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КАМБАНАТА 
 

Бях с приятели на излет високо в планината. Внезапно времето се влоши и падна гъста 

мъгла. Нямахме водач и изгубихме пътя. Не знаехме накъде да вървим, а започна и да 

се стъмва. Всеки предлагаше своя посока, но така и не стигнахме до съгласие накъде да 

тръгнем. А мракът се сгъстяваше и положението ни ставаше наистина драматично. 

Тогава чухме камбанен звън – не силен, но ясно доловим. Заслушахме се с надежда. Да! 

Наистина беше камбана. Биеше равномерно и спокойно, не спираше. Някои от нас 

твърдяха, че някъде наоколо със сигурност има хижа, но не знаехме накъде да я търсим. 

Явно хижарят биеше камбаната, за да насочва заблудените туристи. Тръгнахме по 

посока на звъна. Трудно намирахме стръмната пътека, но камбаната не спираше да бие. 

Нейният звън ставаше все по-близък и силен и не само ни показваше посоката, но ни 

даваше надежда и сили. След около час труден преход, вече в пълен мрак, водени все 

така от гласа на камбаната, намерихме топлата и уютна хижа. 

Бяхме спасени! 

Благодарение на камбаната, чийто звън ни показа посоката, като ни водеше в 

тъмнината. 

И на хижаря, който не спря да я бие. 

Изкачило се високо в планината на техническия напредък, съвременното човечество е 

обгърнато от мъглата на нравствената безпътица. Мракът се сгъстява, става все по-

студено, но никой не посочва верния път към светлата и топла хижа на спасението. 

Впрочем, не никой! 

Всеки, който се заслуша, може да долови един тих, но ясен камбанен звън. Това е 

гласът нн Христовата Църква. Той ехти от две хилядолетия – ту по-силно, ту по-слабо, 

но винаги доловим и различим. Всички го чуват, но не всички му обръщат  внимание и 

не всички му се доверяват; някои дори се опитват всячески да го заглушат. Тези пък, 

които му повярват и тръгнат след него, намират спасение. Така през  вековете са се 

спасили хиляди и милиони човешки души. Защото гласът на Църквата прогласява 

Божието слово, Божията истина, Божията посока. А това е единствената истина и 

единствената посока, която води към живот.  

Всичко друго е напразно лутане, суета и гибел.  

Ала спасителният камбанен звън не е само гласът на Църквата. Камбана може и трябва 

да бъде всеки християнин. Всеки един от нас неспирно и неуморно трябва да „звъни” и 
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да разнася гласа на Христовото благовестие, да упътва и да насочва всички, които се 

лутат в мъглите на зъблудите. Всички или поне тези, които са готови да чуят този 

„звън” и да тръгнат след него. 

С тази своя книга се опитвам и аз да „звъня". Бих се радвал ако за тези от вас, които 

знаят накъде да вървят, тя бъде едно потвърждение на вярната посока. И бих бил 

наистина щастлив, ако нейният „звън” успее да насочи онези, които все още търсят 

пътя и са готови да се „вслушат” в него. 

 

Свещ. Александър Лашков 

 
 

 

 

 

ЧАСТ  ПЪРВА 

Съработници Божии 

 
 

Съработници божии 
Нова година 2006 

 

Ако се вгледаме в часовника, едва ли ще забележим как се движат стрелките. Колкото и 

да се взираме, не ще видим как разцъфтявят цветята или как растат децата край нас. 

Въпреки това всички с тъга отбелязваме, че времето не просто „върви” и „минава", а 

лети с шеметна скорост. Колко бързо и сякяш неусетно се търкулнаха в бездната на 

миналото първите пет години на XXI век. Точно преди пет години,  на същата дата 

стоях на същото това място. Първи януари, понеделник, 2001 година. Ден първи на 

първата седмица, на първия месец, на първата година на XXI век. С колко добри 

очаквания и светли надежди посрещнахме тогава новото столетие. Вярвахме, че 

войните, раздорите и страданията са останали завинаги зад нас, в отминалия бурен и 

кървав XX век. Надявахме се, че те са нещо завинаги изживяно и загърбено и че едва ли 

някога ще се повторят. Въобразявахме си, че горчивите и жестоки уроци на историята 

са ни направили по-мъдри, по-добри и по-състрадателни. 

Оказа се, че не сме се променили нито на йота.  И новият век започна така,  както си 

отиде старият – с конфликти, войни, кървави терористични актове и хиляди невинни 

жертви. Оказа се, че човечеството нито е поумняло – поне малко! – нито е станало по-

добро; оказа се, че сме си все същите – ненаситни в алчността и упорити в злото. А и 

не би могло да бъде иначе! Защото доброто и светлото в човека, „живата вода” на 

любовта и братолюбието бликат от един единствен небесен извор – Бога. И когато 

човешките умове, сърца и души са затлачени от лъжеистините на атеизма и 

материализма (изкушавам се да кажа и на тяхната рожба социализма), тази божествена 

светлина, тази „жива вода” не може да проникне в тях, не може да ги просвети и напои, 

не може да ги одухотвори и облагороди. Резултатът е очевиден и плачевен. Линеят, 

съхнат и чезнат още в зародиш кълновете на вярата, доброто и любовта. А на тяхно 

място в човешките души избуяват плевелите и тръните на егоизма и безсърдечието; или 

в най-добрия случай – на една лишена от здрава философска основа и религиозна 

мотивация и поради това – безплодна и куха хуманност. Защото и в нравствения мир,  

както и във физическия свят, природата не търпи празно пространство: изгоним ли Бога 

от живота си, на Негово място неминуемо идва дяволът – друга възможност просто не 

съществува. А пътят, по който дяволът води човечеството, не е стръмен и труден като 
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Божия път. Пътят на дявола е широк, нанадолен и лесен. Единственият му недостатък е, 

че води право в ада. 

Пределно ясно е: човешката история и човешкият опит категорично петвърждават 

факта, че без Бога, извън Бога истинска нравственост не е възможна. А нравствеността, 

моралът е единствената здрава и непоклатима основа, върху която човечеството може 

да гради живота, развитието и напредъка си. Това са многократно потвърдени истини, 

квито не се нуждаят от доказване. Но... човечеството отказва да види, да приеме и да 

внедри тези прастари и проверени истини в живота си. Единствените 

жизнеподдържащи и жизнеутвърждаващи истини! Други Бог не ни е дал, нито пък 

хората са открили. Това е единственото спасяващо лекарство,  което болното 

човечество отказва да признае и да приеме. Може би защото лекарството е горчиво? 

Късогледство ли е това? Или някакъв нагон към самоунищожение? Или по-скоро е 

наркомания? Не е ли заприличало съвременното човечество на наркоман,  който знае,  

че опиатите го водят към неминуема смърт, но не иска (или вече не може!) да се откаже 

от тях? 

В това първо утро на Новата 2006 година ви говоря тези толкова сериозни неща не за да 

помрача общия ни празник, а за да ви вдъхна увереност, чувство за отговорност и 

решителност. Явно на 

нас, християните, Божиите сьработници, се пада трудната и отговорна мисия да 

отклоняваме човечеството от гибелния път на саморазрушението; на нас, Христовите 

воини, се пада частта и задължението да отвоюваме света от  злото. Единствено на нас! 

„Защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим, 

освен името на Иисуса Христа, Назорея"(Деян. 4:12,10).   Ако носим това спасително 

име не само формално, а го носим изписано в душите и сърцата си, ние можем да 

направим наистина велики и чудни неща. Нека не ни смущава нашата малобройност, 

защото „с нами Бог!” Нека не ни обезсърчава гръмогласната и пошла светска врява, 

защото ние сме Христовият глас, който никой и нищо не може да заглуши. Нека не ни 

плаши вулгарната нападателност на сатанинските слуги, защото нашето оръжие са 

вярата, надеждата и любовта. Това са Божиите оръжия, които Той е дал на Своите 

верни и с тях те победиха елинската мъдрост, римското 

могъщество, еретическите лъжеучения, разколите и всички дяволски коварства. Пред 

тези изпитани оръжия, ако ги използваме умело и решително, няма да устоят и 

атеизмът, и материализмът, и модерното езичество. 

Накрая ще ви продиктувам една „Рецепта за щастлива Нова година", която преписах 

за вас от Книжката „Хляб за всеки ден", януари – февруари – март 2001 година. 

„Вземете дванадесет пълни месеца, като внимавате да са абсолютно чисти от минали 

спомени за горчивина, злоба, завист и ревност. Почистете ги от полепналата по тях 

омраза, премахнете всички петна от дребнавост и ги употребете така чисти и нови, като 

току-що излезли от огромния склад на времето. 

Разделете всеки месец на 30 или 31 равни части. Вторият разделете на 28 части. Не се 

опитвайте да правите цялата порция наведнъж (мнозина така похабяват всичко), но 

приготвяйте само по един ден по следния начин: 

Поставете в деня 12 части вяра, 11 части търпение, 10 части смелост, 9 части труд (не 

пропускайте тази част, ще развалите вкуса на всичко), 8 части надежда, 7 части 

преданост, 6 части щедрост, 5 части доброта, 4 части почивка (който забравя това, все 

едно пропуска да сложи олио в салатата), 3 части молитва, 2 части размишление и една 

част добре обмислено решение. 

Излейте в цялата смес любов и примесете с енергия. Пригответе всичко с горещо сърце, 

гарнирайте с усмивка и радост, а след това сервирайте със смирение и скромност. 

Благословена Нова година!" - 1 януари 2006 г. 
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Сняг, води и небеса  (Богоявление) 
 

Само преди няколко дни посрещнахме Новата година – петата година на двадесет и 

първото столетие. Когато казваме, че вече сме в Двадесет и първи век, сякаш искаме да 

подчертаем в какви модерни и напредничави времена живеем. С този израз като че ли 

искаме да изтъкнем колко сме цивилизовани, усъвършенствани, автоматизирани, 

„интернетизирани” и пр.  

