
пореждане. Сред 
духовенството 
се надигнало въл
нение. Започнали 
да се разпростра
няват слухове, че 
Йосиф повече ня
ма да се върне и че 

Алексий скоро ще бъде назначен за митропо
лит. Духовенството започнало да изисква 
от викариите да изпълнят разпореждането 
на митрополит Йосиф, когото считали за 
свой управляващ архиерей. В записките си 
о. Михаил Челцов описва така този труден 
момент: “И неговото име [на митрополит 
Йосиф] като на управляващ все още продължаваше 
да се възнася. А на богослужебното възнасяне на 
името му всички ние придавахме голямо значение 
– то означаваше, че все пак имаме управляващ 
епископ...”13

Започналата борба между двете групи 
на петроградското духовенство не била 
просто разпра, основаваща се на лични вза
имоотношения или произлизаща от симпа
тиите и антипатиите към един или друг 
архиерей. По същество това е било проти
вопоставяне на двете църковни направле
ния – съглашателскополуобновленското и 
строго църковното.

13. Чельцов М., прот. Пос. съч., с. 452 –  Цит. по: Са
харов, М. С. и Л. Е. Сикорская. Пос. съч., с. 98.

Ñâ. ïàòðèàðх Òèхîí ñúñ ñâåщåíîìú÷åíèê Âåíèàìèí 
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Светител Йосиф – начело на 
руската Църква

През декември 1926 г. митрополит 
Сергий бил арестуван във връзка с опита 
да се организират избори за патриарх по 
пътя на нелегално събиране на подписи сред 
руските архиереи поради невъзможността 
да се свика събор. Повечето от допитаните 
се изказали в полза на митрополит Кирил 
(Смирнов)14, който впрочем трябвало да се 
завърне от заточение в края на 1926 г. Но 
когато били събрани 72 подписа, неочаквано 
арестували главния изпълнител на замисъла 
– Полоцкия епископ Павлин (Крошечкин). 
Последвали арести на онези епископи, чиито 
имена стоели под акта за избиране на мит
рополит Кирил за патриарх. Последният 
пък бил задържан в мястото на заточението 
и хвърлен в затвор, а след това отново бил 
осъден на заточение.

На 10 декември 1926 г. се състоял разпи
тът на митрополит Йосиф по следствено
то дело за тайните избори. Отговаряйки 
на въпросите, владика Йосиф категорично 
защитавал становището, че сборът от 
гласове по даден църковен въпрос въз осно
ва на каквато и да е анкета или подписка 
не може да добие характер на съборно по
становление, нито пък да замени сам по 
себе си решението на събор. Формата на 
допитване, според владиката, не е нищо 
друго освен предварителен обмен на мнения 
за евентуално предсъборно съвещание. Той 
заявява, че ако би знаел за намерението на 
някои да придадат на подписката значение 

14. Свещеномъченик Кирил, митрополит Казански 
(18631937) – в света Константин Иларионович Смирнов. 
През 1887 г. завършва Петербургската духовна академия, 
след което е ръкоположен за свещеник. През 1902 г. при
ема монашески постриг след смъртта на съпругата си и 
детето си. Възведен е в сан архимандрит и е назначен 
за началник на Урмийската мисия в Персия. През 1904 
г. е хиротонисан за Гдовски епископ, викарий на Пе
тербургската епархия. От 1909 г. е епископ Тамбовски 
и Шацки. През 1913 г. е възведен в сан архиепископ. От 
1918 г. е митрополит Тифлиски и Бакински. От 1920 г. 
е митрополит Казански и Свияжки. През периода 1920
1922 г. няколко пъти е арестуван. От 1923 до 1933 г. е 
постоянно в заточения в Сибир и на Север. През 1934 г. 
е осъден на 3 години заточение в Казахстан, а след тях
ното изтичане – на разстрел. На 20 ноември 1937 г. е 
разстрелян заедно с митрополит Йосиф (Петровºх). 

на църковно решение, никога не би подал 
своя глас. 

Във въпросната анкета митрополит 
Йосиф посочва двама възможни кандидати 
за патриаршеския престол – митрополит 
Кирил и митрополит Сергий.   

Канонически такъв избор е бил осъщест
вим единствено посредством поместен 
събор. Поместният събор е висша законода
телна, съдебна и контролираща власт във 
всяка автокефална църква. Затова неговите 
решения не могат да бъдат заменени със 
събиране на подписи. “Тайните избори за 
патриарх” в руската църковна история 
остават с много неизвестни. Но със сигур
ност това е бил канонически спорен замисъл, 
който в политическо отношение се оказва 
изключително опасен.  

Ако митрополит Сергий действител
но е желаел избирането на митрополит 
Кирил за патриарх, то би било напълно 
достатъчно да признае неговите законни 
местопазителски права, тоест да поправи 
грешката си, допусната спрямо митропо
лит Агатангел. В такъв случай не би имало 
никаква необходимост от тайно гласуване. 
С арестуването на митрополит Кирил и 
на близо 40 епископи по делото на “кон
трареволюционната група, възглавявана 
от митрополит Сергий”, на практика бил 
отстранен законният претендент за пър
вото място в Руската Църква, отстранени 
сабили също и неговите привърженици15. И 
докато съветската власт предприела жес
тока разправа с архиереите, гласували за 
митрополит Кирил, митрополит Сергий 
бил задържан за непродължителен период 
в затвора.  

Кой трябвало да управлява Църквата в 
негово отсъствие?

Съгласно разпореждането на митро
полит Петър от 6 декември 1926 г., мит
рополит Йосиф оглавил Руската Църква 
като заместник на патриаршеския место
пазител. Той знаел добре отношението на 
властите към него и разбирал, че дълго няма 
да остане на свобода. Ето защо ден след 
встъпването си в длъжност владика Йосиф 

15. Митрополит Кирил не е знаел нито за подписката, 
нито за това, че е станал централна фигура в “избори
те” за патриарх.

съставил разпореждане за управлението на 
Църквата в случай на арест. Той назначил 
заместници на патриаршеския местопази
тел – Свердловския архиепископ Корнилий 
(Соболев), Астраханския архиепископ Тадей 
(Успенски) и Угличкия архиепископ Серафим 
(Самойлович).  

Освен това митрополит 
Йосиф посочваил имената 
на йерарсите, които при 
евентуална смърт на мес
топазителя – митрополит 
Петър, или “при достатъчно 
изясняване невъзможността 
за неговото завръщане към 
управление на църковните 
дела”16 можели да станат 
местопазители. Това били 
назованите от св. патриарх 
Тихон – митрополитите 
Кирил и Агатангел, а така 
също митрополитите Ар
сений (Стадницки) и Сергий 
(Страгородски), посочени от 
митрополит Петър. 

Със своите разпоредби 
митрополит Йосиф продъл
жил практиката на замест
ване, въведена от митропо
лит Петър. “Ако бъде изчерпан 
редът, пише митрополит Йосиф, на посоче-
ните кандидати за длъжността местопазител, 
то всички права и задължения на патриаршеския 
местопазител със званието на такъв, канонично 
трябва да бъдат усвоени от наличния заместник.” 
И само “в това критично положение, ако се ока-
же невъзможно по-нататъшното управление на 
Църквата и от местопазителите, и от техните 
заместници, такова управление поотделно, ...се 
възлага на архипастирската съвест на старшите 
йерарси във всяка епархия.”17  

Неочаквано за всички на 20 март 1927 
г. митрополит Сергий бил освободен. Това 
станало в момент, когато репресиите по 
делото на “групата, възглавявана от мит
рополит Сергий” в цяла Русия се засилили и 
много епископи лежели в затворите или били 

16. Сахаров, М. С. и Л. Е. Сикорская. Священномученик 
Иосиф, Митрополит Петроградский. Жизнеописание и 
труды. СПб., 2006, с. 99.

17. Регельсон, Л. Пос. съч. (гл. 3, с. 1)  ?

изпратени  на заточение в далечни краища. 
Опасенията и тревогите на мнозина нарас
нали, когато след месец бил освободен и епи
скоп Павлин (Крошечкин). За далновидните 
нямало съмнение, че между митрополит 
Сергий и съветското правителство в ли
цето на ОГПУ е бил сключен договор. След 

излизането си от затвора 
митрополит Сергий полу
чил официално разрешение 
за постоянно пребиваване в 
Москва. До ареста си такова 
разрешение той не е имал. 

Действително митро
полит Сергий дал съгласие за 
легализация на църковното 
управление във вида, в кой
то ОГПУ се опитвало да я 
наложи на Църквата в про
дължение на няколко години. 
В замяна на това властите 
разрешили легитимното съ
ществуване на администра
тивна църковна организация 
в рамките на съветската 
държава. При тази договоре
ност църковното ръковод
ство се задължавало да заяви 
за своята пълна солидарност 
с политиката на партията, 

да изключи от управлението на Църквата 
“неудобните” за ОГПУ епископи, да осъди 
задграничните епископи и др. Чрез легали
зацията Църквата фактически встъпвала 
в такива отношения със съветското пра
вителство, които напомняли положението 
на “държавна църква” с наличието на редица 
“привилегии”, предоставяни от държавата. 
Държавата от своя страна придобивала 
право да се намесва във вътрешния църко
вен живот, да контролира решенията на 
Синода и състава на епископата. 

Приемайки поставените условия за ле
гализация, митрополит Сергий и неговите 
привърженици тръгнали по съдбовен път – за 
да “оцелее” Църквата в новите политически 
условия, те допускатли болшевиките да 
станат неин пълновластен господар. 

(Ñлåäâà)

Ñâåщåíîìú÷åíèê Éîñèф 
Ïåòðîãðàäñêè
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Êîíñòàíòèí Áужîð

КРАТКА ИСТОРИЯ НА РУМЪНСКАТА 

СТАРОСТИЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
(ïðîäúлжåíèå îò бð. 1-4/2011)

възстановяването на манастира 
кукова, окръг бакъу

В манастира Кукова, окръг Бакъу, човек 
може да погледне мястото, където се е на
мирал манастирът, разрушен през 1935 г., 
който описахме в предишната глава. От 
трагичната история на клането, извършено 
в този район, е останала само малка църква 
със скромни размери – като напоминание 
за онези времена, когато свободата на съ
вестта е била забранена – близо до нова, 
внушителна църква, издигната в наши дни. 
Духовният отец на тази община, Вранчан
ският епископ Пахомий, е класически пример 
за връзката, продължила хиляди години, 
между румънците от всички кътчета на 
страната. Трансилванец по рождение, той 
произлиза от обикновени, но вярващи хора, 
които го вдъхновили с идеала на жертве
ността. Той открил истинската вяра в 
манастира Ръмец, където бил облечен в 
монашески одежди. Още от юношеските 
му години неговата съдба, изпъстрена с 
безчислени трагедии, била свързана с тази 
на епископ Евлогий, който бил негов ръко
водител и образец за твърдост.

Макар че има и други старостилни 
местности, манастири и църкви с подобни 
истории, все пак има нещо особено около 
манастира Кукова. Тук, както споменахме 
преди малко, петима мъже, сред които един 
монах, били застреляни на място и, за да 
стане клането още позловещо, монахът 
бил хвърлен в кладенец, след като прекарали 
през гърлото му кол. Ако прибавим към тези 
смъртни случаи двайсет и осемте ранени и 
безбройните съдебни процеси и присъди на 
онези, които избягали живи, придобиваме 
ясна представа за сериозните последствия 
от календарната реформа и за свирепата 
упоритост, с която тя била насаждана. 
Когато човек си мисли за това място, къ

дето жертвата е била в реда на нещата, 
не е трудно да си представим манастира 
Кукова като място за поклонничество и 
размисъл, посветен на паметта на тези 
мъченици, които са пострадали несправед
ливо за правдата.

В течение на много години върху място
то на клането не се строило нищо, макар 
че минаващите оттам се прекръствали в 
памет на тези болезнени събития, заради 
бъдещите поколения. При все това през 
1956 г. епископ Пахомий дошъл в Кукова заед
но с други двама монаси с цел да издигне нов 
манастир на мястото на разрушения. Това 
било решение, взето с всеобщо съгласие от 
ръководителите на старостилната Църк
ва, които, макар и да знаели, че ще бъде труд
но, искали да съживят монашеския живот 
в тази част на страната. Имайки предвид 
събитията от 1934 и 1935 г. и отчитайки 
отношението на тоталитарния комунис
тически режим към религията, трябвало 
да се очаква опозиция от страна на новос
тилните свещеници – сега подкрепяни от 
репресивни административни чиновници с 
безбожни възгледи. Именно това се и случило. 
Самото присъствие на тази група монаси 
съживило силите на злото, които, приспосо
бявайки тактиката си към новите условия, 
започнали отначало. Борбата за победата на 
истината наченала наново – борба, в която 
вярващите нямали никакво друго оръжие, ос
вен вярата и своя минал опит. Предимство 
било наличието на клирици от помладото 
поколение, които продължавали работата 
на своите предшественици. Връзката между 
гонителите и преследваните била винаги 
едностранна, но с Божията помощ дори една 
малка дупка може да потопи огромен кораб. 
Изграждането на храм върху мястото на 
бившия манастир би било немислимо без 
одобрението на местните власти, които 

по този начин трябвало първи да получат 
сигнал. Било почти невъзможно даже да 
мечтаят за осигуряване на строително 
разрешение за храм, когато булдозерът на 
атеизма изравнявал съзнанието на румън
ците, мамейки ги с идеята, че религията е 
“класов враг”. След многократни, неотложни 
призиви местната земеделска кооперация 
дала на вярващите градината, в която бил 
построен първоначалният манастир, и 
разрешение за строеж на къща с две стаи. 
Въпреки това, благодарение на намесата на 
новостилните свещеници от съседните об
ласти, строителното разрешение, издадено 
от Народния съвет, било оттеглено, макар 
че основите за къщата били вече излети. 
Всеки път, когато старостилците успявали 
да получат одобрение да строят, разреше
нието бивало оттегляно по настояване на 
техните “братя в Христа”.

И все пак найнакрая окончателно било 
осигурено одобрение и само за два месеца 
била построена малка къща, към която по
късно били добавени други пристройки. За да 
избегнат възбуждането на подозрителност 
у властите, трапезарията се използувала 
като стая за отглеждане на гъби, а монасите 
работели в колективна ферма, отглеждайки 
добитък и грозде, за да избегнат изгонване
то си от местността. Техният напредък, 
обаче, макар и малък, предизвикал гнева 
на властите и през 1970 г. срещу епископ 
Пахомий и неговия ученик, отец Теодосий, 
започнали съдебни процедури. И двамата 
били осъдени на една година затвор, но по 
време на обжалването били помилвани и 
присъдата им била отменена. След време 
бил устроен напълно обзаведен параклис в 

къщата, а през 1972 г. била издигната малка 
кула с кръст на купола, за да показва, че това 
е дом за молитва, където Бог бил прославян 
денем и нощем. Безбожните местни власти 
естествено се противопоставили на това 
духовно усилие и повели кампания на гоне
ние под формата на тежки глоби и заплахи 
от всякакъв характер и от всички страни.

В своите спомени епископ Пахомий 
раз казва как в началото на декември 1956 г. 
той и йеродякон Паисий (Урдъ) пътували 
до окръг Алба, за да отпразнуват празни
ка на св. Николай в една от тамошните 
църкви. Това се случило скоро след като ан
тикомунистическото въстание в Третата 
Унгарска народна република, известно като 
Унгарската революция (23/10 октомври – 4 
ноември/22 октомври 1956 г.), било премаза
но от съветските танкове. Румънската Се
куритате контролирала всички дейности, 
като извършвала арести и давала под съд 
и осъждала отделни лица. Намерението на 
монасите явно било известно на властите 
на Секуритате, защото по пътя за Ръмец 
отците Пахомий и Паисий били задържа
ни и отведени в щабовете на Секуритате 
в Алба Юлия. След няколко часов разпит 
отците били откарани покъсно същата 
нощ до Еуд, където, на следващия ден, раз
питът продължил. Монасите започнали 
гладна протестна стачка поради своята 
невинност. След пет дни разпити отец 
Пахомий се удостоил през нощта в килията 
си с видение, в което св. свещеномъченик 
Киприян († 304) му се явил и му казал: “Бра
тко, защо си арестуван и защо си толкова 
измъчен?” Отец Пахомий отговорил, че се 
измъчва, понеже е задържан незаконно. Св. 

Ñòàðàòà цúðêâà íà ìàíàñòèðà Êуêîâà Ìàíàñòèðúò Êуêîâà äíåñ
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Киприян му казал да не се разстройва, а да 
му се моли и че ще ги пуснат да си идат у 
дома. С голямо затруднение отец Пахомий 
успял да предаде видението си на о. Паисий 
и по взаимно съгласие двамата прекарали 
цялата нощ в молитва. На сутринта те 
били разпитани още веднъж, подписали 
протоколите и били отведени в кабинета 
на прокурора. След като досиетата им 
били разгледани, монасите били освободени, 
макар че по това време било вече твърде 
късно, за да отслужат богослуженията за 
Никулден, както планирали. Въпреки това 
вярващите разбрали, че тяхното освобож
даване не е било в резултат на изоставяне на 
истинската вяра; те знаели, че тези двама 
отци носели предано знамето на борбата 
за истината.

Монасите се върнали в Букурещ, където 
отслужили богослуженията за Богоявле
ние. Новината, че в района на Букурещ се 
е открил “разсадник” на старостилци под 
водителството на епископ Евлогий, бързо 
достигнала до Патриаршията, която на 
свой ред уведомила Секуритате. Така отец 
Пахомий и отец Паисий били отново арес
тувани, докато епископ Евлогий се криел. 
Върнати в Еуд, откъдето само два месеца 
преди това били освободени, те били осъде
ни на осем месеца затвор. Техният случай 
бил още един пример за омразата и мъстта 
на онези, които, макар и да съзнавали, че 
двамата монаси са невинни, не желаели да 
бъде сято добро семе на широко, но напро
тив, искали сеячите да изчезнат. И все пак 
всички тези страдания и мъки били възна
градени; всеки, който посети манастира 
Кукова днес, може да види сам плодовете 
на тези борци, които никога, дори за миг, 
не преставали да вярват и да се надяват в 
силата и помощта на Бога.

Преследването срещу старостилната 
Църква било непрестанно, като целта му 
била да прекрати религиозните дейности на 
старостилците по всички възможни начини 
и да ограничи влиянието, което те оказвали 
върху вярващите, особено върху младежта, 
давайки по този начин на комунистическия 
атеизъм неограничен достъп до умовете 
на хората. Разумните сили на онези, които 
били активно замесени в това гонение, били 

постоянно забулени от мъглата на злобата; 
те отричали пред себе си, че са участвували 
в действия, които били крещящо анти
християнски, антиправославни и безбожни. 
Днес медиите продължават да разкриват 
зверства, причинявани от атеистичното 
образование и неговите сериозни отклоне
ния – не само от християнския морал, но и 
от всички норми на приличното човешко 
поведение. Мнозина от тези, които са на
вредили на Православната Църква като цяло 
и на старостилната Църква в частност, 
едва сега започват да чувствуват разкаяние 
поради факта, че са пречели на Църквата да 
изпълни своята апостолска мисия на прос
вещаване и ръководене на хората.

притесняването на гръцките 
старостилци по време на 
техни братски посещения 
в брустури, окръг нямц, и 
слатиоара, окръг сучава

След Втората световна война по време 
на относителна религиозна свобода вярва
щите от Брустури, окръг Нямц, построили 
нова църква, а отец Василе Игнат бил ръ
коположен за свещеник, за да обслужва тази 
енория. Мирът, за който те жадували, бил 
разрушен от новостилния свещеник от 
тази община, който накарал властите да се 
намесят и да забранят на старостилците 
да действуват в тази област. Първият, 
когото атакували, бил самият отец Василе. 
Той бил осъждан няколко пъти за това, че 
незаконно носел расо и че извършвал свеще
нически треби, без да притежава право за 
това. Поради тези клевети отец Василе 
бил осъждан четири пъти по време на кому
нистическата диктатура. Борбата му била 
продължена от о. Георге Буздя, който бил 
арестуван веднага щом започнал да служи, 
бидейки предаден от същия новостилен 
свещеник, от когото бил предаден и о. Ва
силе. На всичко отгоре на о. Георге му било 
забранено да използува общинското гробище 
за погребване на неговите енориаши. 

Такива случаи били почести в общината 
Ръшка, окръг Сучава, където о. Павел Мо
гързан е понастоящем енорийски свещеник. 
Между 1974 и 1990 г. там имало безчислени 

вълнения по повод погребенията на старо
стилци и в три от случаите о. Павел бил 
фактически принуден да остави трупове 
пред портите на гробището, понеже по
следните били заключени. Чиновници от 
Секуритате посъветвали о. Павел да се 
разбере с местния новостилен свещеник, 
о. Връжитору, който непрестанно звънял 
на Секуритате, за да се оплаква от старо
стилците. Новостилните 
свещеници били често пъти 
поревностни в тяхното 
гонение от самите безбожни 
чиновници на Секуритате! 

През 1983 г. група старо
стилни архиереи, свещеници 
и монаси от Третата гръцка 
република запланували по
сещение в манастира Сла
тиоара. Когато се разчуло 
за това, те били поканени 
да посетят и енорията в 
Брустури; там гръцките йе
рарси били посрещнати с го
ляма любов от вярващите, 
които ги угостили в двора 
на храма. Гостите клирици 
благословили вярващите, 
чие  то гостоприемство и 
топъл прием им направили 
дъл боко впечатление. На 
тръг ване автобусът им бил спрян от трак
тор, който блокирал пътя. От него слезли 
милиционер, местният военен началник, 
данъчен агент от Съвещи на име Унгуряну 
и неколцина други. Тези чиновници се качили 
в автобуса и започнали да крещят с обидни 
думи на гръцките клирици, обвинявайки 
ги в това, че са дошли “да ядат румънски 
хляб”. Един от тях дори се опитал да граб не 
бастуна от ръката на възрастния митро
полит Калист Коринтски (19061986). Тези 
натрапници били изпратени от местния 
новостилен свещеник, о. Николае Георгиу. 
След като били почерпени с такава проява на 
грубиянски маниери и недоброжелателство 
в автобуса, посетителите понататък 
били спрени в центъра на общината от 
началника на милицията, придружаван от о. 
Георгиу. Трудно човек може да си представи 
по“братска” среща!

Свещеникът, който носел червен пояс, 
за да парадира със своя църковен сан, от
ворил вратата на автобуса и започнал да 
крещи на гостите, като им заявил, че той е 
найважният човек в Брустури и обявил, че 
гостите клирици е трябвало да дойдат при 
него за разрешение да посетят местност
та. Тогава той принудил епископ (покъсно 
митрополит) Силвестър и митрополит 

Калист да излязат от ав
тобуса; последният, който 
вече бил възрастен човек, 
се прекръстил при вида на 
този спектакъл. Гръцките 
йерарси били изпратени 
обратно до автобуса, но епи
скоп Силвестър бил заведен 
в милицията. Там той оста
нал с о. Георгиу, а началникът 
на поста Цуркану излязъл 
навън. Междувременно вяр
ващите от старостилната 
енория, обезпокоени от ста
ващото, се намесили бързо, 
за да успокоят ситуацията. 
Само можем да си предста
вяме с какво впечатление са 
останали нашите гости от 

Гърция не само от властите, 
но поважно, от нравите на 
новостилните клирици, тъй 

като освен това те преживели и допълни
телни безпокойства по време на тяхното 
посещение. По заповед на Яшката митро
полия всички новостилни манастири затво
рили вратите си и за да бъдат посетени 
било нужно специално одобрение от мит
рополията,. Тези прекрасни исторически 
обекти са големи съкровища на румънското 
Православие и трябва да бъдат отворени за 
всички. Те не са изключителна собственост 
на която и да е група, но са поскоро общо 
наследство на румънците, предадено от 
самите основатели на манастирите на бъ
дещите поколения православни християни. 

Покъсно, през 1983 г., Орейският и Фи
лийски митрополит Киприян заедно с йе
ромонах (сега епископ) Амвросий, неговият 
преводач, дойдоха от Гръцката република 
до социалистическата Румънска република, 
за да участвуват в отпразнуването на прес

Êîðèíòñêèяò ìèòðîïîлèò Êàлèñò, 
ñâåòèòåл Ãлèêåðèй Ðуìúíñêè è 

åïèñêîï Êèïðèàí
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толния празник на манастира Слатиоара, 
оставайки на хотел в Търгу Нямц. Вечерта 
на 17 август (4 август ст. ст.) – само два дни 
преди богослуженията за празника Преоб
ражение – към тях се приближили местни 
милиционери, които им конфискували пас
портите. На посетителите било казано, че 
в десет часа сутринта на следващия ден те 
трябвало да се явят в Гръцкото посолство 
в Букурещ. За да стигнат там навреме, им 
предоставили кола и шофьор и те потегли
ли в пет часа сутринта. Но вместо това 
гръцките клирици били закарани направо 
на летището Бъняса, където били грубо 
прокудени от страната. Както гостите 
потвърдили по телефона след безопасно
то им приземяване обратно у дома, това 
било дело на патриарх Юстин (Мойсеску) 
(19101986)1. За да попречи на вярващите 
да участвуват в манастирския празник, 
милицията направила барикади, отменила 
автобусните линии и поставила под натиск 
пътуващите към Слатиоара. Всичко това 
обаче било напразно, тъй като вярващите, 
водени от преданост и любов към своята 
духовна люлка, обикаляли през гори и хълмо
ве, за да присъствуват на богослужения та. 

В деветдесет и двата съдебни проце
са, повдигнати срещу клирици на старо
стилната Църква, обвиненията винаги били 
едни и същи: незаконно носене на расо, узур
пиране на официални названия, отваряне на 
запечатани църкви и получаване на неподоба
ваща помощ; в някои случаи клириците били 

1. Той наследил патриарх Юстиниян (Марина) (1948
1977) и предшествал патриарх Теоктист (Аръпашу) 
(19862007) – бел. прев.