И това наистина е така. Но обграждайки се с техника, електроника и удобства, даваме 

ли си сметка и колко много губим – като светоусещане, като светоглед,  като мислещи 

телеснодуховни същества? Удобствата и механизмите сякаш са прекъснали и заличили 

пряката ни, непосредствена връзка със света. Въздухът, земята, огънят, водата вече не 

са за нас това, което са били за древния човек – могъщи и тайнствени космически 

стихии, а помпа или прахосмукачка, запалка или горяща в хола камина. Водата? 

Отваряш кранчето и тя потича – топла или студена – каквато пожелаеш. Водата, която 

векове наред е била един от основните религиозни символи, едновременно и символ, и 

извор на живот. Без храна човек може да преживее доста дьлго, но без вода умира бързо 

и точно това, по думите на протопрезвитер Александър Шмеман, го прави жадуващо 

същество. А тъй като без вода е невъзможна и чистотата, тя,  водата, е символ и на 

очищението, на обновата и възраждането.  

Водата също така е сила и мощ, красота и нежност. Тя също като въздуха може да се 

носи с огромна скорост и да помита всичко по пътя си, но може и да милва и леко да 

люлее. Водата е по-плътна, по-осезаема материя от въздуха; тя сякаш е въплътен въздух 

и това най-добре можем да видим в открито море, където бездънното небе се отразява и 

сякаш лежи дълбоко в морските недра. В открито море,  където въздух и вода се сливат 

в едно. 

Ако успеем да си възвърнем поне част от това древно възприемане на света, на 

стихиите и на материята, сътворени и оживотворени от вселюбещия Бог, ние ще видим, 

ще чуем и ще преживеем по съвсем друг начин днешния празник. Ето, след малко ще 

пристъпим към извършването на Великия водосвет. Вслушайте се в молитвите и 

песнопенията и „вие ще почувствате, че тук се извършва не просто едно древно 

чинопоследование, а нещо, което и сега говори, както и преди хиляди години, за нашия 

живот,  за нашата вечна и нечезнеща тъга по очистването, възраждането, 

обновлението...” (Александър Шмеман, Възкресни беседи). Ще видите, ще почувствате 

и ще разберете Кръщението Иисусово в цялата му пълнота, дълбочина и смисъл. Ще си 

дадете сметка, че влизайки и омивайки се във водите на Йордан Господ Иисус Христос 

освещава водната материя и я прави годна и за нашето кръщение, за нашето очистване 

и обновяване (виж Тит 3:5). При Кръщението Господне Христос се потопи в 

Йорданските води, „за да даде на водите – по думите на св. Прокъл, патриарх 

Цариградски, – дара на освещението". Чрез днешното Велико водоосвещение ние пък 

спомняме и възпроизвеждаме Кръщението Господне. Цитираният вече руски църковен 

деятел, неуморен проповедник и задълбочен богослов Александър Шмеман, прониква 

още по-дълбоко в смисъла и тайната на събитието. В своята беседа за Кръщението 

Господне той пише: „Сам Бог в образа на човек влезе в тази вода и съедини Себе Си не 

само с човека, но и с цялата материя, правейки я светла и светоносна, насочена, 

устремена към живота и радостта." 
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Нека и ние сега се опитаме така именно да видим, да почувстваме и да преживеем 

днешния велик празник. С възхищението и светоусещането на първите християни, с 

невинността им на деца и с боговиждането на чистите по сърце. Та и в нашите души, и 

в живота ни да потекат лъчезарните богоосветени Йордански струи. Струите на 

очистването, на възраждането и обновлението.  

Ще завърша малко необичайно. За конец бих искал да ви прочета едно прекрасно 

стихотворение. То се казва „Богоявление” и е написано от моя съученик от 

семинарията Радко Радков, най-големият поет и драматург на съвременна България. 

 

Богоявление 

 

Валяха снеговете песенни, 

звъняха църкви и в студа  

се спускат радостни процесии  

по хълмовете на града. 

 

Клокочат струи в ледовете. 

Спасете ме като преди, 

Богоявленски водосвети, 

целебни бликащи води! 

 

И се разтваря всяка къща 

пред греещата свобода  

на пеещата, всемогъща,  

свещенодействена вода. 

 

По ръсенки и кръщенета, 

според завета от предци, 

вървят свещеници и светят  

като възкръснали светци. 

 

И аз след смърт и дълга битка 

се връщам в детството, назад 

при лъхащата здраве китка, 

замръзнала за благодат. 

 

Кръсти се, слънце, в ледовете! 

Спасете ме като преди,  

Богоявленски водосвети, 

целебни бликащи води! 

 

Да, видя как невидим пьрха  

във ветрове и снежен пух  

над църквицата златовърха 

Йордански гълъб, Божи Дух. 

 

Как под зората розопръста, 

димяща в белите лъки, 

трошат леда и хвърлят кръста 

в йордановденските реки! 
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И да се къпя в многозария 

от бистър стъклописен мраз, 

превърнал моята България 

във сребърен иконостас! 

 

Богоявление. 

Съседство  

на сняг, води и небеса. 

Аз твойто тайнствено наследство 

през огъня ще пренеса! 

 

6 януари 2005 г. 
 

 

 

Пророк, Предтеча, Хаматвил (Ивановден) 
 

Вчера отпразнувахме един от най-древните християнски празници – Кръщение 

Господне или Богоявление, Днес пък, по стара църковна традиция, почитаме паметта на 

Кръстителя Господен – св. пророк Йоан Предтеча. 

"Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване на 

грехове – разказва св. евангелист Марк. – И излизаха при него цялата Юдейска страна и 

Йерусалимци, и всички се кръщаваха от него в р. Йордан, като изповядваха греховете 

си” (Марк 1:4-5). 

Както знаем, кръщението е първото християнско тайнство, при което кръщаваният 

получава име и става член на Светата Църква. Думите „кръщение", „кръщене", 

„кръстник” са производни на думата „кръст". Но по времето на св. Йоан Кръстител още 

няма християнство, няма и Църква, а Иисус дори не е започнал спасителното си дело. 

Следователно не можем да говорим за Йоановия обряд като за кръщение в християнски 

смисъл. 

Какво е извършвал тогава Предтечата в р. Йордан и правилно ли е да го наричаме 

кръщение? 

Недоумението произлиза от неточния (свободния) превод от гръцки на старобългарски 

(църковнославянски). Някога, в старозаветно време, когато някой езичник е искал да 

приеме юдейската вяра, бил подлаган на „тевила". Това е еврейска дума и означава 

„потапяне", „умиване", „потапяне с умиване". На гръцки думата тевила е преведена с 

„баптизма", което означава същото – потапяне, умиване. На български думата бап-

тизма (тевила) е преведена като „кръщение", което не е точно. Кръщението е, както 

всички знаем и вече отбелязахме, християнско тайнство установено от Господ Иисус 

Христос след възкресението (вж. Мат. 28:19). А обрядът, с който езичниците са 

приемали юдейската вяра и който св. Йоан Предтеча извършва над покаялите се юдеи, 

е тевила или потапяне (с) умиване. Тъй че по-точно е да се каже, че Иисус Христос се е 

потопил и умил, или е бил потопен, умит от св. Йоан, а не кръстен; по-точно е празни-

кът да се нарича Потапяне (умиване), а не Кръщение Господне. Но последното е добило 

популярност и така е останало до днес. 

Трябва да отбележим обаче, че древните преводачи са имали основание да преведат 

еврейското тевила (на гръцки съответно баптизма) с българската дума кръщение. 

Защото между Йоановата тевила и нашето християнско кръщение има много сходни 

неща. 
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Св. Йоан Кръстител не случайно избира обреда потапяне и умиване във водата като 

символ на навлизането в месианското време. Водата е символ на живот и очищение, на 

възраждане. Както водата измива тялото, така покаянието очиства душата. При кръ-

щението е почти същото: Кръщаваният, потопен и поръсен с осветената вода, получава 

опрощение на греховете си и се ражда духовно за нов живот в Христа. Ние не смятаме, 

че кръщението спасява само по себе си; нужни са и добри дела, християнски живот, за 

да бъде то действено. По същият начин св. Йоан Кръстител е предупреждавал, че само 

обредът на тевила не е достатъчен за опрощаване на греховете. Той изисква не само 

изповядване, но и искрено разкаяние, тоест оставяне на греховете; не само разкаяние, 

но и цялостна преоценка на досегашния живот и дълбока вътрешна промяна. „Сторете, 

прочее, плод достоен за покаяние – гърми гласът му. – И секирата лежи вече при 

корена на дърветата; защото всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и 

хвърляно в огън” (Мат. 3:8,10). 

Когато св. Йоан вижда да се приближават към него група фарисеи и садукеи, той се 

обръща безпощадно към тях: „Рожби ехиднини! Кой ви подсказа да бягате от бъдещия 

гняв? И не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото казвам ви, Бог 

може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму” (Мат.  3:7,9). (Тук има игра на думи: 

„банайя”  и „абнайя” – синове и камъни). Да, сякаш говори пророкът, хората не са 

синове на завета по рождение, а чрез верността си към Господните заповеди. Точно 

така както и ние не ставаме Христови ученици, християни, само заради вярата и 

кръщението си, а „ако любов имаме помежду си” (Йоан 13: 35). 

От казаното до тук става ясно с колко богато съдържание е наситено прозвището на св. 

Йоан „предтеча". Той не само „тича” пред идващия Месия,  за да „изправя” пътя Му. С 

проповедта и делото си той успява дълбоко да ръзвълнува душите на хората и да ги 

направи способни да приемат благовестието. Йоановото покайно измиване е не само 

предобраз на християнското кръщение, но и негов модел и образец.  