несправедливо обвинявани във враждебни 
действия срещу социалистическия режим 
и държавата. Ищците и доносниците били 
също така винаги едни и същи: представите
ли на новостилната Църква. Отец Тарасий 
Бешлягъ и о. Теофилакт Мургочи били арес
тувани след обвинения от страна на новос
тилни свещеници от Бълад и Салчия, окръг 
Галац. Била подадена молба до архиепископа 
на Томи и Долен Дунав Антим (19081994) да 
убеди ищците да оттеглят своите обвине
ния, но архиепископ Антим отговорил, че 
той не би позволил на никой свещеник от 
друга юрисдикция да служи в тази област. В 
друг случай отец Мартиниан от манастира 
Слатиоара бил помолен от вярващ човек от 
Пояна Мърулуй, община Мълини, да отслужи 
погребение. Когато требата приключила, 
местният военен началник го арестувал. 
Никой не знаел къде се намира о. Мартини
ан. Тогава, през пролетта на 1959 г., отец 
Агатангел видял един протойерей, на име 
Гръдинару, да носи изчезналите одежди на 
йеромонаха. Отец Агатангел разпознал 
веднага дрехите – той лично ги бил шил в 
манастира Слатиоара. Впоследствие той 
написал писмо от четири страници до про
тойерея, изразявайки своето възмущение 
от това положение. Писмото попаднало в 
ръцете на Секуритате и о. Агатангел бил 
повикан да дава отчет за това, “че е посмял 
да обиди официално лице”.

нападки срещу старостилни 
манастири

По време на тоталитарната комунис
тическа епоха дори женските манастири 
не избегнали гонението. Трогателен е при
мерът с обителта Гагещи в община Боло
тещи, окръг Вранча. Земята, върху която 
била построена светата обител, била да
рена от Йордаке Брату, а самият манастир 
бил осветен през 1948 г. Общността почти 
винаги наброявала около седемдесет мона
хини, които изпълнявали своето монашеско 
правило според Свещеното Предание. Пок
лонничествата, които вярващите правели 
до този манастир, възбудили завистта на 
новостилните свещеници в съседните об
ласти. Тези свещеници упражнили натиск 

върху властите, които на свой ред повели 
кампания на заплахи и терор, принуждавай
ки някои от монахините да напуснат ма
настира. През 1961 г. чиновници затворили 
и запечатали църквата, забранявайки вся
какви религиозни дейности там. Но през 
1979 г. двама вярващи, които работели в 
пчелина на манастира Слатиоара, Георге 
Роман и Михай Врачиу, били изпратени в 
бившия манастир, където, при двегодишен 
договор с правителството, те отглеждали 
телета и прасета; договорът давал пълна 
увереност, че властите нямало да ги зака
чат. Междувременно те поправили църква
та и страничните постройки. Когато 
местните власти найнакрая открили това, 
те побеснели и, подтикнати от свещеници 
от държавната Църква, дош ли на обекта 
на 14 януари (1 януари ст. ст.) 1981 г. и гло
били и двамата вярващи с по 3 0002 леи. На 
3 април (21 март ст. ст.) 1981 г. странични
те постройки били разрушени, а два дни 
покъсно била разрушена и църквата; осно
вите били тогава изравнени със земята и 
мястото превърнато в горски разсадник. 
Начело на разрушаването били секретарят 
на Народния съвет, началникът на Резерва
та “Гора Видра” и директорът на Геолого
изследователския институт в Бакъу, Ди
митру Михай, заедно с двадесет лесничеи 
от резервата, които докарали булдозер от 
горското стопанство. 

Колко прав е бил митрополит Галакти
он, когато написал през декември 1916 г.:

Ако на началствуващите днес им бъде 

2. Равностойно на около 145 лв. по онова време – бел. 
прев.

заповядано да хвърлят по затворите ония, 
които представят Христа, и да разтурят 
Неговите църкви, те ще сторят това със 
спокойна съвест и със задоволството, че 
просто изпълняват дълга си. 

Фактът, че никой не протестирал сре щу 
тези действия, е доказателство за сериоз
ността на феномена атеизъм и за това колко 
дълбоко е проникнал той във всички слоеве 
на обществото, включително и селските об
щини, въпреки думите на поета Лукиан Блага 
(18951961): “Вечността се е родила на село.”

Вяра и мъченичество, ревност и жертва 
– това винаги са били главните координати 
в бурната история на обителта Брадицел, 
окръг Нямц, под комунистическата дик
татура. Трудните времена, причинени от 
човешката злоба в служба на дявола, били пре
одолени с помощта на непоклатимата вяра 
на монахините и на надеждата им в Бога, 
Който не ни дава бремена потежки, откол
кото можем да понесем (срв. 1 Кор. 10:13). Пос
тът и молитвите, примесени със сълзи, били 
техните единствени оръжия в тази неравно
стойна борба срещу силите на злото – борба, 
водена не само от повъзрастните монахини, 
но и от тези от помладите поколения.

Обителта Брадицел се намира в пре
красна, макар и блатиста местност, зао
биколена от гора. Основите на храма била 
положени през пролетта на 1948 г.; въпреки 
това строежът вървял с голяма трудност, 
защото нямало достъпни пътища и на раз
положение били само няколко работници. 
До 1956 г. сестрите успели да построят 
първата си църква, която имала дървени 
стени и дървен покрив. Поради блатис

Öúðêâàòà íà ìàíàñòèðà Áðàäèцåл – 1956-1988 ã.Öúðêâàòà íà ìàíàñòèðà Áðàäèцåл – 1948-1956 ã.
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тия терен влагата бързо се просмуквала 
през дървото и мазилката, застрашавайки 
целостта на самата конструкция. Бил на
правен ремонт през 1958 г., но влагата не 
отстъпвала и в стените започнали да се 
появяват пукнатини. Земетресението на 4 
март (19 февруари ст. ст.) 1977 г. увредило 
църквата още повече. 

По това време сестринството наброя
вало около стотина монахини, но техният 
монашески живот бил много пламенен в 
резултат на гоненията от всякакъв харак
тер. Била дадена идея за построяване на 
нова църква и, въпреки че начинанието било 
рисковано, това се оказало единственото 
решение. Били закупени материали през 
1986 г., но само за ремонт. Да придобият 
каквито и да е разрешителни било почти 
невъзможно, така че били нужни ориги
нални решения и работата трябвало да 
се върши тайно. През пролетта на 1988 г., 
поради проливните дъждове, в този и без 
това блатист район, една от стените на 
светия олтар се срутила. Сега вече неиз
бежно, въпреки огромния риск, трябвало да 
бъде построена нова църква на всяка цена. С 
благословението на митрополит Силвестър 
работата започнала. Окуражени от този 
достоен и енергичен духовен водач, монахи
ните доказали, че са равностойни на своите 
предшественици, които чрез своя предан 
живот изписали много страници на същин
ски героизъм в годините на борба за опазване 
на истинската вяра. Те излели основите на 
църквата за два дни, направили кофража за 
още три и излели структурния подпорен 

кофраж за арките и покрива за други три дни.
Но както казва известната поговорка, 

“само по дърво, което дава плод, хвърлят 
камъни”. На 18 юни (5 юни ст. ст.) 1988 г. 
няколко чиновници от Градския съвет Гру
мъзещи, окръг Грумъзещи, влезли в манасти
ра, следвани от работници в престилки, 
които те водели със себе си, за да разрушат 
постройката. Станал сблъсък между силите 
на светлината и силите на мрака. Всички 
монахини – млади и стари, здрави и немощни 
– образували жива верига около новата църква. 
Издигайки ръце към небето и със сълзи на очи 
те умолявали чиновниците и работниците 
да не разрушават храма, напомняйки им за 
страшния Божи съд и за вечния живот, който 
следва. Заслепени от сатаната, чиновниците 
не се трогнали. При звъна на камбаните мо
нахините се укрепили, решавайки да умрат 
под булдозерите. Но Бог смекчил сърцата 
на работниците, които, потресени духовно 
от предаността на монахините, отказали 
да разрушат храма, предпочитайки поскоро 
да загубят работата си или дори да им отсе
кат ръцете, както ги заплашвали. Един от 
представителите на властта се изказал за 
компромисно решение: да се глоби обителта 
с 18 000 леи3 и да се спрат всички бъдещи 
строителни работи. Започнали съдебни 
процедури срещу игуменията, схимонахиня 
Теофана (Нистор) (19281990), но нейният 
процес се отлагал многократно. Междувре
менно работата продължила и на 17 август 
(4 август ст. ст.) 1988 г. били поставени 
арките за покрива. Тогава, по Божия воля, 
комунистическата диктатура дошла до 
своя край на 22 декември (9 декември ст. 
ст.) 1989 г. и положението на тези монашес
ки труженички в градината на Божията 
Майка се подобрило във всяко отношение.

Ако желаете да се уверите в труда на 
сестрите, в тяхното търпение и кураж, 
обителта Брадицел ви очаква. Тя е скъ
поценен камък в огърлицата на истин
ските православни монашески общини, 
доказвайки колко значителна е силата на 
традиционната православна вяра.  

(Ñлåäâà)

3. Равностойно на около 870 лв. по онова време – бел. 
прев.

Öúðêîâåí àìâîí

Светилници Сред бури и мрак*

Òриадицкий епископ Фотий

Д
нес, възлюбени, Църквата лику
ващо прославя тримата велики 
богомъдри йерарси Василий Велики, 

Григорий Богослов и Йоан Златоуст, вели
чае ги като три найголеми светилника на 
Трисияйния Бог. Но ние днес с вас трудно, 
трудно можем да си представим сред какви 
бури, урагани дори, са светели неугасимо 
тия светилници. Погледнато по същество, 
Христовата Църква не познава спокойно 
време. Ала особено боли от това, че източ
ник на тия вихри, бури, урагани, които са се 
силели да загасят горящите светилници, са 
били преди всичко епископите. В ІV в. след 
Рождество Христово, подир прекратяване
то на гоненията срещу християнството, 
в Църквата навлизат мнозина, които са 
били твърде далеч от вярата, надежда
та и любовта на първите християни. В 
Църквата мнозина стават епископи, и то 
люде такива, както ще чуем подир малко, 
които не са достойни дори да прекрачат 
църковния праг. И тъй, наймного скръб, 
наймного горчивина, наймного болка на 
светите трима светители са причинявали 
не други, а епископи. Свети Йоан Златоуст 
пише: “Какво може да бъде побеззаконно от 
туй: люде негодни и изпълнени с пороци да 
получават чест за това, за което не бива 
да им се позволи да прекрачват църковния 
праг? Сега от грехове страдат началниците 
на Църквата. Беззаконници, обременени с 
хиляди престъпления, се втурнаха в Църк
вата. От купувачи те станаха предстоя
тели.” Не друг, а Златоустият светител 
изрича поразяващите думи: “От всичко в 
живота си наймного се боя от епископи.” 
Св. Василий Велики горестно споделя: “Боя 
се, че в сегашното време и такива, които 

не са се облекли в Христа и в милосърдие, 
смиреномъдрие, дълготърпение, ако някой 
им предложи, не ще се откажат, ако пък 
никой не им предложи, то те вкупом ще се 
въвират и ще се окаже цяло множество са
моиздигнали се кандидати за власт, които 
тичат подир сегашния блясък и не мислят 
за бъдещия съд.” Като бич плющи словото 
на св. Григорий Богослов над нароилите се 
по онова време недостойни епископи: “Дой
дете вие, които принасяте безкръвната 
Жертва! Дойдете, затлъстели винопийци 
в пищни одежди, грабители, изпояждащи 
народа, ласкатели на силните, двоедушни 
роби на изменчивото време! Дойдете сме
ло – за всички е приготвен широк престол! 
Всички вие се тълпите около божествена
та Трапеза, като се блъскате помежду си 
и блъскате другите. Който ви види, ще 
поеме в противоположната посока и това 
е единствената полза от вашата поквара.” 

Ето в какво време са живели тия, които 
днес Църквата светло прославя. С какво 
това време е било подобро от нашето? 
Всъщност било е подобро – с това, че ги е 
имало тях, имало ги е св. Василий Велики, 
св. Григорий Богослов, св. Йоан Златоуст 
и редица други епископи, които са побеж
давали човешките сърца не с власт, а с 
любов; епископи, които са унижавали сами 
себе си, за да въздигнат чедата си, които са 
разпъвали себе си, за да изцелят раните на 
другите. И те са били съвест на Църквата, 
те са били носители на нейната съборност, 
защото съборността в Църквата съвсем не 
е механичен сбор от някакво преобладаващо 
множество. Съборността на Църквата 
няма нищо общо със съвременните предста
ви за парламентарно мнозинство, защото 
душата на съборността в Църквата е не 
поголямата бройка, а единствено и само 
благодатта на Светия Дух. 

* Слово, произнесено на 12 февруари (30 януари ст. 
ст.) 2012 г., в катедралния храм “Успение Богородично”.
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Едва ли някой от нас, днешните епис
копи, клирици, има дръзновението на св. 
Йоан Златоуст и може да изрече заедно с 
него словата му: “Който обвинява другиго 
или от някого е оскърбен, нека не таи това в 
душата си нито пред ближните, нито пред 
нас. Моля ви за тази милост – идвайте при 
нас, изобличавайте, и ще получите от нас 
оправдание. Казано е: Разпитай приятеля си, 
може би той не е говорил това; и ако е говорил, 
нека го не повтаря (Сир. 19:14). Ние или ще бъдем 
оправдани, или, бидейки  осъдени, ще помо
лим за прошка и ще се постараем занапред 
да не вършим това. Ако вие ни обвинявате, 
може би несправедливо, ще се поправите, 
щом знаете за действителното положе
ние на нещата. А ние, ако сме съгрешили по 
незнание, също ще се поправим. Можем да 
се избавим както от лъжливи, така и от 
основателни обвинения. От лъжливи – като 
докажем тяхната лъжливост. От основа
телни – като не вършим занапред това, за 
което ни обвиняват. Този, който има грижа 
за такова голямо множество, неизбежно не 
знае много неща и поради незнание греши.” 