Едва ли можем да си представим колко разнообразно и многопосочно е 

подготвителното дело на „Хаматвила” (евр.), на Кръстителя. Отдавна се носела сред 

еврейския народ мълвата за Месията, но единствен Витаварският проповедник 

възвести, че дните на Неговото явяване най-сетне са настъпили. Това създало у народа 

едно трепетно и вълнуващо очакване (вж. Лука 3:15), което нараствало с всеки изминал 

ден. Защото мнозина знаели, че Помазаникъг дълго време ще се крие без да бъде 

разпознат. Какво ли удивление, каква ли радост и вълнение са предизвикали думите на 

пророка, че Христос иде подире му, че Той е вече сред тях! 

Пророк, Предтеча, Хаматвил (Кръстител)! Какви ли чувства са бушували в душата му,  

когато до него се приближава Иисус, за да бъде потопен и умит в древната река? Както 

пише свещеник Александър Мен,  „това е символична среща. Отшелникът във 

власеница, с почерняло от слънцето, изпито лице, с коси като лъвска грива въплъщава 

трънливия път на дохристиянската религия, а новото откровение носи Човекът, Който 

на пръв поглед външно по нищо не се отличава от всеки обикновен галилеец”. По-

късно св. Йоан ще обясни на учениците си: „Видях Духът да слиза от небето като гълъб 

и остана върху Него. Аз Го не познавах; Оня, Който ме изпрати да кръщавам с вода, ми 

рече: „над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава 

с Дух Свети. И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божи” (Йоан 1:32-34). 

Свидетелството е направено. Връзката между двата завета е осъществена. Оттук 

започва трудният път на Агнеца Божий – към трънения венец, към Голгота и към 

кръста. 

Към Възкресението, към Спасението и към Царството Небесно. 

 

7 януари 2005 г. 
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Копнеж и призоваване 
(Неделя на Закхей) 

 

Голяма група младежи отива на излет в планината. Както често се случва, времето 

внезапно се влошава и пада гъста мъгла. Тъй като са тръгнали без водач, младежите 

изгубват пътя. Започват спорове накъде да се  върви. В това време някои чуват далечен, 

едва доловим звън на камбана и предлагат да вървят нататък. Те знаят, че в някои 

планински хижи при мъгливо и лошо време бият камбана, за да ориентират туристите. 

Но други, колкото и да се напрягат, не чуват никакъв звън и отказват да тръгнат след 

този въображаем според тях сигнал. Така групата се разделя. Едни тръгват след 

камбанния звън, макар че в тази посока има едва различима, стръмна и камениста 

пътека, други поемат надясно, трети – наляво,  а по-голямата част избират най-лесното 

– тръгват надолу, надявайки се по-скоро да слязат от планината и да избягат от лошото 

време. . . 

Избавили се невредими само първите. Макар пътеката, по която тръгнали, да била 

много стръмна и неудобна, те все по-ясно чували камбанния звън и водени от него, 

стигнали до голяма хижа, където намерили подслон, храна и спасение. 

В положението на тези младежи, залутани без водач и път в гората на живота, се 

озовава – в различна възраст – всеки човек. Няма да сгрешим ако кажем, че днес 

огромна част от човечеството живее в безпътица или върви в погрешна, гибелна 

посока. Камбаната на Божия глас звъни непрекъснато и сочи вярната посока, но 

малцина я чуват; а още по-малко са тези, които като я чуят й се доверяват и тръгват 

след нейния звън. Светската глъч, бумтежът на дискотеките и сиреновият глас на 

удоволствията са твърде плътна преграда за нежния, деликатен и ненатрапчив Божи 

зов. Но той звучи непрекъснато, този Божи зов и едва ли има на земята човек, който да 

не го е доловил. Понякога той идва до нас като далечна, тиха и смътна мелодия, която 

ни е някак си позната, но все пак не можем да запеем; друг път го усещаме като 

някакъв неосъзнат копнеж, като нещо затрогващо, топло и сладостно, но (все още) не 

знаем какво е. Чувстваме обаче, че е нещо, от което имаме насъщна нужда, което 

дълбоко ни липсва, което го има, ала не знаем как да го открием. 

Кога закопняваме, кога осъзнаваме копнежа си по Бога и кога долавяме, кога „чуваме” 

Божия глас? Трудно е да разграничим тези два момента – те непрекъснато преливат 

един в друг и често се сливат в едно. Безспорно е обаче, че когато душата зажадува за 

Бога, Бог незабавно откликва, незабавно „се явява” на тази душа и я обгръща и изпълва 

с радостната си светлина. Но дали пък тази жажда по Бога в човешката душа не се 

поражда от това, че човек е „чул", че е доловил, може би без сам да го съзнава, Божията 

камбана, Божието призоваване? Не знаем. Има убедителни примери и в двете посоки, 

но това не е днешната ни тема. Днес темата е: как постъпваме в тези два съдбовни 

момента? Как откликваме на Божия зов и на зова на сърцето си, търсещо Бога? 

Преди години даваха забележителния телевизионен сериал „Цивилизацията” с автор и 

водещ лорд Кенет Кларк. Разсъжденията и анализите на този световноизвестен 

изкуствовед бяха на висотата на шедьоврите, с които толкова увлекателно ни запо-

знаваше. Като го слушах, тогава си мислех: този човек сигурно е религиозен. Оказа се, 

че съм се лъгал. Кенет Кларк прекарал живота си и умрял, без да повярва в Христа. 

Питах се с почуда: никога ли този човек с толкова богат вътрешен живот не е доловил, 
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не е чул Божия глас? Никога ли не е пожелавал „да види” Христос, да Го опознае, да Го 

обикне и да тръгне след Него? 

И ето че в своята автобиография лорд Кларк разказва за едно изумително духовно 

преживяване, което имал в една църква. 

"Цялото ми същество – пише той, – беше озарено от някаква небесна радост, много по-

силна от всичко,  което познавах дотогава”. За съжаление, „потопът от благодат", както 

го описва Кларк, му създал затруднения. Ако се е оставил да бъде повлиян от него, би 

трябвало да се промени (к. м.). Приятелите и близките му биха си помислили, че си е 

изгубил ума. Или може би тази силна радост е щяла да се окаже илюзия? Затова накрая 

той заключава: „Бях прекалено дълбоко затънал в света, за да променя курса”. Колко ли 

хора са имали подобни преживявания (бихме могли съвсем условно да ги наречем 

„Преживявания на прага на призоваването")? Колко ли от тях са ги отминали със 

съмнение, колебание и нерешителност? Колко ли от тях лекомислено и безотговорно са 

се повлияли от поведението на околните и не са се доверили на зова на сърцата си или 

на „звъна на Божията камбана” и са насочили живота си в погрешна посока? 

С положителност обаче Закхей, героят на днешния евангелски разказ (Лука 19:1-10), не 

е между тях. Какво е ставало в душата му преди срещата с Христос ние не знаем, но 

можем да се досещаме. Защото желанието му непременно да види Иисус – „кой е Той” 

– е било вече наистина неудържимо. Мисля, че това уточняване на св. Лука: „кой е 

Той” е много красноречиво. Закхей иска не просто да види един минаващ край него 

човек, а да види „кой е Той", т. е. да види, да почувства, да усети и да разбере що за не-

обикновен човек е Иисус, за Когото бил слушал толкова много и толкова чудни неща; 

да види кой е Този, Който е изпълнил грешната му душа с такъв необясним и 

непреодолим копнеж. Копнеж, който го кара него – богатия началник на данъчните 

чиновници в града – да се катери като малко момче по дърветата, без да се интересува 

от присмеха на съгражданите си. А когато човешката душа закопнее за Бога и тръгне да 

Го търси, Бог веднага тръгва насреща й, „завтича се” към нея и бърза да я посрещне. 

Точно както бащата на блудния син, зървайки го отдалеч, хуква към него, „хвърля се на 

шията му и го обцелува” (Лука 15:20
б
). При цялата си устременост към Христос Закхей 

едва ли е помислял да Го кани у дома си и едва ли си е представял, че това може да се 

случи. Но Иисус, виждайки че качения на смоковницата богат митар е отворил широко 

сърцето си за Него, спира под дървото и му казва: „Закхее, слез по-скоро, защото днес 

трябва да бъда у дома ти” (Лука 19:5
б
). И Христос влиза не само в дома на Закхей, а 

влиза в сърцето му. За да го преобрази и оживотвори. И така става винаги и с всеки 

човек, който искрено и непредубедено пожелае „да види Иисус, кой е Той” и отвори 

дверите на сърцето си за Господа. 

Ние сме „видели” Христа (или поне така си мислим). Но видели ли сме Го достатъчно 

отблизо, видели ли сме „кой е Той"? Пожелали ли сме, искрено и от сърце, да влезе в 

душите ни, та Той, като види желанието и копнежа ни, да спре при нас и да остане в 

нас? Или сме като многобройните зяпачи, които са в първите редици на посрещачите и 

виждат минаващия Спасител, но... само толкова. Христос минава край тях и отминава. 

Не се спира при тях, защото знае, че те не са готови да Го приемат „у дома си". 

Всеки от нас има какво да променя, има много да променя и да подобрява в живота си. 

Нека не ни мами това, че „не сме ниски на ръст” и можем без усилия да видим 

минаващия Спасител. Целта на живота ни съвсем не е в това да Го видим как минава и 

отминава край нас, а да поискаме с цялото си същество и да пожелаем „с всичките си 

сили” да влезе в сърцата, ни и да остане в тях. 

За да ги просветли, да ги очисти и преобрази. 