Е, какво? След като чухме тия думи на 
св. Йоан Златоуст, да започнем взаимно да 
се изобличаваме? Впрочем какво ние, хрис
тияните, би следвало да разбираме под 
изоб личение? Да си припомним думите на 
Псалмопевеца, св. пророк и цар Давид: Нека 
праведникът ме наказва, това е милост, нека 
ме изобличава; елеят на грешника да не помаже 
главата ми (Пс. 140:5). И тъй, изобличението 
на праведника не е изобличение с гняв, със 
страст, с осъждане, не е изобличение, което 
търси услада от това да изобличи другия. 
Изобличението на праведника е напоено с 
правда и с любов. Защото, какво е правда? 
Да си припомним думите на преп. Юс
тин Сръбски: “Правдата е сбор от всички 
светоевангелски добродетели, а любовта е 
божествената сила, която ги осъществява.” 
Праведникът изобличава с любов, праведни
кът чрез истината пребъдва в любов, или ако 
преведем дословно словата на св. ап. Павел: 
праведникът истинствува в любовта. Така 
че неговото изобличение е милост за нас, 
защото е изобличение с истина, правда и 
любов. И ако ние сме мъдри – дори само в 
старозаветния смисъл на това понятие – ще 

приемаме такова изобличение като милост. 
Какво означават думите: елеят на грешника 
да не помаже главата ми? Помазването с 
елей, с маслиново масло е израз на особена 
по чит – така са били помазвани особено по
читаните гости. Да си спомним думите на 
Спасителя Христос към фарисея Симон: “Ти 
не помаза с елей главата ми – казва Той, – а 
блудницата помаза с миро нозете ми” (ср. Лука 
7:46). Тоест св. цар Давид не желае такава 
почит, защото почитта на грешника е не
искрена, ласкаеща, лукава, а изобличението 
на праведника е просто, истинно, напоено 
с любов. Да можеше ние сами себе си да изо
бличаваме така, че изобщо да не се налага 
да се изобличаваме взаимно. А ние можем 
да се изобличим истински, можем себе си 
да изобличаваме истински, само ако у нас 
живее дух на същинско покаяние. Ето този 
дух и само той може да смекчи сърцата ни, 
да просвети ума ни, за да разберем колко е 
потребно в нашето тежко, разломно време 
да сме готови да полагаме душата си един 
за друг. Епископът да е готов да полага 
душата си за своите клирици, свещеници и 
дякони и те – свещениците и дяконите – 
да са готови да полагат душата си за своя 
епископ. Епископът и всички клирици да са 
готови да полагат душата си за паството, 
и паството да е готово да полага душата си 
за своя епископ, за своите свещеници и дя
кони. Ако тия думи ни прозвучат само като 
високо, красиво и непостижимо пожелание, 
то ние с вас се намираме в крайна опасност. 
Защото  нашето общуване следва да е ре
ална, а не само мечтана среща на покаяние 
с покаяние, на добродетел с добродетел, а 
не, както, уви, често става – среща на грях 
с грях, на страст със страст. Ето това е 
целта и ако тя не бъде постигната, макар и 
в една малка мяра, ние с вас няма да устоим, 
няма да устоим сред изпитанията на теж
кото време, няма да можем да се съхраним 
като наистина живи членове на Тялото 
Христово – на светата Православна Църква. 
Много можем да разсъждаваме, да говорим, 
ала трудно вършим, трудно прилагаме на 
дело това, което говорим.

И тъй, да изоставим блудните си пъ
тища, тоест блуждаещите в дебрите на 
греха пътища. Да съумеем да въздъхнем, 

да принесем покаяние за това, задето сме 
бродили и бродим из такива блуждаещи 
пътища и да се зарадваме, че по Своята 
неизразима милост Господ всеки един ден 
от нашия живот ни дава възможност да 
намерим единствено верния, новия път – 
пътя на действителното покаяние, пътя 
на живота в Христа в лоното на Църквата, 
пътя, който води нагоре и все нагоре и който 
свършва там, дето ни очаква любвеобилни
ят Небесен Отец с всеопрощаващите думи: 
“И ти, чедо, мъртъв беше, но оживя, изгубен 

беше, и се намери”. Да се удостоим – всеки 
един от нас и всички заедно – да чуем тия 
думи в залеза на земните си дни пред лице
то на изгряващата зора на вечността. И 
както сме заедно сега, тук, в ръкотворния 
Божий храм, така да пребъдем заедно в не
ръкотворната скиния на вечното Христово 
Царство и да прославяме нашия Създател и 
Спасител, Триединия Бог, Отец, Син и Дух 
Светий, на Когото подобава слава, чест и 
поклонение сега и всякога, и в безкрайността 
на бъдещия век! Амин.  

Òриадицкий епископ Фотий

Д
нес, възлюбени, чухме думите на 
св. ап. Павел: Словото за Кръста е 
безумство за ония, които гинат, а за 

нас, които се спасяваме, е Божия сила (1 Кор. 1:18). 
Кои гинат, за кои словото на кръста е без
умство и кои са спасяващите се, за които 
това слово е сила Божия? 

Човешкият дух, човешката мисъл са 
затворници на самите себе си, без те да 
подозират това. Да си припомним словата 
на нашия Спасител: Истина, истина ви казвам 
– ако пшеничното зърно, паднало в земята, не 
умре, остава си само; ако ли умре, принася много 
плод. Който обича душата си, ще я изгуби, а който 
намрази душата си на тоя свят, ще я запази за 
живот вечен (Иоан. 12:2425). Човекът такъв, 
какъвто е сам по себе си, човекът, който 
от хилядолетия се ръководи от максимата 
“мярка за всички неща е човекът”, остава 
сам, избира да бъде сам. В тази своя самота 
той вижда единединствен корен на своето 
съществуване – самия себе си. Самостта и 
егоцентризмът прерастват в човешкото 
съзнание в човекопоклонство. Човек се чув
ства самодостатъчен, преживява се като 

самодостатъчно същество – найпагубното 
съзнание за всяко разумно същество от човек 
до ангел. И когато човекът се преживява 
като битие, достатъчно самт по себе си, 
човекът неизбежно започва да умира. Жи
вотът на такъв човек е действително по
степенно умиране. Човек се самозаключва в 
своите мисли, в своята логика и постепенно 
повяхва, изсъхва, умира. Човекът, който 
смята себе си за самодостатъчен, няма да 
се съгласи с тия мои думи и всичките си 
сили, цялата в дълбочина немощна мощ на 
своята самост, на своя егоцентризъм, на 
своята самодостатъчност той ще хвърли, 
за да се защитава и брани. Печална защита... 
Обречена бран на гинещ... 

Ето, ако пшеничното зърно остане самт 
по себе си в земята, то умира, а ако умре, 
то се оплодотворява и самт дава плод. 
Тази тайна на нашия живот, на нашето 
съществуване ни разкрива Спасителят в 
приведените слова; за нея говори и св. ап. 
Павел – тази тайна е сърцевина на словото 
за Кръста. Ако едно найобикновено цветче 
се затвори в себе си, не приема храна от 
околната среда, не е свързано с природата, 
то повяхва и загива. Ако човекът не е свързан 
със своя Творец, ако човекът отрича тази 
връзка в името на своето достойнство и са

* Проповед, произнесена на 27 септември (14 сеп
тември ст. ст.) 2012 г., Въздвижение на честния и 
животворящ Кръст Господен, в катедралния храм 
“Успение Богородично”.

СмЪрт и ЖивОт СПОред СлОвОтО За крЪСта*
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модостатъчност, такъв човек избира смър
тта. Такъв човек избира бавното умиране, 
наречено живот в неговата непосредстве
на даденост като психичен и биологичен 
живот. Ние, следовниците на Богочовека, 
на Този, Който създаде и спаси човека, сме 
призвани да изберем живот – живот чрез 
умиране на стария според предишното жи
веене човек (ср. Ефес. 4:23). Ако ние жертваме 
своя егоцентризъм, себелюбие, чувство за 
самодо статъчност и ако в този смисъл нам
разим душата си и я погубим, ще оживеем, 
ще дадем плод на живот вечен. Тази смърт, 
това погубване на душата означава разчупва
не на самостта, себелюбието, себичността, 
категоричен отказ от човекопоклонство
то и тръгване по нов път – по пътя, по 
който човек отдава себе си, отваря се във 
възможно найголяма пълнота за Бога и за 
ближния чрез любовта към тях. Ето това 
са спасяващите се. Тъкмо за тях словото за 
Кръста е сила Божия, защото те опитно 
са познали тази сила, опитно са познали, 
че човекът сам по себе си няма ценност, че 
сам по себе си той е измамна свръхценност 
за самия себе си. Такива хора са разбрали, че 
истинският смисъл и ценност на човека са 
в Бога и че колкото повече се доближаваш 
към Бога и ближния чрез любовта към тях, 
толкова попълно разкриваш и постигаш 
собствения си смисъл като човек. 

Ще изминат мигове, чули сме тия слова 
и отново се връщаме към себе си, към своя 
опит, понятия, разбирания и нагласи, на
вици. И ако съвестта ни е останала будна, 
умът – отворен, сърцето – открито, ще 
почувстваме колко далеч сме ние с вас от 
тия, за които словото за кръста е сила Бо
жия. Защо? Защото може би ще видим малко 
понадълбоко колко силно са полепнали по нас 
съзнанието за самодостатъчност, за висока 
стойност, ще усетим може би подълбоко 
как безропотно робуваме на себелюбието, на 
самостта. Това е моето място в църквата, 
някой е застанал на него – “това е моето 
място, разберете”. Обърнете внимание – 
“моето място”... Какво мое имам аз тук, в 
храма Божий? Собствено какво свое имам 
тук, на земята? Но как реагираме ние с вас 
на мига и непосредствено, когато някой 
наруши периметъра на нашето, на това, 

което аз смятам свое? Всички лесно ще си 
дадем отговор на това. Е, този отговор ще 
ни помогне да усетим къде сме ние – дали не 
само привидно славим словото за Кръста, 
дали не само външно се покланяме на драго
ценния Христов Кръст, или се стремим да 
поемем това слово с мисъл и сърце? Човеш
ките мисли, чувства, стремежи без Бога, без 
да са живо свързани с Божията благодат, са 
мъка, възлюбени, и ние знаем това от опит. 
Мислите, чувствата, желанията – хаос, 
разнопосочен поток от мимолетни удо
волствия и радости и от тегнеща, гнетяща 
мъка. Същинска радост, същински смисъл 
ние усещаме тогава, когато се устремим, 
макар и за кратко, искрено, чистосърдечно, 
с простота в ума и сърцето към словото 
за Кръста, когато приемем в себе си поне 
капки от живителната благодат на това 
слово и те внесат у нас светлина, смисъл, 
покой, отрада, мисли и чувства, които не 
са от тоя свят.

И тъй, призвани сме с вас да се покланя
ме на нашия Създател и Спасител, Бога, с 
дух и с истина. Призвани сме да разтворим 
дверите на съществото си за Неговото 
слово. Призвани сме да намразим себе си, 
тоест нашия егоцентризъм, себелюбие, 
себичност, самодостатъчност. Призвани 
сме да умрем за тях, призвани сме чрез тази 
саможертва да се възродим, да се обновим, 
за да вкусим още тук начатъка на вечния 
живот, начатъка на този живот в Христос 
и с Христос, който не ще има край. Да ни 
просвети Господ, да пръсне с благодатта Си 
нашия мрак, та да прозрем, да усетим, да 
възлюбим словото за Кръста, да не оставаме 
сами, да не живеем самодостатъчно в жалка 
християнска опаковка, да станем Христови, 
да вземем кръста си и да последваме нашия 
Спасител. И Той, по Своето неизразимо чо
веколюбие, с милостта Си, ще ни посети, ще 
ни укрепи, ще ни помилва, ще ни спаси и ще 
ни поведе натам, дето няма нито смърт, 
нито болка, нито въздишка, а безкраен жи
вот в Него, нашия Господ Бог и Спасител 
Иисус Христос, Който заедно със Своя не
бесен Отец и пресвят, благ и животворящ 
Дух е благословен и преблагословен сега и 
всякога, и във вечни векове!Амин.  

* Слово, произнесено на 14 април (1 април ст. ст.) 
2012 г., Велика събота, в катедралния храм “Успение 
Богородично”.