29 януари 2006 г. 
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"И благослови ги Симеон и 

рече на Мария, майка Му:             

Ето. Този лежи за падане и  

ставане на мнозина в Израиля  

и за предмет на противоречия" 

(Лука 2:34)        

 
 

Бог, лъжец или луд? 
(Сретение Господне) 

 

Когато бях ученик в семинарията (1956-1961) атеистичната пропаганда беше в разгара 

си. Всички християнски истини бяха отричани и осмивани, религията беше обявена за 

назадничава и вредна заблуда, а Църквата – за умираща крепителка на прогнилия 

буржоазен морал. Бог? Няма Бог! Той е човешка измислица, едно от средствата да се 

манипулират масите и да се държат в подчинение. Библията? Сборник от митове и 

легенди! Св. Богородица и всички светии? Благочестиви измислици за несъществуващи 

лица! В заслепението си и в увлечението си да отричат всичко християнско агитаторите 

на безбожието стигаха дотам да твърдят, че и нашият Господ Иисус Христос изобщо не 

е съществувал – въпреки многобройните извънбиблейски исторически свидетелства! 

Днес едва ли има образован и непредубеден човек, който да поддържа такова 

твърдение. Както пише Ф. Ф. Брус, преподавател по библейска критика и екзегеза в 

Манчестърския университет (1910-1990):  „Историческата достоверност на Христос 

точно както достоверността на Юлий Цезар са аксиома за всеки непредубеден историк. 

Теориите, че Христос е мит, не идват от историците” (к.м.). Ото Бетс също е 

категоричен: „Никой сериозен учен не дръзва да отстоява, че Иисус е исторически 

недостоверен". 

Да. Днес твърдението, че Христос никога не е съществувал, а е измислен някъде към 

IV-V век персонаж, звучи наистина нелепо. Сега отрицанието е друго. Христос, казват 

невярващите и скептиците, е историческа личност, по това спор няма. Той е един от 

великите създатели на религии като Конфуции, Буда, Мохамед. Етиката, която 

изповядва Христос, е наистина ненадмината. Но да се твърди, че е възкръснал от 

мъртиите, че е Син Божи или Бог, това е прекалено. Той просто е един от големите учи-

тели на човечеството. 

Така говорят съвременните скептици и не си дават сметка колко повърхностни и 

несъстоятелни са подобни приказки. Нека помислим по-сериозно и задълбочено. Дават 

ли ни свидетелствата и фактите за живота, делото и учението на Христос подобна 

възможност, основание да приемем тезата, че Той не е това, което твърди за Себе Си, а 

е просто един от великите мъдреци и световни реформатори? Ако анализираме и 

преценим внимателно всичко, което знаем за Христос, ще видим, че не мажем да 

приемем подобна теза. По простата причина, че никой учител и мъдрец не може да 

говори лъжи (че е Син Божий, че е едно с Отца и пр.) и да бъде велик. Ако лъжеше или 

се заблуждаваше за Себе Си, Той изобщо нямаше да бъде нравствена личност, камо ли 

да учи другите на морал. 

Всъщност, можем да предположим логично само три неща: 

1. Твърденията Му са истина – Той е Бог. 

2. Твърденията Му са умишлена лъжа – Той е лъжец, двуличник и самозванец, 

3. Твърденията Му са лъжа, но Той не е знаел това; искрено се е заблуждавал – Той е 

луд. 
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Да анализираме втората възможност – че Христос умишлено е лъжел. Това значи да 

приемем, че Той е бил един съвършен лицемер и двуличник, по-перфиден и от самия 

дявол. Възможно ли е това? Един шарлатанин да ни е оставил най-съвършения образец 

за нравствен живот, да ни е дал най-възвишените морални норми? Струва ми се 

невъзможно, тъй като тези две неща са напълно несъвместими, взаимноизключващи се. 

Църковният историк Филип Шаф в книгата си „Личността на Христос” пише:  

„Твърдението, че Иисус е самозванец е толкова отблъскващо и за нравствеността, и за 

здравия разум, че само се заклеймява... Ако се ръководим от логиката, здравия разум и 

опита, как е възможно един самозванец – тоест измамник, себичен, изпаднал тип – да 

измисли и от начало до край неотклонно да отстоява така убедително образа Си на най-

чистия и благороден човек? Как е възможно такъв тип да измисли и успешно да 

осъществи замисъла Си, белязан с невиждано милосърдие, нравственост и доброта;и да 

жертва заради него живота Си, при това натъквайки се на най-ожесточените 

предразсъдъци на хората и епохите?" 

Отговорът може да бъде един единствен : „Невъзможно е Христос да е лъжец и 

самозванец; невъзможно е човек, живял като Иисус, проповядвал като Иисус и умрял 

като Иисус, да лъже” (Дж. Макдауъл, Доказателства, които изискват присъда). 

Нека да разгледаме и третата възможност – предположението, че Христос е бил 

психично неуравновесен човек. Възможно е, казват някои, Той най-искрено да е смятал 

и да е твърдял, че е Бог, но да се е самозаблуждавал. Нали всекиму се случва да сгреши 

в самопреценката си. 

Едва ли някой, който е прочел внимателно Евангелията, може да направи подобно 

заключение. Христос винаги и навсякъде действа адекватно и мъдро, всичките Му 

думи и постъпки са белязани от съвършена интелигентност, най-дълбоко състрадание и 

непогрешима последователност. Умението Му да прониква в човешкото сърце е 

удивително (затова Го и наричаме Сърцеведец), обаянието Му е неотразимо, 

присъствието Му дарява мир и лекота на душите. Затова и хората Го следват на тьлпи и 

Той трудно намира минути за почивка. Нима хората ще тичат след един ненормален и 

ще седят часове край Него, за да Го слушат? От опит знаем колко неприятна и 

тревожна е близостта на психичноболните. Уилям Чонинг (XIX в.) пише: „Последното 

обвинение, което можем да отправим към Иисус е, че е бил чудак и фанатик, Който се е 

заблуждавал. Къде в Неговия живот ще намерите доказателства за това? Мигър във 

ведрата убеденост на възгледите Му? В мекия, мъдър и благотворен дух на Неговата 

религия, в непринудения, простичък език, с който Той разгръща необикновената Си 

сила и излага върховните религиозни истини, или в здравия Му разум, в познанията за 

човешката природа, които Иисус неизменно проявява в оценката и отношението Си 

към различните прослойки, с които общува? ... Истината е, че колкото и съвършен като 

природа да е Иисус, в поведението Си Той не се откроява с нищо друго, освен със 

спокойствие и самообладание (к. м.). С тези черти са белязани всичките Му други 

забележителни качества...” А цитираният вече Филип Шаф заключава: „Нима е 

възможно такъв ум – ясен като небето, свеж като планински въздух, остър и проникващ 

като меч, здрав и мощен, винаги нащрек и винаги овладян – да изпадне в такава тежка и 

крайна заблуда за собствената Си същност и служение? Нелепа небивалица!" 

Трябва да добавим и това, че Христос не само е имал здрава и нормална психика, но е 

оставил за всички поколения и епохи единствената вярна рецепта за осмислен живот и 

душевен мир. По думите на психиатъра Дж. Т. Фишьр: „Ето го образеца за успешен 

живот, чрез който се радвате на оптимизъм, на душевно здраве и удовлетвореност." 

Наскоро случаят ни даде една отлична възможност за сравнение. Преди няколко месеца 

у нас гостува „руският Христос", нарекъл себе си Висарион. Той твърди, че е Иисус, 

дошьл отново на земята. Иска да гледа благо Висарион, но очите му са змийски и 
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гледат изпитателно и пресметливо. Иска да се усмихва ласкаво, но усмивката му е 

студена и неприятна. Говори банални, двусмислени, неясни приказки. Ето ни ярьк 

пример за неуравновесен тип, за измамник и самозванец. По външен вид и облекло този 

сибирски „Христос” иска да прилича на Спасителя, но разликата между самозванеца и 

Господа е колкото между земята и небето. 

Остава ни да приемем първата възможност, а именно че Христос е това, което Сам 

казва за Себе Си – Син Божий,  единосъщен с Отца. Впрочем, щом сме тук, събрани в 

Неговото име, ние сме направили своя избор. Ние сме имали своята „среща”  с Христа, 

„познали” сме Го като Божи Син и Изкупител и сме Го приели – в сърцата, в душите и 

в разума си. Но нашият Господ, нашият Спасител е все така „предмет на противоречия” 

както предсказа това точно на този ден богомъдрият старец Симеон; все така 

продължава да бъде „камък за препъване и камък на съблазън” (I Петър 2:6-8; Ис. 

28:16). Всеки човек има – в различно време – своето „сретение”, своята среща със 

Спасителя. Всеки човек при тая среща трябва да си отговори първо на въпроса: кой е 

Иисус Христос? Защото още с явяването Си, та и до днес, Христос поставя всеки човек 

пред съдбоносния избор: да Го приеме като Бог, или да Го отхвърли. И аз ви изговорих 

всичко това не за да ви убедя в нещо, което сте повярвали, а да ви дам аргументи, 

увереност и сила. Да ви дам достатъчно доводи и убедителност, с които да помогнете 

на всеки ваш ближен, „срещнал се” с нашия Господ, да намери верния отговор и да 

направи правилния избор. 

А той е: „Да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който идва в света. Ти 

си Господ мой и Бог мой”  (Йоан 11:27;  20:28). 

2 февруари 2005 г. 

 

 

 

Смисълът на човешкия живот 
Притчата за талантите 

 

Приемните изпити в Софийската духовна семинария, която по време на моето 

ученичество се намираше на гара Черепиш, недалеч от от Черепишкия манастир, бяха 

два: по пеене и български език. Не би било пресилено да се каже, че в Семинарията 

тогава бяха събрани най-гласовитите момчета на България.  Всички семинаристи пееха 

добре, повечето от половината – много добре, а във всеки клас имаше по няколко 

отлични певци солисти. Мнозина от тях по-късно направиха певческа кариера и досега 

с успех пеят в оперните театри по света. Аз бях диригент на нашия класен хор, свирех и 

на цигулка, но бях среден певец. А много обичах да пея. облажавах момчетата с големи 

тембристи гласове, солисти на хора, особено тенорите. Струваше ми се, че ако имах 

такъв прекрасен глас, изобщо няма да си затварям устата и ще пея непрекъснато, за да 

го овладявам и усъвършенствам. В същото време бях нередовен на уроците по цигулка, 

свирех малко и напредвах бавно. Като слушах как пее цигулката в ръцете на учителя ми 

си мислех, че ако мога да свиря като него, няма да изпускам инструмента от ръцете си. 