П
лът без Дух Господен – това е 
грехопадналият човешки род, 
въз любени, според пророческите 

думи на Йезекиил, които чухме снощи в 
края на утренята за днешния велик и свят 
ден. ето, Аз ще отворя гробовете ви... ще вложа 
във вас Моя Дух и ще оживеете, и ще познаете, 
че Аз, Господ, казах това – и извърших, казва 
Господ (вж. Иез. 37:12, 14). Затова въплътеният 
Син Божий – Христос Бог лежи бездиханен 
в гроба, за да вложи в нас Дух на живот, на 
истински живот, на живот вечен. Този Дух, 
Утешителят, Духът на истината влиза в 
човека подълбоко, отколкото светлината 
и въздухът влизат. Този Дух прониква в 
душата на човека много подълбоко, откол
кото човешката мисъл може да проследи. 
Този Дух убива мъртвостта на душата, 
той ще възкреси и тялото. Той влива и 
в душата, и в тялото живот вечен. Ала 
све тът със своите разбирания, ценности, 
стремежи иска да ни внуши, че човекът е 
самодостатъчна жива плът и не се нуждае 
от Духа Господен. Светът иска да се венчае 
за душите ни, та да загърбят те Христос, 
да загърбят Господния Дух. Светът предлага 
на душите ни безчет блага и удоволствия, 
та душите ни да се отвърнат от Духа и 
да станат слугини на плътта. Светът не
уморно варосва гробовете си с ослепителна 
белота, та душите да се устремят към 
тях, да забравят Господния Дух и тъй да 
се върнат в гробовете, от които ги изведе 
Христос Господ. 

И ето, ние с вас сме в положение без
спирно да избираме между широкия и на
глед приятен път към белосаните гробове 
и трънливия, стръмен път към Голгота и 
Възкресението. И този избор ние правим 
почти всеки един миг от съзнателния си 
живот. Какво предпочитаме, какво в край
на сметка избираме, зависи от нас самите. 
Ние се колебаем, падаме и ставаме, отново 
падаме и пак се колебаем. Можем ли да от

несем с чиста съвест към себе си словата на 
Апостола, неговия зов, който чухме днес от 
литургийното апостолско четиво: Считай-
те себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога 
(Рим. 6:11)? Ако ние сме мъртви за греха, то 
няма така лесно светът да ни примамва към 
блестящите от белота и черни отвътре 
гробове. Свети пророк и цар Давид казва: 
За думите на Твоите устни – тоест заради Бо-
жието слово – аз спазих трудни пътища (Пс. 16:4 
– според църковнославянския текст). Ако словото 
на живия Бог стане достояние на ума и 
сърцето ни, достояние живо, ако то наис
тина бъде семе на нашето съществуване, 
на нашия живот, то ние ще изберем труд
ния път, стръмния път, пътя, който води 
към живота. Ако ли пък правим безспирни 
малодушни уговорки с нашето грехолюбие и 
сластолюбие, то словото на живия Бог ще 
остане безплодно в нас. 

Как болно е, когато видиш у човек, кой
то се самосъзнава като православен хрис
тиянин, липса на найобикновени човешки 
качества като възпитаност, такт, тър
пение. Ако ние се препъваме в тия най, 
наймалки камъни, какво да речем – за кого 
са предназначени тия слова, които слуша
ме в Божия дом? За кого е предназначено 
животворящото Божие слово? За кого, ако 
ние сме на толкова ниско нравствено рав
нище, че не сме в състояние да изпълним 
и найобикновени човешки разпоредби за 
приличие, за ред, възпитание? За кого, ако 
нашите думи и нашето поведение печално 
свидетелстват, че правим избор не в посока 
на спасителния, макар и труден път, а че се 
носим по удобното нанадолнище? Да научи 
Христос Бог сърцата ни да не се прехласват 
по шарените примамки на света! Да ни 
просвети и настави Христос Бог, та да не 
поглеждаме назад към белосаните гробове! 
Да умъртви Христос Бог грехолюбието ни, 
този извор на смъртта и тлението в нас; да 
вложи в нас по милостта Си дух на живот; 
да оживотвори душите ни, та да станем 
живи люде, Негови люде сега и всякога, и във 
вечни векове! Амин. 

да Станем Живи люде*

Òриадицкий епископ Фотий
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Д
нес, възлюбени, светата Църк
ва прославя третото Лице на 
Триединия Бог – всесветия, благ 

и животворящ Дух Светий. Ние чухме от 
днешното апостолско литургийно четиво 
увещанието на св. апостол Павел: Изпъл-
няйте се с Дух (Ефес. 5:18). С какъв Дух? Със 
Светия Дух. “Изпълняйте се със Светия Дух” 
повелява Апостолът. Как? Как особено ние, 
твърде слабите съвременни християни, да 
следваме тази апостолска 
повеля? Първо, като бяга
ме от греха, от всеки един 
грях: гордост, блуд, завист, 
осъждане, зложелателство. 
Защото всеки един грях, 
който овладява душата, 
всеки един грях, на който 
ние отдаваме сърцето, ума 
си, волята си, безмилостно 
изтласква от нас, човеците, 
всичко, що е Божие. Второ, 
за да се изпълняме с Дух 
според съвета на Апостола, 
следва да се стремим да 
придобиваме светоевангел
ските добродетели: вяра, 
молитва, покаяние, смирение, милосърдие, 
кротост, въздържание. И когато ние се тру
дим да ги придобием, ако правим това ис
крено, последователно, усърдно, ще усетим 
слабостта си и сякаш невъзможността да 
придобием тия добродетели. Това усещане 
за крайна негодност, слабост и наглед сякаш 
невъзможност да придобием всички добро
детели е много полезно за нас, въпреки че то 
ни гнети и си казваме: “толкова лесно е да 
вършиш зло, а толкова трудно е да вършиш 
добро, да придобиваш добродетели”. Не е 
трудно да извършиш отделно добро, даже 
нещо много добро, но да вършиш добро по
стоянно, винаги, да обикнеш истински до
брото и да намразиш същински греха – ето 

това е трудно. Когато обаче това чувство, 
че сякаш трудът ни не ще донесе никаква 
полза, не ни отчайва, а напротив, въпреки 
него ние се доверяваме и вярваме на Господа 
и започнем да разчитаме истински, само 
и единствено на Неговата помощ, тогава 
Господ дава и Своята благодат. И ние от 
опит се убеждаваме, че колкото и да се 
трудим със собствени сили да прогоним 
греха и да придобиваме добродетелите, не 

можем да го сторим, а ако 
това малко по малко запо
чне да става, то е  плод не 
на нашите усилия, а дар на 
Божията благодат, дар на 
Светия Дух. Това е много 
съществено, защото този 
опит разкрива пред очите 
ни цялото безсмислие на на
шето самочувствие, че сме 
добри и можем да вършим 
добро. Този опит ни помага 
да разберем, дава ни да раз
берем, че ако правим нещо 
добро, то в никакъв случай 
не е наша заслуга, не е наше 
постижение и следователно 

тук няма място за никакво големеене над 
другите, за превъзнасяне над другите, няма 
място за никакво тщеславие, за никакво ха
ресване на себе си, за никаква гордост. Виж
дате как Господ премъдро устройва нашето 
спа сение. Избавя ни от греха и ни прави 
да възрастваме в добродетелите и това – 
отново ще подчертая – става не с нашето 
усилие, а чрез благодатният дар на Светия 
Дух. Но този дар Господ дава единствено на 
тия, които се трудят, единствено на тия, 
които полагат макар и безсилни усилия да 
застанат твърдо и завинаги на страната 
на добродетелите, на страната на Господа, 
дава се на тия, които макар и с безсилно 
усилие се борят с греха, бягат от греха, не 
се поддават на неговите измамни наслади. 

Та ето, второто Лице на Светата 
единосъщна, животворяща и неразделима 

каквО ОЗнаЧава да Се иЗПЪлнЯме С дуХ*

Òриадицкий епископ Фотий

* Слово, произнесено на 4 юни (22 май ст. ст.) 2012 г., 
Свети Дух, в храма “Света Троица”, гр. Гоце Делчев.

Троица, Бог Син, се въплъти, стана човек, 
взе върху Си последиците от всички грехове 
на всички човеци, които са живели, живеят 
и ще живеят на тази земя. Христос Господ 
понесе върху Себе Си всички мъки, всички 
страдания на всички люде. Понесе върху Си 
и нашата смърт, безчетните умирания на 
милиарди и милиарди човешки същества. 
Целият този невъобразим за нас ужас Господ 
Иисус Христос взе драговолно върху Себе Си 
от любов към нас. И като пое този смаз
ващ товар като Бог, Той го унищожи, Той 
стъпка греха, стъпка и победи смъртта и 
ни направи участници в тази Своя победа. 
Как? Именно чрез благодатта на Светия 
Божий Дух, на този Дух, Когото Христос 
изпрати в деня на Петдесетница над Бо
жията Майка и светите Апостоли и чрез 
тях над цялата Своя Църква. 

И тъй, ако се изпълняме с Дух Светий, 
ние богатеем в Бога. Богатеем? Как? Като 
изпълняваме заповедите Му. Сторим ли 
го, ставаме богати с благодат и истина. И 
пътят към това богатство ни е известен: 

обидят те – претърпи, смири се; кълнат 
те – благославяй; вършат ти зло – моли 
се; мразят те – обичай. Ето това е пъ
тят, по който, ако вървим, се изпълняме 
с Дух Светий. И тъй, чрез благодатта на 
Утешителя, на Светия Божий Дух ние, 
възлюбени, стига да имаме добра воля, да 
желаем, от погиващи ставаме спасяващи 
се, от пленници на греха и смъртта ста
ваме свободни в Христа и неумиращо живи, 
от роби на смъртта и на лъжата ставаме 
синове на светлината и чеда на истината. 
Ето го нашия преблагословен дял на хрис
тияни. В това е нашата радост, в това е 
нашето същинско щастие. Но за да усетим 
всичко това, да го предвкусим, е потребно 
да се решим да се изпълняме с Дух по пътя, 
който съвсем бегло се опитах да очертая. 
На нашия Творец, на нашия Промислител, 
на нашия Спасител, на нашия Осветител, 
Триединия Бог – Отец, Син и Дух Светий 
подобава слава, чест, благодарение и прос
лава сега и всякога, и в безкрайността на 
бъдещия век! Амин. 

Òриадицкий епископ Фотий

тайната на раЗПЪнатата любОв*

* Проповед, произнесена на  18 март (5 март ст. ст.) 
2012 г., Неделя трета на Великия пост – Кръстопоклонна, 
в катедралния храм “Успение Богородично”,.

Н
ие с вас, възлюбени, обикновено 
схващаме Кръста като символ на 
скърбите, изпитанията, труд

ностите, които срещаме в живота си. Ала 
кръстът, Христовият Кръст е преди всичко 
извор на благодатна сила, която просвещава, 
укрепява, радва всеки верен следовник на 
Спасителя. В Синаксара, тоест в четиво
то след шеста песен на канона в чест на 
днешния кръстопоклонен възкресен ден, 
се казва, че празнуваме поклонението на 
драгоценния и животворящ Кръст, който 
ни подкрепя, утвърждава, утешава. Но бла
годатната сила на Кръста подкрепя, дава 
духовна отрада на тези, които със силата 

на Кръста се борят, и то дейно, за да при
добият послушание към Божията воля. Ние 
усвояваме плодовете от кръстната жерт
ва на Спасителя не пасивно, а дейно, като 
сами драговолно се отричаме от себе си и 
се разпъваме – разпъваме се за страстите 
и похотите, за света, лежащ в зло. Ако ние 
нямаме решимост да водим такава борба, 
за да придобием послушание към волята 
Божия, ако ние не се решаваме драговолно 
да се разпнем, то тогава ние не ще можем 
да се приобщим изобщо към тайната на 
Кръста. А единствено чрез приобщаването 
към тази тайна Божията благодат може да 
ни промени, да ни преобрази от себелюбци 
в Божии чеда, в Божии приятели, в богове 
по благодат.

Себелюбието е несъвместимо с тайна
та на Кръста. Ето, аз изговарям тия думи, 
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вие ги чувате, но едва ли и вие, и аз можем 
опитно да усетим и разберем до каква сте
пен сме роби на себелюбието. Аз искам, аз 
настоявам, така на мен ми се ще, аз мисля – и 
искам другите непременно да се съгласят с 
мен, аз имам нужда – и другите трябва да 
я удовлетворят. Аз, аз, аз... Ето че живот 
в Христа, драговолно разпъване, участие 
в тайната на Кръста са несъвместими с 
господарското място на това аз в нашето 
същество. Господ Иисус Христос казва: 
Никой няма любов по-голяма от тая да положи 
душата си за своите прияте-
ли. Вие сте Ми приятели, ако 
вършите всичко онова, що ви 
Аз заповядвам... Не вие Мене 
избрахте, но Аз вас избрах и 
ви поставих да идете да при-
насяте плод, и плодът ви да 
пребъдва (Йоан. 15:13, 14, 16). За 
какъв плод става тук реч? 
За добрите дела сами по себе 
си? Не, защото отделни до
бри дела, които ние мислим, 
че заслужават похвала, са 
само листа от изсъхнала 
смоковница. Тук става дума 
за този плод, който се въплъщава, разбира 
се, и в добри дела, става дума за този плод, 
който принася съвършената любов, която 
се разпъва за ближния, подобно на Христос.

Само отричането от себе си може да 
открие пътя към постигане на светоеван
гелска, на Хри стова любов. А постигането 
на такава любов е Христова повеля, отпра
вена към всички ни без из ключение. Само 
тази лю бов, разпънатата любов, любовта, 
която обезсилва, изсушава и умъртвява се
белюбието, може да даде плод и може да ни 
преобрази от – уви! – Христови противни
ци в Христови приятели. А ние, макар и да 
изповядваме православно вярата си в нашия 
Господ Иисус Христос, ставаме Негови 
противници всеки път, когато се противим 
явно или скрито срещу Неговите свети 
заповеди, когато в угода на самите себе си 
не искаме, не желаем да ги следваме. 

Ето този плод от приобщаването към 
тайната на Кръста светът не може да види, 
не може да го оцени, особено ако този плод 
не се проявява в достижения, оценявани 

като полезни за всички. Тайната на Кръ
ста преобръща критериите на природния 
човек, на човека, който не познава опитно 
Спасителя чрез благодатта на Светия 
Дух. Ето защо тия, които се опитват да 
възприемат, да тълкуват Христовото 
Евангелие, изобщо Божието Откровение в 
духа и посредством критериите на дадена 
епоха, според ценностите и предписанията 
на този свят, са вън от действителността 
Христова. Верен следовник на Спасителя, ще 
подчертая отново, може да бъде само този, 

който е готов да се отрече 
от себе си и със силата на 
Кръста да се бори да при
добива същинско, искрено, 
дълбоко послушание към 
светата воля Божия, изра
зена в словото на живия 
Бог. Следователно всички 
видове безкръстно христи
янство са лъжехристиян
ство. Християнството не 
е учение или религия, приз
вано да обслужва потреб
ностите или капризите, 
мечтите, бляновете на 

при родния човек, на човека, който не же
лае да се отрече от себе си и да се разпъне 
драговолно, да се приобщи към силата на 
Кръста, към тайната на Кръста, към ра
достта и светлината на Кръста. Никакво 
християнство по традиция, никакво би
тово православие, никакво интелектуално 
православие, никакви други разновидности 
на християнството не могат и не бива да 
стават подменящи удобни заместители на 
същинското християнство, на това хрис
тиянство, което може да бъде познато и 
усвоено единствено в лоното на светата 
Православна Църква чрез приобщаване към 
тайната на Христовия Кръст. Човеколюбе
цът, Богочовекът Христос да ни просвети 
със силата, светлината на Своя драгоценен 
и животворящ Кръст, та да положим добро 
начало, същинско начало на нашия нов и не
прекъснато обновяващ се светоевангелски 
православен християнски духовен живот 
за наше спасение и за слава на Триединния 
Бог – Отец, Син и Дух Свети сега и всякога, 
и в безкрайността на бъдещия век! Амин.  

С
естра Магдалина (Начева) е родена 
през 1937 г. в семейство на българ
ски интелигенти. Баща º, инж. 

Ва сил Начев, родом от Самоков, завършва 
строи  тел но инже  нерство в Германия и след 
завръщането си в България работи успешно 
като строителен инженер. Майка º, Еле
на Начева, от габровския род Мо ме рин, е 
детска учителка. Нейният житейски път 
е осеян с изпитания, сред които тя нами
ра опора в православната вяра. Първото º 
дете умира едва половингодишно и когато 
на бял свят се появява второто – бъде щата 
инокиня Магдалина, майката спонтанно го 
обещава на Пресвета Богоро дица, “само да 
º остане живо и здраво”. Мария, както тя 
е нарече на в светото кръщение, расте като 
умно, живо и впечатлително дете. Някол
кократно пре жи  вява смъртна опас ност, но 
по чудо остава невредима. Благият Божий 
промисъл, прости ращ се над цялото създа
ние, още на младини º изпраща различни 
изпитания, а заедно с това и благо датна 
помощ, за да може тя драговолно да поеме 
по обещания от нейната май ка път.

Политическите промени през 1944 г. 
предизвикват сътресения в живота на се
мей  ството, които нанасят душевни трав
ми на гжа Начева. Свободо лю бивият и 
мислещ инж. Васил Начев никак не може да 
се примири с наложените от кому нисти
ческата власт окови на човешката личност. 
Заедно със свои прия    тели интелигенти той 
не приема политиче ския гнет в България и 
постоянно живее с надеждата, че подпомог
нати от Запада, горяните скоро ще сложат 
край на възцарилото се безправие. С тези 
настроения той скоро попада в списъка на 

неблаго надеж д ните, а оттам – и в затвора. 
Макар че след време е освобо ден, той теж
ко се разболява и повече не може да се върне 
към активния живот. На семейството 
предстоят тревожни и труд  ни години. Те 
слагат дълбок отпеча тък върху подраства
щата Мария, която по природа е усетлива 
и емо цио нална. Ней ният буден ум и ярка 
личност вътрешно се противят на уста
новилия се идеологи ческия гнет. Въпреки 
враждебната обстановка на войнстващ 
атеизъм, Мария Начева усеща Божия зов и 
тръгва след него. Тези съкровени за душата 
º мигове тя е запеча тала в кратките си 
лични записки, откъси от които си позво
ляваме да споделим за духов на полза. В тях 
инокиня Магдалина пише:

“Когато след много години, много изпитания 
на нашето семейство, много грехове и падения 
Господ пожела да ме просвети и привлече към 
себе си, то стана така. Бях на около 16 години. 
Баща ми беше в затвора, а аз с майка си отидох 
на Велики Петък вечерта на църква в храма «Св. 
Неделя». Този път отидох без протести и стоях 
спокойно, беше ми хубаво в храма. На другия ден 
вечерта късно отидохме пак, за да чуем «Христос 
воскресе!» Това беше пър вият Великден, когато 
щяхме да посрещаме сами, без баща ми, и ни беше 
мъчно. Освен това бяхме и тревожни за своето 
бъдеще – майка ми нямаше работа. Дълго стояхме 
в очакване началото на службата. Бяхме седнали 
на стъпалата на царския трон. Св. Кръст още 
стоеше на средата в храма с три големи свещи 
върху него, запалени по български обичай. Той 
все привличаше погледа ми. Започна службата 
и малко преди да приберат Св. Кръст (преди да 
излязат за «Христос воскресе»), аз го погледнах 
и си помислих: «Казват, че Христос е умрял за 

В памет на 

инокиня Магдалина 

(Начева)

(по случай 10 години от нейната кончина)
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греховете на всички ни, дали това е наистина 
така?» И изведнъж с мене стана нещо необикно-
вено: сякаш от сърдечните ми очи падна някаква 
завеса и някаква сила премина през цялото ми 
същество! Всичко се преобрази в мене – откри се в 
мене друг човек, с други мисли и чувства. Цялата 
се изпълних с необикновена радост и се разтопих 
от Божието присъствие. Бог ми се откри и аз 
Го видях със сърдечните си очи, вярвах в Него 
и никой и нищо на света не можеше вече да ми 
твърди, че няма Бог!... Майка ми ме попита 
дали не ми е лошо, че съм така бледна, но в този 
момент духовен ството тръгна навън, ние също 
и тя престана да се занимава с мене. Аз бях 
като извън себе си, сърцето ми гореше, нищо не 
виждах, нито чувах. Когато после се върнахме в 
храма и епископът започна да чете на български 
словото на св. Йоан Златоуст, слушах, изопната 
като струна, и всяка дума удряше в сърцето ми 
и още повече го разпалваше. Майка ми със страх 
ми предложи да оста нем и на Литургията, аз 
утвърдително кимнах, а сама исках вечно да 
стоя в храма, да не излизам от него, за да бъда 
с Господа.

Така Господ призова грешната ми душа на 
Велика събота вечерта, срещу величествения 
християнски празник – Пасха, когато в древност 
християните са кръщавали своите оглашени.

След своето обръщане, което аз скривах от 
майка си (защото не исках да показвам никому 
своята святая-святых), аз коренно промених своя 
живот. Майка ми, както и околните, виждаха 
това, но тя беше доволна, а на приказ ките на 
околните не обръщах внимание. Чувствувах, че 
съм намерила своя път. Стараех се да живея като 
християнка и главното – непрекъс нато да се кая 
за досегашния си живот. Усещах силна Божия 
помощ срещу напада щия ме дявол, особено при 
нощни молитви. Помагаха ми също св. Серафим 
Саровски и архи епи скоп Серафим.

Все повече и повече се отдавах на покаянна 
молитва и молитвеният ми опит ме научи на 
едно безценно правило – да не прекъсвам да се моля, 
но да се принуждавам даже и ако молитвата ми 
не върви. И винаги след такава прину ди телна 
молитва получавах Божия милост, която така 
ме изпълваше с радост, че оставах още дълго да 
се моля...

Малко преди свършване на гимназия, бях с 
майка си на Велика вечерня на храмовия празник 
в храма «Всехъ скорбящихъ Радость» на Руския 

паметник. По време на службата ми беше така 
хубаво, топло на сърцето, че си помислих: «Не 
може ли така да бъде, че все да съм в църква 
или около нея?» И сърцето само ми отговори: 
«Ако станеш монахиня, то винаги ще бъдеш при 
храма.» И аз веднага реших и обещах да стана 
монахиня. След службата дълго се молих пред чу-
дотворната икона «Достойно есть», а на другия 
ден, след Литургия, когато се връщахме с майка 
ми, аз º открих своето желание. Тя дълго мълча 
и най-после ми каза, че е съгласна и няма нищо 
против, но не знае как може да стане това и 
кога. И после дълго се разхождахме и беседвахме 
духовно, че няма нищо по-хубаво от това да се 
служи на Бога.”

Така, във време, когато църквите из 
България пустеят, девойката Мария Начева 
започва редовно да посещава богослужения
та в софийските хра мове и провежданите 
в тях духовни беседи. Тя и майка º стават 
енориаши на руския храм “Свети Николай 
Чудотворец”, където с благодатна сила ги 
привли ча гробът на светител Серафим и 
срещите с негови духовни чеда. От голямо 
значе ние за гжа Начева е установилата се 
още оттогава духовна връзка с прис но     па
метния архимандрит Серафим (Алексиев), 
който ду хов но се грижи за нея при споле
тялото я заболяване през последните две 
десе тиле тия от живота º.

Мария Начева завърш ва средно худо
жествено образование и е приета в Худо
жествената академия, където с успех се учи 
в класа на известния художник Илия Бешков. 
През 50те години в учебните заведения у 
нас се провеждат атеистич ни акции. На 
шумни събрания младежи и девойки, които 
не крият религиозните си разбира ния, са 
порицавани за обществено назидание и 
показ но изключвани от тогавашната ма
сова младежка комунистическа органи зация 
ДСНМ1. В такива моменти не малко от 
тях се изплашват и тръгват по пътя на 
компромиси със своята съвест. Изправена 
в Худо же стве ната академия пред едно та
кова многолюдно събрание, студентката 
Мария Начева твърдо и разум но защи тава 

1. Димитровски съюз на народната младеж (ДСНМ) – 
младежка комунистическа организация, преименувана 
през 1956 г. в Димит¬ровски комунистически младежки 
съюз (ДКМС).

религиозните си убеждения, при това така 
вдъхновено, че православ ната вяра, вместо 
предмет на насмешка, става предмет на 
открита проповед. Достойн ството на 
нейното поведение е оценено дори от идей
ните º противници, какъвто е например 
нейният състудент Светлин Русев – то
гавашен председател на Комсомолската 
организация в Академията. Макар публично 
да е изключена от ДСНМ, Мария Начева не 
губи възможност да продължи обучението 
си в Худо же ствената академия. Дарбите 
º предвещават добра творческа кариера. 
Но Бог, виждайки нейната решимост да Го 
изповядва в тези трудни времена, вече се е 
докоснал до сърцето º със Своята благодат 
и там е загорял пламъкът на любовта към 
Христа. Вслушвайки се в Божия зов, Мария 
Начева напуска Академията и поема пътя 
на монашеството. Въпреки че е един ствено 
дете в семейството, тя получава благосло
вение за това от своята благо честива майка.

Истинският духовен живот е изкуство 
на изкуствата, а идеалът за духовен живот 
е въплътен в монашеството, което отваря 
пряк път към найдос той  ната цел на човеш
кия живот: единението с Бога, Извора на 
вечния живот. Пътят към тази цел минава 
през очист ване на сърцето: Блажени са чис-
тите по сърце, защото те ще видят Бога (Мат. 
5:8). Един православен общежителен мана
стир, където се пазят духовноаскетически 
традиции на монашеството, е място, пред
назначено именно за очистване на сърцето 
чрез покаяние и духовен труд. Напускайки 
Художе ствената академия, 21годишната 

Мария постъпва в такъв малък пристан 
за спасение – Княжев ската света обител 
“Покров на Пре света Богородица” – под 
духов ното ръководство на приснопамет
ната игумения Серафима (Ливен).

Тук няма да се спираме върху духовния 
живот на инокиня Магдалина. От една стра
на, това не е прието, от друга, духовният 
живот на монаха е като цяло нещо твърде 
съкровено, той протича между него и Бога, 
открива се пред духов ния ръководител, ала 
в пълнота е известен единствено на Бога. 
Обаче по външните трудове на починалата 
наша сестра ние можем да доловим немал
ко детайли, говорещи за дълбочината на 
нейния духовен живот. От тях можем да 
съдим, че през целия си иночески път тя 
бе запазила и умножила в сърцето си онази 
топла вяра и любов към Спасителя, с която 
бе постъпила в манастира. С горещината 
на първите жени мироносици тя бързаше да 
служи на Господа. Неслучайно в иноческото 
си пострижение получи името на равноапос
толната мироносица Магдалина. Трябваше 
да се чуе как тя чете и пее в храма, как 
про ник новено разказва жития на светци, 
как украсява иконите в Божия дом, с каква 
грижа го подготвя за богослужението през 
Великата или Светлата седмица, с каква 
топла непосред стве ност води беседи с мана
стирските поклон ници, с каква сериозност 
и трудолюбие подхожда към иконописната 
си работа и към всяко едно възложено º по
слушание. И когато човек ставаше постоя
нен свидетел на това, той не можеше да не 
усети колко дълбоко сестра Магдалина живее 

Èêîíè îò èêîíîñòàñà íà хðàìà “Ñâ. ñâ. Êèðèл è Ìåòîäèй” â Íю Éîðê, íàðèñуâàíè îò ñ. Ìàãäàлèíà.
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с всичко, свързано с православната вяра, с 
каква топла съпричастност се отнасяше тя 
към всеки, у когото съзира искрен стремеж 
към тази вяра. 