Веднъж му го казах. Той ме погледна сериозно и отговори: „А какво да кажат съвсем 

малките и начинаещите? Ако и те мислеха като теб, никой никога нямаше да 

просвири." 

Мисля, че всеки от нас в различна степен си е служел в своето детство и юношество с 

такива льжливи самооправдания. Лошото е, ако човек овреме не со освободи от тях и те 

продължават да го следват и в зрелите години от живота му. Всъщност, става точно 

така. И днес често ще чуем от улегнали възрастни хора подобни самооправдания. Как 

родителите, средата, обстоятелствата и пр. външн причини са им попречили да развият 
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дарбите си и да станат това, което биха искали и биха могли да бъдат. Наистина,  някои 

хора от моето поколение, с които сме преживели мрачните десетилетия на червения 

режим, знаем какво е пречупена съдба и убито бъдеще. Но не за такива обективни 

причини става дума. Аз говоря за лъжливите самооправдания, с които ние се опитваме 

да прикрием леността си, да оправдаем безделието си и да се оневиним за добрите 

възможности, които Бог ни е давал, но ние сме пропуснали поради мързел и безгрижие. 

Днес чухме притчата за талантите (Мат. 25:14-30) – една от най-популярните притчи на 

Спасителя. Разглеждането и анализирането на тази притча обикновено става извън 

контекста. А контекстът, особено тук, е особено важен. Текат последните дни от земния 

живот на Христа. Той е на Елеонския хълм (Мат. 24:3), когато при Него идват 

учениците Му и Го питат кога ще бъде и какъв е белегът на второто пришествие и 

свършека на света. Изчерпателният отговор на Иисус е поместен в цялата двадесет и 

четвърта глава от Евангелието според Матей. Следващата двадесет и пета глава започва 

с притчата за десетте девици, в която Христос разкрива истината, че делото на 

спасението ни е наше лично дело и лично усилие и ние не бива да оставим 

светилниците ни да загаснат, т. е. да оставим душите си без елея на добрите дела, 

защото Младоженецът ще дойде внезапно, в неизвестен ден и час. И веднага след тази 

притча в същата есхатологична поредица, следва притчата за талантите. 

Непосредствено след нея е разказът за Съдния ден, когато Господ, като пастир, ще 

отдели „овците” от „козите” и ще съди всички народи. След като изрича всичко това, 

Христос завършва с думите: „Знаете, че подир два дни ще бьде Пасха и Син Човешки 

ще бъде предаден на разпятие” (Мат.26:2). 

Фактът, че притчата е част от откровението, което Сам Господ Иисус ни дава за края на 

света, за Второто пришествие, за Съдния ден и за участта на вселената, на човечеството 

и на всеки отделен човек, я приви особено значима. Внушението на Спасителя е повече 

от ясно: никой човек не бива да пропилява живота си в бездействие. Бог всекиго е 

дарил – наистина в различна степен, но всеки е дарен с определени качества, „таланти” 

и никой няма право да ги „заравя в земята", а е длъжен да се труди, да ги „употреби в 

работа” и да ги върне умножени на Господаря, Който ги е дал. 

Тук под таланти не трябва да разбираме само духовните и телесните дарби и 

способности (музикални, художествени, математически, медицински, технически и 

пр.), а всичко дадено ни от Бога, което е в нас и извън нас: здраве, сили, време, 

природни условия, материални възможности, средства и т.н. Всичко добро, което ни е 

дадено от Бога и което можем да подобряваме, да развиваме и да множим, е „талант", 

дар Божий. И наш християнски дълг е да работим с тези таланти и да ги вьрнем на Бога 

удвоени и утроени или в най-лошия случай – поне с лихвата. И за да проумеем, да си 

дадем сметка колко съдбовно важно е това, Христос е вплел тази притча в 

откровението Си за Своето Второ идване, за Съдния ден и за вечната участ на всеки 

човек. 

Макар че смисълът на притчата е кристално ясен, възникват и някои въпроси. Един от 

тях е: защо Бог не дава талантите по равно, а на един – пет, другиму – два, а някому –

само един? Не е ли това несправедливо? 

От начина, по който Бог разпределя талантите, стават ясни две неща: първо – Бог дава 

всекиму, никой на този свят не е оставен без талант и второ – Бог не дава по равно. 

Защо? Отговорът е в същия този петнадесети стих: Бог раздава талантите „всекиму 

според силата” (к.м.). Бог преценява кого и как да обдари и кой колко и какви таланти 

може да разработи; на силния дава повече, на по-слабия – по-малко. От притчата става 

ясно и това, че Бог преценява безпогрешно кому колко да даде. Не случайно третият 

слуга получава само един талант. Той и него не може или не иска да разработи, дори не 

пожелава да го внесе в банка, за да получи поне лихва. И два таланта да беше получил, 
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и пет, все щеше да ги зарови в земята. Затова и ние не трябва да се вълнуваме от 

въпроса „Колко получих?", защото всеки е почетен от Бога „според силите си", а трябва 

да се запитаме: „Какво правя с това, което, съм получил?” Разработвам ли го, 

умножавам ли го или съм на път да го заровя в земята? Бог не иска от нас 

невъзможното, а само това, което можем да направим според способностите си, които 

ни е дал. Но ако не върнем полученото умножено, няма да ни бъде простено. Защото 

сме пропилели Божия „капитал” и сме погубили живота си. 

Тук бих искал да кажа нещо и за броя и „големината” на дарбите. Трябва да знаем, че 

това са много относителни величини. Един „по-малък” талант, разработван упорито и 

настойчиво с много труд, може да бъде удвоен, утроен и удесеторен. И обратно – голям 

талант или много таланти, но занемарени и неразработени, „заровени в земята", не 

донасят дори и задължителната минимална лихва. Така този, който не се упражнява и 

не работи губи дарованието, което е получил, и то сякаш отива при трудолюбивия и 

старателния като допълнителна награда. 

И така: приели ли сме Христос като наш Учител, Спасител и Бог, ние сме приели и 

всички Негови повели като наше жизнено верую. А първото и основно изискване на 

Господа Иисуса е това – да развиваме всичките си дарби и качества, с които Той ни е 

дарил. Това ние като християни дължим на Бога, на ближните си и на себе си. Притчата 

за талантите е притча за смисьла на човешкия живот. Ако способностите и 

ползотворността ни не растат с всеки изминал ден, това значи, че ние пропиляваме 

живота си – и тукашния – земния, и отвъдния – небесния. Призванието ни като 

последователи и съработници Христови е да развиваме всяко свое дарование, дори и 

най-малкото, до възможно най-висока степен. Само така ще можем да извършим 

всичкото добро, на което сме способни и да прославим достойно нашия Творец и Баща. 

А чрез това добро да изявим и любовта си към Него и към нашите ближни. 

6 февруари 2005 г. 

 
 

Ад и рай 
Неделя Месопустна 

 

Едва ли има богословска тема, с която да се спекулира толкова продължително и 

упорито, както с темата за Свършека на света: за Второто пришествие (идване) на 

Христос, за Всеобщото възкресение, за Страшния съд и вечния живот. Едва ли има 

също така и друг богословски въпрос, по който да се разпространява толкова 

противоречива и невярна информация. А това са жизнено важни неща,  тъй като се 

отнасят както за временния земен живот, така и за вечния живот след смъртта. Бъде-

щото състояние на всеки от нас е в зависимост от решенията, които вземаме в 

настоящия живот, от избора, който правим сега, тук на земята. 

Както знаем, с тези вьпроси се занимава богословската наука есхатология (от гръцката 

дума есхатос – последен). През втората половина на миналия век и до днес учението за 

последните дни (есхатона) е обект на особено внимателно изучаване. Това предизвиква 

голямо разнообразие от реакции сред вярващите, като се стига дори и до крайности. 

Есхатофобите (от есхатофобия) изпитват страх от темата и избягват разискването й. 

Есхатоманите (от есхатомания) пък се занимават предимно с нея и отъждествяват 

есхатологията с цялото богословие. Разбира се, никоя от тези крайности не е 

желателна. Едно спокойно и премерено становище ще ни помогне да бъдем най-близо 

до истината. 

Многобройни са въпросите, предмет на изучаване от еохатологията. Днес, във връзка с 

евангелското четиво (Мат.25:31-46), бих искал да се спрем и на понятията рай и ад и 
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овързаните с тях вьпроси: място или състояние са раят и адът; необратима и 

окончателна ли е Божията присъда; временно или вечно ще трае Божието наказание и 

пр. 

В Съдния ден Христос, по собствените Му думи, „ще седне на престола на славата Си” 

(Мат.25:31) и ще раздели добрите от лошите човеци както пастир отлъчва овци от кози. 

Тогава Той ще произнесе и присъдата Си. Добрите, поставени от дясната Му страна, ще 

прикани да влязат в Божието Царство,  защото са изпълнили първата Му и най-важна 

заповед – да обичат и да оделотворяват любовта си с милосърдни дела. А тези от лявата 

Му страна ще изпрати в „огън вечен” пак според същата мярка – защото са били 

безсърдечни и не са се придържали към закона на любовта. Царството Божие, вечният 

живот, ние наричаме рай, а вечният огън, вечната мъка – ад. 

Веднага възниква въпросът: раят (съответно адът) място ли е или състояние? Преди да 

отговорим на този и на всички въпроси, свързани с духовния, свръхестествения свят, 

трябва да помним, че нямаме нито понятия, нито съответни изразни средства, с които 

да обрисуваме и да обясним тези недостъпни за сетивата ни небесни неща. Но Бог чрез 

Своето откровение все пак ни е дал някаква представа за Отвъдното – дотолкова, 

доколкото можем да я възприемем. Освен това „неизразимото със земен език става 

донейде достъпно за духовния ум по пътищата на вярата и на духовния опит, който 

всеки може да има, понеже ние сме съставени не само от тяло, но и от душа. Иначе, ако 

за никого и при никакви условия тайнственият отвъден свят беше недостъпен, никой не 

би бил в състояние да вярва в него... Опитът на всеки човек в свое време му доказва 

истинността на онова, което се проповядва от нашата свята вяра” (Архимандрит 

Серафим (Алексиев), Беседи за живота след живота, т. I, София, 1994г.). 

И тъй: кикво са и къде са раят и адът? Така поставен, въпросът звучи твърде грубо и 

наивно. Защото триизмерността на материалния свят на важи за отвъдния – той има 

съвсем други, духовни измерения,  недостъпни за нас докато сме в плът. Когато 

преминем през вратата,  наречена смьрт, и съществата ни се освободят от пльтта, ние 

ще влезем с душите си в невидимия свят и ще го видим с духовните си очи.  Раят и адът 

са преди всичко състояния на човешката личност след смъртта и след Страшния съд. 

Раят е блажено общуване на чистата душа с Бога. Праведниците, образно казано,  ще 

съзерцават Бога в светлина и слава и ще бъдат в единение с Него. „В това най-близко 

общение с Бога те ще намират пълно задоволяване за своя ум, който се стреми към 

светлина и истина, за своята воля, която търси доброто, и за сърцето, което жадува 

щастие” (Православен катехизис, София, 1985г.). В блаженството на душата на човека 

ще участва и тялото му. Но това няма да бъде просто усилване на удоволствията 

познати от земния живот. Защото това тяло ще бъде „духовно", „прославено” от 

Божията светлина, каквото е било тялото на Христос при Преображението Му на Тавор 

и след Възкресението. С такива „прославени” тела праведниците няма да изпитват 

никакви нужди, скърби и болести. 

И тъй като след Възкресението ние пак ще имаме тела, макар и нетленни, леки, 

преобразени и безсмьртни, можем да мислим за рая и ада не само като състояния, но и 

като място. „Както Царството Небесно, така и адът съществуват обективно. Наистина,  

те са извън рамките на нашите земни представи за пространство и време, намират се в 

пространство от друг вид, което макар и да започва от нашия видим свят, се разгръща в 

непознати за нас битийни сфери” (Архимандрит Серафим, цит. съч., т. II). 

Адът е мястото, където ще отидат грешниците, но той е и ужасното състояние, в което 

изпада починалия без покаяние човек. Адът, за разлика от рая, е отсъствие на Бога или 

отхвърляне на присъствието Му. Адът е преживяване на интензивна мъка, включваща 

физическо страдание и угризение на съвестта, чувство на бездънна самота и горчивина 

от съзнанието за погубване на личността. Адът е дълбока покруса от съзнаването, че 
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си пропилял живота си и си пропуснал уникалния шанс да живееш вечно в неземна 

радост, окъпан от незалязващата светлина на Божието присъствие, потопен в 

разтапящата сладост на Неговата близост. Адът е мрак, безплодно съжаление и пълна 

безнадеждност. ("Надежда всяка тука оставете” – пише на портите на Дантевия „АД").  

Спасителят нарича ада „огнена геена, дето червеят не умира и огънят не загасва” (Марк 

9:48). „Геена огнена се наричала Еномовата долина, близо до Йерусалим, на югозапад 

от него. По време на еврейското идолопоклонство в тази долина се извършвали 

отвратителни жертвоприношения (II Парал. 28:3). А когато след Вавилонския плен 

евреите се отърсили напълно от идолопоклонството, започнали да изпитват отвращение 

и към самото място на своето предишно идолослужение – Еномовата долина. „И за да 

усилят това свое отвращение, евреите започнали да докарват там от Йерусалим 

всевъзможни нечистотии и трупове на хора, оставени без погребение; понякога там се 

изпълнявали и смъртни присъди. Въздухът в тая долина бил тъй заразен, че за 

очистването му, там горял постоянно огън.  Поради тези причини това място станало за 

евреите страшно и омразно; наречено било от тях огнена долина и служело за символ 

на вечните мъчения на грешниците. Червеят е огънят, които измъчват грешниците, са 

символи на най-жестоките адски мъки: червеят изразява предимно вътрешните 

гризения на съвестта, а огънят – страшните външни мъки” (Православен катехизис...).  

И праведните в рая, и грешните в ада няма да блаженстват и страдат еднакво. Според 

степента на праведност, съответно – греховност, ще има различни степени на 

блаженство и страдание. Те може да не са толкова въпрос на обективни обстоятелства, 

колкото на субективно преживяване. Големият съвременен богослов Милард Ериксън в 

капиталния си труд „Християнско богословие” прави аналогия с различните степени на 

удоволствие, което различните хора получават от един концерт. „Едни и същи звукови 

вълни попадат в ушите на всички, но реакциите могат да варират от скука до екстаз... 

Никой няма да осъзнава различията в степените на наслада и така няма да има 

замъгляване на съвършенството в небето поради съжалението за пропуснати 

възможности.” И по-нататък продължава: „Различните степени на наказанието пък 

отразяват факта, че адът се състои в това, че Бог е оставил грешния човек с конкретния 

характер, който той си е избрал за този живот. Нещастието, което човекът ще преживее 

от това да живее със собствената си зла същност, щу бъде пропорционално на неговото 

съзнание какво точно е сторил, когато е избрал злото.” А архимандрит Серафим в 

цитираната по-горе книга пояснява:  „Въпреки различието в степента на блаженство, 

всички ще бъдат безкрайно щастливи и никой никому не ще завижда, тъй като всеки ще 

бъде благодарен за подареното му спасение. Всеки ще съзнава, че за малкото трудове 

на земята е получил несравнено повече, отколкото е заслужил. Щом не е в пъкъла, а 

между Божиите избраници, всеки ще възпява Бога за милостта Му и ще се чувства 

безкрайно удовлетворен от своя дял в блаженството, защото ще съзнава, че този дял е 

тъкмо по неговата мярка." 

Спомням си колко се вълнувахме като семинаристи, когато учехме тези неща. 

Струваше ни се много несправедливо да бьдеш наказан с вечни мъки за греховете, 

които си сторил  в един незначителен отрязък от време, какъвто е земният живот, 

„Нима Бог може да бьде толкова жесток и отмъстителен?” – питахме се ние в 

недоумение. (Обясненията на учителя не ни задоволяваха, навярно поради нашата 

незрялост).  По-късно постепенно си изяснихме нещата. Бог не наказва и не изпраща 

никого в ада. Той иска всички да се спасят (вж. II Петър 3:9). Ние сме създадени за 

безсмъртие, за вечен живот. Дали да живеем вечно близо до Бога (в рая) или да живеем 

вечно без Бога (в ада), избираме самите ние. Това е наш избор – според живота, който 

водим. Приемайки или отхвърляйки Бога и Неговата благодат, ние сами определяме 

своята участ. Както казва К. С. Луис в книгата си „Проблемът болка": „Грехът е 
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човешкият отговор към Бога през целия живот: „махай се и ме остави на мира”. Адът е 

последният отговор на Бога към човека: „Както желаеш”. Бог оставя човека на мира, 

както човекът сам е пожелал” (к. м.). Този наш избор ще бьде окончателен и ще 

определи нашето вечно състояние. В Свещеното Писание никъде не се споменава за 

втори шанс или за временност на присъдите. Напротив – многократно се посочва, че те 

ще бъдат окончателни и ще траят вечно (както е и в днешното евангелско четиво). 

Накрая бих искал да обобщим. Отвъдният, свръхесественият свят е непостижим за 

нашите плътски сетива. Ние можем да имаме само бегла представа за него и не можем 

да го опишем, защото нямаме на земята подходящи изразни средства. Раят (Небесното 

Божие Царство) и адът са преди всичко състояния на човека след смъртта и 

Възкресението, но и места, само че в други, непознати нам (пространствени) 

измерения. 

Блаженството не трябва да се приема в груб материален (земен) смисъл: несекващата 

небесна радост „извира” от Божието присъствие. 

Адът не е толкова място на телесни страдания, а място на пълна самота, угризения на 

съвестта и окончателно отделяне от Бога. 

И в рая, и в ада има степени (нива) на блаженство и страдания. 

Раят и адът не са Божия награда или наказание (така ги наричаме условно), а личен 

избор на свободната човешка личност. 

Решенията, които вземаме в този живот – да приемем или отхвърлим Бога – са 

съдбоносни. Те определят нашата участ след смъртта. 

А тя е окончателна и не ще има край. 

 15 февруари 2004г. 

 
 

Отвъд 
Месопустна задушница 

 

В своята изчерпателна и задълбочена книга „Беседи за живота след живота” 

архимандрит Серафим (Алексиев) разказва следната алегория: 
„
Квачка мъти яйцата си. С майчинска нежност тя ги обръща от време на време под 

крилете си и им шепне: „Не бойте се, мои рожби, че бивате разбутвани. Това съм аз, 

майка ви. Аз смущавам спокойствието ви, но за ваше добро. Ако се залежите на една 

страна, ще излезете от вашите черупки неразвити и сакати пиленца и ще умрете. Аз ви 

обичам. Аз ви обичам като майка и ако ви смущайвам в съня ви, то е не за да ви мъча, а 

за да ви помогна да се развиете всестранно, та като излезете от вашите черупки, да 

бъдете напълно годни за новите условия, в които ще се озовете, и да се радвате на 

свободни и приятни движения в един чуден слънчев свят, който никога не сте виждали. 