Даровита и изключително трудолюбива, 
инокиня Магда лина успя да разра боти своя 
художествен талант, като впоследствие 
обучи на иконопис и други сестри в манасти
ра. Така тя стана основа на предречената и 
благословена от све тител Серафим иконо
писна рабо тилница в обителта. Справед
ливостта изисква да отбележим, че важен 
принос в това дело имаше и покойната бла
гочинна2 на манастира монахиня Серафима 
(Ястребова), човек с дълбока църковност и 
тънък художествен вкус. За успеха на това 
начинание бе от значение и духов ният 
жи вот, който водеше сестра Магдалина. 
Защото иконописта е богословие в линии 
и цветове. Неслучайно празникът Търже
ство на Православието е свързан именно 
с утвърждаването на иконопочитането. 
Сестра Магдалина винаги пристъпваше към 
иконописната работа с молитва и благо
говение. От нейната ръка излязоха голямо 
мно жество прекрас но изографисани икони 
и стенописи. Светите ликове, които ни 
гледат и днес от тях, говорят много повече 
за духовното богатство на нейната душа, 
отколкото нашите бледи думи. Отразили 
завинаги това богатство, тези ликове и до 
днес разкриват пред не един човек тайн
ството на вярата. 

2. Според руската църковна терминология – старша 
сестра, отговаряща за реда и дисциплината в манастира.

Въпреки безспорните си успехи инокиня 
Магадалина проявяваше завидна скромност. 
Тя винаги подчертаваше участието и на 
други сестри в художестве ната º работа, 
макар това участие често да бе нищожно в 
сравнение с личния º принос и реално положен 
от нея труд. Сестра Магдалина никога не 
подписваше името си върху изогра фисаните 
от нея икони, понеже бе уверена, че те са плод 
на благо словение и монашеско послушание.

И действително като истински плод 
на благословение и послушание, иконопис
ното дело се оказа от съдбоносно значение 
за запазването на княжевския Покровски 
манастир в изключително трудни мигове 
от неговото съществуване. Това стана по 
време на гоне нието срещу нашата обител 
след въвеж дането на новия църковен кален
дар, който по принципни съображения не 
бе приет от манастирското сестринство. 
Точно тогава бъл гар   ската емигрантска ко
лония в град Мелбърн, Австра лия, се обръща 
към Коми тета по въпросите на БПЦ и рели
гиозните култове с молба в България да бъде 
изра ботен спешно иконостас за мелбърнския 
храм на българската общност. През онези 
години по политически причини властите 
държаха страната ни да се представя добре 
в чужбина. Затова Комитетът веднага се 
обръща към Съюза на българските худож
ници със запитване кой би могъл спешно 
да нарисува достатъчно представителни 
иконо стасни икони. Известният българ
ски график Васил Захариев, вярващ човек, 
заявява, че подобна поръчка може да бъде 
изработена на нужната висота единствено 
в Княжевския манастир. И точно когато 
патриарх Кирил бе запланувал да изсели ма
настирското сестринство в пустеещия и 
порутен Гиген ски манастир, иконописното 
ателие получи тази отговорна поръчка. Бог 
даде сили и сестра Магдалина, подпомагана 
от монахиня Серафима (Ястребова) и от 
другите сестри, изработи толкова красив 
иконостас, ч е авторитетът на манастира 
силно се издигна сред художествените и ин
телигентските среди в страната ни. Ръко
водни пред ставители на Съюза на художни
ците посетиха Княжевската оби тел и се 
запознаха с художествената работа в нея. 
Впечатлен от видяното, тогавашният 

предсе дател на Съюза, художникът Никола 
Мирчев публично заяви, че иконо писното 
ателие на манастира може да бъде нарече
но малка художествена ака демия. Обител 
с такова име вече трудно можеше да бъде 
унищожена дори в комунистическо време. 
След иконостаса за Мелбърн манастирът 
получи още две отговорни поръчки – да из
работи иконостасите за българските пра
вославни храмове в Аделаида 
(Австралия) и в Ню Йорк 
(САЩ). Така в онова трудно 
време сестра Магда лина със 
самоотвер жения си труд и 
талант защити не толко
ва Княжев ския мана стир, 
колкото самото право на 
неговото сестринство да 
отстоява безкомпромис
ната си църковна позиция, 
за да запази верността си 
към Христа, пребъдвайки в 
завеща ната от Него свята и 
непорочна православна вяра.

За обща полза ще отбе
лежим и още една черта на 
нашата покойна сестра,  
която не се нравеше на мно
зина. Сестра Магдалина 
има ше много прям и рязък 
ха рак тер. Случваше се с горещия си темпе
рамент да реагира остро, когато се сблъска 
с нечия проява на непра вилна духовна нагла
са, на егоизъм или на топло хладност в 
служението на Господа. Раз бира се, засегна
тото ни от острите º думи самолюбие 
спон танно реаги раше и се бунтуваше, на
мирайки безброй самооправ дания за това. 
След подобни случаи сестра Маг да лина ви
наги се каеше за резкостта си и винаги нами
раше начин да отвърне на злото с добро. 
Това качество, което впрочем Матушка 
игумения Серафима с голям труд се опит
ваше да възпи та у всич ки нас, инокиня 
Магдалина бе усвоила дълбоко в сърцето си 
и го практикуваше с лекота.

Въпреки нато ва реността си с иконопис
на работа сестра Магдалина изпълняваше 
и редица други манастирски послу шания. 
Големите си домакин ски способности тя 
използваше неуморно, за да облекчи труда 

на поне мощните и на повъзрастните сес
три. Където и да се обърнем днес в нашата 
света обител, виждаме следи от нейната 
неуморна съзида телна дей ност. 

Тя вземаше активно участие като ху
дожествен ръководител при изработ ване 
на идейните проекти за строителството 
в обителта, а също така и на катед ралния 
храм на Българ ската Православна Старос

тилна Църква “Успение Бо
горо дично” в кв. “Бъкстон”. 
Умееше да работи съв ме ст
но с другите и макар идеите 
º често да бяха водещи, ста
раеше се да остава в сянка, 
като приписваше своя при
нос на другите участ ници.

Изключително начете
на, както в житийната и 
аскетическата литерату
ра, така и в областта на 
изкуството, тя завеждаше 
манастирската библиоте
ка. С тази дейност инокиня 
Магдалина даде възможност 
на мнозина да се запознаят 
с вярата и да обикнат Пра
вославието. Осо бено голяма 
бе грижата º за хора от 
интелигенцията, защото 

тя съзнаваше, че отчуж даването на ин
телигенцията от православната вяра ще 
има пагубни последствия за бъдещата ду
ховна съдба на България. Скръбта, в която 
смъртта на сестра Магдалина потопи 
сърцата на толкова много хора, свидетел
ства за истинската християнска любов и 
съпричастност, с която тя ги е посре щала 
в манастира, подкрепяла ги е духовно, пома
гала им е да намерят правил ната насо ка в 
трудните обстоятелства на съвременния 
живот, като безкористно е споделяла с тях 
своя опит и познания.

След като споменахме за многото тру
дове и добри дела на сестра Магда лина, у 
някои може би неволно ще възникне въпроса 
защо тя бе грабната от такава неочаквана 
и жестока смърт. Немощният човешки 
ра зум е безсилен пред тайната на Божии
те съдби и Божия промисъл. Знаем само 
че Божият промисъл е благ и Божието ми

Èêîíîñòàñúò íà хðàìà “Ñâ. Ïåòêà” â Àäåлàèäà, 
Àâñòðàлèя, íàðèñуâàí îò ñ. Ìàãäàлèíà.

Ñ. Ìàãäàлèíà â èêîíîïèñíàòà. 
Ïðîлåòòà íà 1999 ã.
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Рождественско СЛОВО
“Днес се ражда от Дева Този, Който 
с ръката Си държи цялото творение, 
с пелени се повива Този, Който по 
Съществото Си е непристъпен Бог. 
В ясли ляга Този, Който в началото 

утвърди небесата със слово...”1

(Миней, 24 декември, стихира глас 6 на деветия час).

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

о
тново нашата Майка, Църквата 
благовести трепетната тайна на 
Христовото Рождество. Казвам 

“отново”, защото всички ние се носим в 
потока на времето. И въпреки това Църквата възпява: “Днес се ражда от Дева 
Този, Който с ръката Си държи цялото творение...”Да, в живота на Църквата 
минало, настояще и бъдеще се преживяват в неразривно единство. И това е 
така, защото чрез живота в Христос вечността се среща с времето, освещава 
времето, обгръща ни във всяка частица от сътвореното време. 

Само очистеният благоговеен ум може да се докосне до отблясъка от 
тайната на Христовото Рождество, а ние с плавна реч, но с плахо сричащ 
дух можем смирено да говорим за нея с духоносните църковни слова – днес 
“Невидимият става видим, Неосезаемият става осезаем, Безначалният по-
лучава начало”2; като напълно безпомощен наглед Младенец се ражда от 
Майка Девица “Този, Който с ръката Си държи цялото творение”. По думите 
на св. Григорий Палама “тялото на Божията Майка е било по-чисто от са-
мите чисти чрез добродетелите си духове, така че е могло да приеме самото 
ипостасно Слово на пребезначалния Отец.” Пречистата девическа утроба 
вмества Невместимия и ражда във времето като Човек единородния Божий 
Син, роден от Бог Отец преди всички векове.  Заради нас и заради нашето 
спасение Бог Слово става един от нас. И Църквата възглася със светли и 
надземни в сърцевината си слова: “Днес... с  пелени се повива Този, Който 
по Съществото Си е непристъпен Бог, в ясли ляга Този, Който в началото 

1. Днeсь раждaетсz t дв7ы, рук0ю всю2 содержaй твaрь, пеленaми ћкоже зeменъ повивaетсz, 
и4же существ0мъ неприкосновeненъ бGъ. въ ћслехъ возлежи1тъ, ўтверди1вый нб7сA сл0вомъ въ 
начaлэхъ.

2. Миней, 26 декември, вечерня, трета стихира на стиховните.

лосърдие – велико; че Господ търси преди 
всичко спасението на човешката душа и я 
взема от този свят в найблагоприятния 
от тази гледна точка момент. Макар само 
65годишна, сестра Магдалина ясно пред
усещаше близкия си преход към вечността 
и видимо се готвеше за него с покаяние и с 
дела на любов и мило сърдие. За тази нейна 
духовна нагласа свидетелства и последното 
º писмо до нейната духовна майка – игумения 
Серафима (Ливен), която тя безгранично 
обичаше и на която бе всецяло пре дана. 
Сестра Магдалина е написала това писмо в 
навечерието преди да се приобщи със свети
те Христови тайни – само три дена преди 
да срещ не смъртта. Част от това писмо 
Негово Преосвещенство епископ Фотий 
прочете в топлото си слово след нейното 
опело. Нека завършим краткия си спомен 
за незабравимата сестра Магдалина с думи 
от  това слово: 

“... Покойната като инокиня, особено 
напоследък, е имала не само мисълта за 
смъртта в сърцето си, тя е носела и едно 
особено, дълбоко предусещане за близката си 
земна кончина. И то личи от последното 
º писмо до нейната игумения, до Матушка 
Серафима, в навечерието на последното º 
при обща ване със светите Христови Тайни 
само три дни преди кончината º. Ще ви 
про че та част от това писмо:

«Напоследък, когато боледувам, винаги си 
мисля за края. Аз имам постоянното усещане, 
че пътувам – често сънувам, че пътувам с влак, 
а крайната гара е смъртта... Съкрушавам се и 
страдам от съзнанието, че при съвместното 
«пътуване» не успях да послужа и утеша своите 
сестри-спътници. Ако те слязат преди мене, 
или пък аз – преди тях, – ще успея ли да допълня 
липсващото – делата на любов и милосърдие?... 
С младшите сестри също трябва да съм нежна и 
любеща – как ще се молят за мене, ако им горчи в 
сърцето от мен?... Че животът отлита, не ми е 
чудно – нали това е временно пребиваване – тук, 
на земята. Измъчва ме съзнанието за много 
пропиляно време и възможности. Старая се да 
не унивам. И да се кая. И да събирам последни 
трохи на доброделание. Оста налото е в Божиите 
ръце – Неговият съд е праведен. И многомилостив.

Много ми се иска и Вас поне малко да зарад-
вам, като поне в края на живота си се изправя 

духовно, заради Вашите молитви и търпение, и 
любов. Простете!

Ваша недостойна раба, инокиня Магдалина.»
Това не е просто част от изповед. Това 

е един иночески завет към всички ни. Тук, 
както, мисля, сами усещате, е казано много, 
тук е казано всичко. И за живота, и за смър
тта, и за отношенията помежду ни, и за 
пътя, който час след час и миг след миг се 
изнизва изпод нозете ни, изпод душите ни, 
изпод сърцата ни. Пътят, който води към 
среща с Вечния, към среща с нашия Творец 
– Спасителя. Мисля, че всеки, който позна
ваше сестра Магда лина, е усетил нейната 
поривиста, искрена любов към Православи
ето. Всеки, който е виждал нейните икони, 
е усетил изключителните дарби, с които 
Господ я бе обдарил. Нейните икони пропо
вядваха нейната любов към Православието, 
нейното дълбоко, духовно разбиране за същ
ността на иконата, за нейния богословски 
смисъл, за нейната глъбинна проповед в 
образи и багри. Тия, чиито ликове с такова 
изящество, умение и любов сестра Магдали
на изписваше, те сега да я приемат в небес
ните живелища – Спасителят, Царицата 
Небесна, безплътните Сили, неизброимият 
сонм на свет ците, на угодниците Божии. 
Нейният път тук, на земята, многогриж
ният, тежък, задушлив земен път свърши. 
Започна небесният º път. 

Блаженъ путь воньже идеши днесь, сестро, 
яко уготовася тебе место упокоенiя!”

След неочакваната раздяла със сестра 
Магдалина ние всички още поясно разбрахме 
колко силно сме свързани духовно с нея, и не 
само с нея, но и с цялата тази света обител, 
основана от светител Сера фим и изградена 
с молитвените трудове на матушка игуме
ния Серафима. Ние усе тихме колко важно е 
да съхра ним верността към техните заве
ти, да съхраним единството в Христовата 
исти на и в Христовата любов.

Èãуìåíèя Ñåðàфèìà (дèìèòðîâà) 
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Ìîìåíòè îò бäåíèåòî è ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà Ïåòäåñåòíèцà, 3 юíè (21 ìàй ñò. ñò.). 

Ïðàçíèêúò “Ñâ. дух” â хðàìà “Ñâåòà Òðîèцà” â ãð. Ãîцå дåл÷åâ, 4 юíè (22 ìàй ñò. ñò.).

Âåлèêèяò âхîä íà ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà 
Âúçíåñåíèå Ãîñïîäíå. 24 ìàй (11 ìàй ñò. ñò.). 

Ïàíèхèäà çà èãуìåíèя Ñåðàфèìà (Ëèâåí) â 
Êíяжåâñêèя ìàíàñòèð “Ïîêðîâ Áîãîðîäè÷åí”, 

5 юíè (23 ìàй ñò. ñò.).

утвърди небесата със слово ”. “Смирномъдрието е одежда на Бога”, 
казва св. Исаак Сириец. Способни ли сме дори само да помислим за 

безпределното смирение на Всемогъщия? Способни ли сме да преклоним 
ума и сърцето си пред това потресаващо смирение? Единородният Син Бо-
жий прие нашата осъдена от греха природа, за да осъди в нея греха и да я 
избави от него; дойде, за да изцели със смирението Си нашата гордост, за 
да изцели с човеколюбието Си нашето себелюбие, за да порази с любовта 
Си нашата омраза, дойде, за да ни дари Себе Си. И Той стори всичко това, 
без ни най-малко да накърни дарената ни от Самия Него свобода. Дойде, 
възприел нашата изранена от греха скръбна плът. Дойде да подири нас, 
обезумелите, гордо тънещите в дебрите на греха, дойде при на нас, заста-
нал смирено пред прага на нашата свободна воля, на нашата съвест, на 
нашето сърце. Дойде, за да ни призове отново в дома на Небесния Отец.

Ала нека стихне нашето слово, изричано с неумело сричащ дух. То би 
принесло полза, ако ни подбуди да  разтворим умовете и сърцата си за 
словото на Живия Бог, за светоотеческото, за църковното слово – за тия 
ословесени от предвечното Слово слова, от които се излива благодатта на 
Светия Дух и напоява душите, жадни за Истина.

Да помолим Спасителя да ни удостои да се докоснем до Неговата одеж-
да – до божественото Му смирение, да ни удостои да Му благодарим и да 
Му се поклоним с дух и истина, та да откликнат живо и в нашите души 
словата на богогласния химнотворец:  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”3. На Него, 
Непостижимия и в непристъпното Му величие, и в неизразимото Му смире-
ние, на въплътения Бог Слово, нашия Господ Иисус Христос, заедно с без-
началния Негов Отец и Пресветия Благ и Животворящ Дух, единосъщна 
и неразделима Троица подобава благодарение и слава, чест и поклонение 
сега, и всякога, и във вечни векове! Амин.

Честито Рождество Христово!

† Триадицкий епископ Фотий

3. Миней, 22 декември, канон на повечерието, песен пета, втори тропар.



Празникът на манастира “Преображение Господне” 
19 август (6 август ст. ст.), Слатиоара, Румъния

Òðèàäèцêèяò åïèñêîï фîòèй ñúñ ñâåщåíèцèòå è 
ìèðяíè ñлåä ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðåñòîлíèя ïðàçíèê 

íà хðàìà “Ïðåï. Éîàí Ðèлñêè” â дуïíèцà. 
31 àâãуñò (18 àâãуñò ñò. ñò.).  
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Вляво: Ìàлêèяò âхîä íà ñâåòàòà Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà íà ñâåòèòå ïúðâîâúðхîâíè àïîñòîлè Ïåòúð 
è Ïàâåл. 12 юлè (29 юíè ñò. ñò.) 2012 ã. Вдясно:  Ìîлåбåí êúì ñâåòèòå äâàíàäåñåò àïîñòîлè. 

13 юлè (30 юíè ñò. ñò.). 

Ïðåñòîлíèяò ïðàçíèê íà хðàìà “Ïðåñâåòà Áîãîðîäèцà – Ðàäîñò íà âñè÷êè ñêúðбящè” âúâ Âåлèíãðàä. 
5 àâãуñò (23 юлè ñò. ñò.).  

Â ïðàçíè÷íèòå бîãîñлужåíèя âçåхà у÷àñòèå âñè÷êè àðхèåðåè íà Ðуìúíñêàòà Ïðàâîñлàâíà Ñòàðîñòèлíà 
Öúðêâà, à ñúщî è àðхèåðåèòå ãîñòè – èçïúлíяâàщèяò äлúжíîñòòà ïðåäñåäàòåл íà Ñâåщåíèя Ñèíîä íà 
ïðîòèâîñòîящèòå – Ãðúцêà Èñòèííî-ïðàâîñлàâíà Öúðêâà – Îðåйñêè åïèñêîï Êèïðèàí, ïðåäñòîяòåляò 
íà Áúлãàðñêàòà Ïðàâî ñлàâíà Ñòàðîñòèлíà Öúðêâà – Òðèàäèцêèяò åïèñêîï фîòèй, êàêò î è Ìåòîíñêèяò 
åïèñêîï Àìâðîñèй è Ãàðäèêèйñêèяò åïèñêîï Êлèìåíò îò Ñâåщåíèя Ñèíîä íà Ïðîòèâîñòîящèòå.

Вляво: Êèлèяòà íà ñâ. Ãлèêåðèй Ðуìúíñêè. Вдясно: Ìàíàñòèðúò “Ñâåòî Áлàãîâåщåíèå” âúâ Âàлåà Ðî-
øèå. 1) Íîâîïîñòðîåíèяò ñúбîðåí хðàì. 2) Òðèàäèцêèяò åïèñêîï фîòèй ñ Èлфîâñêèя åïèñêîï флàâèàí, 
àðхèìàíäðèò Àêàêèй, èãуìåí íà ìàíàñòèðà “Ñâ. Ãðèãîðèй Ïàлàìà” â Еòíà, ÑÀЩ, è ñåñòðèíñòâîòî íà 

ìàíàñòèðà. 21 àâãуñò (8 àâãуñò ñò. ñò.).  

Ïðàçíèêúò â ÷åñò íà Âñè÷êè бúлãàðñêè ñâåòцè, 17 юíè (4 юíè ñò. ñò.). Вляво: ðàííà ñâ. Ëèòуðãèя 
â ïðèçåìíèя ïàðàêлèñ íà êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå Áîãîðîäè÷íî”. Вдясно: лèòèйíî øåñòâèå ñлåä 

ñâ. Ëèòуðãèя àðхèåðåйñêè ÷èí, êîяòî бåøå èçâúðøåíà â ãîлåìèя хðàì.
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Âå÷åð, ïîñâåòåíà íà 30-ãîäèøíèíàòà îò êîí÷è-
íàòà  íà йåðîìîíàх Ñåðàфèì (Ðîуç), 2 ñåïòåìâðè 
(20 àâãуñò ñò. ñò.). Êàòåäðàлåí хðàì “Уñïåíèå 

Áîãîðîäè÷íî”. 
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Íàðåä ñ àðхèåðåèòå îò Ñèíîäà íà Ïðîòèâîñòîя-
щèòå â ïðàçíè÷íèòå бîãîñлужåíèя âúâ фèлè âçåхà 
у÷àñòèå ïðåäñòîяòåляò íà Áúлãàðñêàòà Ïðàâî-
ñлàâíà Ñòàðîñòèлíà Öúðêâà – Òðèàäèцêèяò åïè-
ñêîï фîòèй è äâàìà àðхèåðåè îò Ðуìúíñêàòà 
Ïðàâîñлàâíà Ñòàðîñòèлíà Öúðêâà – Ãàлàцêèяò 
åïèñêîï дèîíèñèй è Ïлîåщêèяò åïèñêîï Àíòîíèй, 
à ñúщî è Âîðîíåжêèяò è Южíî-ðуñêè åïèñêîï Êè-
ðèл îò Ðуñêàòà Ïðàâîñлàâíà зàäãðàíè÷íà Öúðêâà.  

Празникът на манастира “Св. св. Киприан и Иустина” 
15 октомври (2 октомври ст. ст.), Фили, Гърция
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Празникът на катедралния храм “Успение Богородично” в София

Òúðжåñòâåíèòå бîãîñлужåíèя çà ïðåñòîлíèя ïðàçíèê íà êàòåäðàлíèя хðàì â ñòîлèцàòà бяхà 
îãлàâåíè îò Òðèàäèцêèя åïèñêîï фîòèй è Ãàðäèêèйñêèя åïèñêîï Êлèìåíò îò Ñâåщåíèя Ñèíîä íà 
ïðîòèâîñòîящèòå – Ãðúцêà Èñòèííî-ïðàâîñлàâíà Öúðêâà. Íà ñлåäâà щàòà âå÷åð Òðèàäèцêèяò 

åïèñêîï фîòèй îòñлужè Чèíà íà ïîãðåбåíèåòî íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèцà.

Âåлèêèяò âхîä íà ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà 
Ðîжäåñòâî Áîãîðîäè÷íî. 

21 ñåïòåìâðè (8 ñåïòåìâðè ñò. ñò.).  

Ìàлêèяò âхîä íà ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà 
Уñåêíîâåíèå íà ñâ. Éîàí Êðúñòèòåл. 

11 ñåïòåìâðè (29 àâãуñò ñò. ñò.).  
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Àðхèâ íà ñï. “Ïðàâîñлàâíî ñлîâî” в Интернет: http://bulgarian-orthodox-church.org/ps/

Рождество Христово в катедралния храм, София

Вляво: Ïðè÷àñòяâàíå ïî âðåìå íà ñâ. Ëèòуðãèя çà ïðàçíèêà. 7 яíуàðè 2013 ã. (25 äåêåìâðè ñò. ñò. 2012 ã.)
Вдясно: Òðàäèцèîííàòà ðîжäåñòâåíñêà ñðåщà íà äåцàòà åíîðèàøè íà êàòåäðàлíèя хðàì “Уñïåíèå 
Áîãîðîäè÷íî” ñ Íåãîâî Ïðåîñâåщåíñòâî Òðèàäèцêèя åïèñêîï фîòèй.  12 яíуàðè (30 äåêåìâðè ñò. ñò.).
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Ñâ. Ëèòуðãèя íà ïðàçíèêà â ÷åñò íà ïðåï. Éîàí 
Ðèлñêè. 1 íîåìâðè (19 îêòîìâðè ñò. ñò.).  

Ïîìàçâàíå ñ åлåй ïî âðåìå íà бäåíèåòî çà ïðàçíèêà 
Àðхàíãåлîâäåí. 20 íîåìâðè (7 íîåìâðè ñò. ñò.).  

Âå÷åð, ïîñâåòåíà íà бðàò Éîñèф Ìуíьîñ, ïî 
ïîâîä 15-ãîäèøíèíàòà îò íåãîâàòà êîí÷èíà è 
30-ãîäèøíèíàòà îò íà÷àлîòî íà ìèðîòî÷åíåòî 
íà Èâåðñêàòà Ìîíðåàлñêà èêîíà íà Ïðåñâåòà 
Áîãîðîäèцà, 28 îêòîìâðè (15 îêòîìâðè ñò. ñò.).

Ñâ. Ëèòуðãèя àðхèåðåйñêè ÷èí è âúçâåжäàíå íà 
ìîíàхèíя Ñåðàфèìà (дèìèòðîâà) â èãуìåíñêè ñàí 
íà ïðåñòîлíèя ïðàçíèê íà ãлàâíèя ìàíàñòèðñêè 
хðàì “Ñâ. àïîñòîл è åâàíãåлèñò Ëуêà”, 31 îêòîì-

âðè (18 îêòîìâðè ñò. ñò.).