Да, има друг свят! Вие не го познавате, но той съществува. В него има много по-хубав 

и чист въздух от този, който дишате сега в черупките си. В него има много повече 

светлина в сравнение с тая, която прониква през порите на черупката. В него има много 

по съвършени движения от тези, които можете да правите сега, сковани в черупките си. 

Вярвайте на думите на вашата майка, която ви обича и се грижи за вас. Вие не ме 

виждате, но това не значи, че аз не съществувам. Ще дойде ден, когато ще ме видите. 

Пък и помислете: ако аз не съществувам, отде сте произлезли вие? Кой ви топли под 

крилете си, кой ви размърдва от време на време? Може би не ме разбирате съвсем и 

недоумяаяте как вие, свикнали с удобните си черупки, ще излезете от вашата 

естествена среда и ще влезете в друга, съвсем нова среда и там ще продължите да 

живеете! Не се чудете, а ми се доверете! Аз затова съм над вас, за да ви подготвя за 

новия живот, който ви очаква. За вас сега най-важното е да сте под крилете ми. Защото 
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всяко едно от вас, което се окаже навън, няма да види живот и ще умре преди да се е 

родило. Растете в надеждата, която ви нашепвам, и обичайте майка си, която ви обича. 

Много скоро сами ще се уверите в истинността на това, което ви говоря". 

"Така приблизително шепне и на нас, които се намираме в черупката на плътта, нашият 

Небесен Отец, Творец и грижовен Промислител – пояснява архимандрит Серафим. – 

Той ни е създал с безсмъртна душа и ни съгрява с крилете на Своя Дух Свети, както 

квачка топли яйцата под Себе Си (вж. Бит. 1:2). С Евангелието на Своя Божествен Син 

Той ни просвещава и ни подготвя за очакващия ни нов живот. На земята ние сме 

временно. Нашето истинско и вечно жилище е на небесата (Фил. 3:20). Там ще бъдем 

вечно живи в съвсем други, нови за нас условия, и ако сме били послушни на Бога, ще 

бъдем безкрайно щастливи в един безкраен свят". 

Но къде е този безкраен отвъден свят, къде е това Царство Небесно? – ще ни попитат 

веднага скептиците и невярващите. – На някоя друга планета ли, на друга слънчева 

система или в някоя друга галактика? 

Веднага трябва да отговорим, че въпросите са зададени неправилно и звучат неуместно. 

Защо? Защото Божието Царство (раят) и адът не са материални, географски, а 

нравствени понятия. Отвъдният свят е свръхестествен, духовен и за него са 

неприложими нашите земни мерки; координати (място в пространството), дължина, 

ширина и пр. Свръхестественият свят не лежи в нашето пространство, той е извън него 

и извън времето. Сам Христос ни казва, че Царството Божие „не е от тоя свят” (Йоан 

18: 38), че за него не може да се говори: „Ето тук е, или: на – там е” (Лука 17:21). И 

душите, и Божието Царство, и адът са извън обсега на нашите земни пространствено-

времеви категории. Когато душата „свали плътта като дреха” и влезе в този невидим и 

тайнствен свят, ние ще го видим с духовните си очи; за нашите плътски сетива той е 

недостъпен. Затова и не можем да го опишем, защото тук, на земята, нямаме за него 

нито представи, нито думи или понятия. Но Бог не ни е оставил в пълно неведение. 

Това, което не можем да изразим със земен език, става донякъде достъпно за духовния 

ум чрез вярата и духовния опит, които всеки може да придобие. Ако невидимият 

свръхестествен свят беше абсолютно недостъпен за всички,  никой не би могъл да 

вярва в него. 

Но няма какво толкова да се озъртаме и да прелитаме с мислите си пространствата и 

времената. Сам Христос ни е открил, че Црството Небесно е вътре в нас, вътре във 

всяка боголюбива душа. Бог е вездесъщ, Той е навсякъде, а където е Бог, там е и 

Неговото Царство. Ако Бог е в сърцата ни, и Царството Божие ще е в сърцата ни. Ако 

пък не носим Бога в сърцата си, ще сме далеч от Царството Му – далеч не като 

разстояние, а нравствено. Между Царството Божие и душата има взаимно проникване 

– както гъбата е във водата, така и водата е в гъбата. „Ала за да стане това дивно 

взаимно проникване – пише архимандрит Серафим във вече цитираната книга - душата 

трябва да бъде подобна на гъба, годна да всмуква небесната благодат. Ако душата 

прилича на камък..., и Царството Божие не ще може да се всели в нея. Такава душа се 

самоизключва от Царството Божие”. Св. Йоан Златоуст убедително пояснява: 

„Същинското Царство Небесно се състои в това – чрез добър живот да спечелим 

благоволението и милостта на Господа.” А Св. Дмитрий Ростовски пише: „Царството 

Небесно не е нищо друго, освен освобождение от страстите и съединение с Господа 

чрез любовта". 

Не бива обаче да изпадаме в крайност и да мислим, че Царството небесно и ада са само 

състояния на душите, т.е. трябва да се предпазим от прекалено психологизиране на тези 

понятия. „Както Царството Небесно, така и адът съществуват обективно – пише 

архимандрит Серафим. – Наистина те са извън рамките на нашите земни представи за 
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пространство и време, намират се в пространство от друг вид, което макар и да започва 

от нашия видим свят, се разгръща в непознати за нас битийни сфери". 

В една от тези битийни сфери, които наричаме рай и ад, се намират душите на нашите 

покойници. Засега временно, а след Второто пришествие и Страшния съд – завинаги. И 

тъй като сегашното им пребиваване там е временно, ние можем с молитвите си и с 

милосърдни дела в тяхна памет да подобрим участта на тези, които са далеч от Бога. 

Такова е учението на нашата света Православна Църква, такава е нейната древна 

традиция, такава е и нашата вяра и упование. Нека сега, на общата панихида, от сърце 

да се помолим за всички починали – не само за нашите близки и сродници, но за всички 

от века починали,  знайни и незнайни, близки и далечни, приятели и неприятели. И 

нека нашата молитва, понесена на крилете на вярата и любовта, да стигне до престола 

на премилостивия Бог като духовно благоухание и Той, като види искрената ни вяра, 

нелицемерната ни любов и горещо състрадание, да дарува на починалите прошка и 

вечен покой. 

5 март 2005 г. 

 
 

Част втора 

Благовещение 
 

 

Благовещение 
 

Ако оприличим годишния кръг от християнски празници на венец, изплетен от 

различни цветя, в кое ли цвете бихме могли да разпознаем празника св. Благовещение? 

Безспорно в кокичето. То е първото цвете, което показва главицата си над снега и 

неговата поява вещае края на зимата; вещае края на студовете и ледовете, сковавали 

досега земното лице; вещае идването на пролетта и събуждането на природата за нов 

живот. В духовното поле на нашата християнска традиция празникът Благовещение 

има същата роля. Той е празник предвестник, празник на началото, празник на 

нравствената пролет. 

"Днес е началото на нашето спасение и откриване на тайната от века: Синът Божий 

става Син Девин и Гавриил благодат благовествува.” – така пее на този ден Св. Църква 

и тази песен пределно точно и ясно разкрива съдържанието и същността на празника. 

На Мариам, на скромната и тиха девойка, пречиста по душа и тяло, е съобщена 

радостната, благата, най-благата вест, която някога човешко ухо е чувало: че тя е 

удостоена да зачене по свръхестествен начин и да роди Спасителя на човечеството. На 

изнуреното и изтерзано от греха човечество, сковано от ледовете на злобата и омразата, 

залутано в мъглите на духовната и нравствена безпътица, изгубило пътя към Бога и 

пленено от смъртта. Но ето, в избрано от Бога време, пред Мариам застава небесният 

вестител и тя чува дивната вест: „Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена 

си ти между жените... понеже ти намери благодат у Бога; и ето, ти ще заченеш в 

утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус. Той ще бъде велик и ще се 

нарече Син на Всевишния... и царството Му не ще има край” (Лука 1:28-33). Това е 

Благовещението, това е събитието, с което започва духовната пролет, духовната обнова 

на човечеството. Събитие, което вещае край на тежката греховна зима, сковала 

човешкия живот; което вещае разпръскване на мъглите на зъблудите и суеверията; 

което вещае стопяване на ледовете на омразата и злотворството и изгряване на 

животворното „Слънце на правдата” Христос. В промислителния Божий план за 

човешкото спасение ще последват и други, по-големи и значими събития. Но св. 
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Благовещение е забележително между всички тях с това, че то е първото събитие в тази 

спасителна поредица, че е нейно начало. Точно така, както и кокичето не е най-уханно, 

най-ярко и най-гиздаво между цветята, но е най-очаквано и посрещано с най-голяма 

радост, защото именно то ни донася благата вест: „Зимата си отива. Идва пролетта!" 

Блага вест. Благовещение! Наистина каква прекрасна дума. Както пише руският 

свещеник Александър Мен, на света има безброй човешки учения, религии, 

философии, възгледи и теории, но само нашето, християнското учение, само нашата, 

християнската религия се нарича Блага, Радостна вест – на гръцки Евангелие. Защото 

именно тази дума изразява сърцевината, самата същност на християнството. 

Нека поемем с пълни гърди благоуханията и светлината на този пръв празник на 

вечнопролетното християнство; нека преизпълним душите и сърцата си с радостта на 

тази блага вест, за да стане тази евангелска радост наше трайно достояние, наша 

характеристика, наша същност. Та да можем, живеейки с нея и в нея, да я даряваме на 

всеки, който би желал да я приеме. 

25 март 2006 г. 

 

 

 

За следването на Христос 
Кръстопоклонна неделя 

 

Някога еврейският народ, воден от Мойсей, напуска Египет, „дома на робството", и 

започва своето дълго и мъчително пътуване към Обетованата земя. След като 

преминават по чуден начин Червено море, израилтяните навлизат в пустинята Сур. 

Скоро водата им свършва. Озовали се сред горещите пясъци, под изгарящите лъчи на 

пустинното слънце, хората изпадат в паника и започват да роптаят. Ропотът им се 

усилва от плача на прежаднелита дечица и рева на непоените животни. Жаждата и 

напрежението застрашително растат. Бурята изглежда неизбежна. 

И в този миг някой забелязва извор. Там, между камъните, блика вода. Всички се 

втурват нататък, първите загребват с шепи и пият. Пият и... плюят. Водата е 

отвратително горчива и напълно негодна за пиене. (Затова и наричат този извор Мера, 

което значи горчило). Можем да си представим разочарованието, обидата, отчаянието 

на хората. Дни наред се мъчат без вода в пустинната пещ; накрая намират извор, но 

жаждата става още по-непоносима, защото водата му не може да се пие. Сега вече ро-

потът прераства във всеобщо негодувание. Всички се вкупчват около Мойсей с един 

единствен въпрос: „Какво ще пием?!” „И тогава – четем в книга Изход, където е 

разказан този драматичен случай – Мойсей викна към Господа, и Господ му показа 

дьрво, и той го хвьрли във водата, и водата стана сладка” (Изх. 15:25). 

Не ни ли напомня това дьрво, което е подсладило, облагородило и оживотворило 

водата на горчивия, солен и отровен извор едно друго дьрво,"хвърлено” в живота на 

човечеството. Не ни ли напомня то кръстното дърво, Христовият кръст, който днес на 

кръстопоклонната неделя , сме изнесли за целуване и поклонение? Наистина колко 

горчивина, колко болка и разочарования има в живота на всеки човек! Колко трудно се 

преглъщат обидите, униженията и несправедливостите, с които се срешаме на всяка 

крачка. Колко непоносими могат да бъдат угризенията и самосъжалението, и 

самообвиненията, наслоили се в душите от собствените ни падения и низости. Да, 

трудно и мъчително се пие водата на живота, ако не е подсладена с дървото на 

Христовия кръст. Той затова ни е и даден – да превърне горчивата вода на битието в 

чиста и прохладна жива вода на спасението. Кръстът Христов превръща отровата в 

лекарство, горчивината – в сладост, болката – в наслада, мъката – в утеха, обидата – в 
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прошка, огорчението – в радост, бедите – в надежда, завистта – в благопожелание, 

омразата – в добросърдечие, клетвата – в благословение. Кръстът Господен 

преобразява живота – той му дава сладост, смисъл и цел; прави го поносим и дори 

радостен, лек и дори свободен, ведър и дори щастлив. 

Мнозина от нас са усетили тази чудодейна сила на Кръста в собствения си живот и чрез 

собствения си опит. Мнозина, но далеч не всички. Дори много повече са тези, които 

стоят като древните израилтяни край извора Мера и живота, който водят, им се струва 

все така горчив и зловонен, въпреки хвърленото в него кръстно дърво. Защо ли е така? 

Защото те нямат вяра. За тях кръстът не е символ на спасение, а знак за позор, не е път 

към вечен жкивот, а средство за убиване, не е лек за всички горести, а непоносима 

тежест. Животът на такива хора тече като неприятна, вмирисана, тинеста вода и 

нейната отрова и горчилка проникват даже и в мнимите им радости, вгорчават и 

съмнителните им удоволствия, тровят дори и уж щастливите им мигове. И колкото 

повече имат тези хора, толкова по-неудовлетворени се чувстват; колкото повече се 

„радват” и „наслаждават", толкова по-тъжно и скучно им става; колкото повече вземат 

и придобиват, толкова по-пусти и бедни стават душита им. Това е горчивата вода, това 

е Мерата на човешкото битие без кръста Христов. 

А за вярващите неговата сила да възспира злото и да го претворява в добро е наистина 

удивителна и безгранична. Световноизвестният руски писател нобелист Александър 

Солженицин разказва за годините, прекарани в един от зловещите сибирски 

концлагери. Сломен от нечовешките условия и убийствения труд, той стига до пълно 

отчаяние и решава да сложи край на живота си. Солженицин не бил все още 

християнин, но вярвал, че самоубийството е противно на Божията воля. Затова той 

измисля друг план – решава да предизвика пазача да го застреля. 

На едно от общите събрания на затворниците Солженицин сяда на първия ред. Идеята 

му е в даден момент да стане и да хукне към изхода, предизвиквайки някой от пазачите 

да употреби оръжието си. Там се стреляло на месо без предупреждение дори и при 

неволно нарушение на реда. Ала изведнъж друг затворник седнал пред Солженицин и 

препречил пътя му към изхода. Непознатият се навел и за голяма изненада на бъдещия 

писател, без да каже дума, начертал кръст на мръсния под. Кръст! Колко много може да 

каже този свещен знак на всяка човешка душа! Колко много, колко силно и убедително 

може да говори той особено на страдащите и отчаяните! Недоумявайки и питайки се 

дали този непознат затворник не е Божи пратеник, Солженицин се отказва от 

самоубийството и решава да изтърпи докрай своето затворничество. Там, в сибирския 

концлагер, той става християнин и когато излиза на свобода, свидетелства за всичко 

преживяно пред цял свят. 

Днес в евангелското четиво (Марк 8:34-9:1) чухме Христовия призив: „Който иска да 

върви след Мене,  нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва”. Тези 

думи смущават и плашат мнозина.   Напразно. Изяснявали сме ги неведнъж и добре 

знаем, че „да се отречем от себе си", значи да се откажем от своя егоизъм и крайно 

себелюбие, от лошите и нечисти пориви, които бушуват в нас, от злото, което се ражда 

в глъбините на сърцата ни. Всички ние, като християни, правим – с променлив успех – 

точно това: борим се със своите недостатъци, опитваме се да се отречем от тях. Почти 

всички сме изпълнили и втората Христова повеля – взели сме и търпеливо носим 

кръстовете си. Ала това не е всичко и не е достатъчно. 

Третото изискване на Спасителя е „да Го последваме". Ето тук се къса нишката, тук 

обикновено се проваляме. Борим се с недостатъците и пороците си (колкото можем), 

приели сме, общо взето, личната и обществената си участ, тоест „носим кръстовете си", 

но... не следваме Христа, Не вървим по стъпките Му, не сме близо до Него, с Него и в 

Него. И затова самоотричането ни тежи, затова собственият ни кръст ни притиска 
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толкова силно, че сякаш ще ни смаже. Защото оставаме далеч от Христос. Далеч по 

сърце, далеч по мисъл и далеч по живот. Казахме в началото, че кръстът Христов може 

чудодейно да „подслади", да олекоти, да просветли живота ни. Но как? Чрез силна и 

дейна вяра, която да ни вкара в стъпките на Господа и да ни приближи максимално до 

Него. Имайки чрез тази вяра Христовата животворяща близост, самоотричането и 

кръстоносенето ще ни се струват не само поносими, но и приятни и желани. 

Точно това има предвид Спасителят, когато ни призовава с думите: „Дойдете при Мене 

всички отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се 

поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой за душите 

си; защото игото Ми е благо и бремето Ми – леко” (Мат.11: 28-30). 

26 март 2005 г. 

 
 

 

 

 

 

"Ти беше ли там...”  
Неделя Кръстопоклонна 

 

"Ти беше ли там, когато разпнаха моя Господ...” (Стар негърски спиричуъл) 

Така се пее в един стар спиричуъл, в една от онези негърски духовни песни, които са 

толкова съдържателни, искрени и прочувствени. „Ти беше ли там, когато разпнаха моя 

Господ?” Можем ли да си зададем такъв въпрос ние, съвременните християни, които 

живеем две хиляди години след Христа? Има ли смисъл от подобни риторични 

питания, след като отговорът им е пределно ясен? 

Преди да си отговорим на тези въпроси, бих искал да ви предложа следното. Нека 

мислено, с умовете, но и емоционално – със сърцата си да се пренесем в онова далечно 

време и да си представим, че сме очевидци и участници в онези жестоки събития. Нека 

се опитаме да възпроизведем залавянето, съденето, мъченията и разпъването на нашия 

Господ и Бог Иисус Христос и да се опитаме – добросъвестно и честно – да намерим 

своето място и участие в тях. 

Разказите на светите евангелисти не подхранват много въображението. Те пишат 

максимално кратко и стегнато, без подробности и епитети. Те не описват, а съобщават 

за събитията. (Тази лаконичнест, бих я нарекъл потресаваща, си има своето обяснение, 

но не за това говорим сега). Евангелистите споменават 

за мъченията и подигравките от страна на римските войници, за тръстиката, трънения 

венец, ударите по лицето и главата, и това е почти всичко. За ужасните удари с бич, 

които разкъсват тялото и правят кожата на парцали, св. евангелист Матей съобщава: 

„....а Иисуса бичува...” (Мат. 27:26). Никой не споменава думите болка, рана, кръв, 

страдание. А за самото разпъване, това най-ужасно и мъчително умъртвяване, и 

четиримата евангелисти съвбщават с една дума: „и... Го разпънаха” (вж. Мат. 27:35; 

Марк 15:25; Лука 23:33; Йоан 19:18). 

Освен Евангелията обаче има и други съвременни документи, които описват начините 

на мъчения и как е ставало разпъването. Точно тези сведения, придържайки се най-

добросъвестно и към евангелския текст, е използвал и режисьорът Мел Гибсън в 

покъртителния си филм „Страстите Христови". Именно страстите, т. е. страданията 

Христови е искал да ни покаже Гибсън в своя велик филм и е успял напълно. Ето какво 

значи да те бичуват, да ти наложат трънен венец на главата и да те разпънат на кръст – 

думи, коите ние оставаме да минат край ушите ни почти без да ни докоснат. А това са 

страшни, непоносими, продължителни мъчения! Филмът на Гибсън сякаш е вик към 
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съвременния свят: „Спри, човече! Замисли се и си дай сметка какво точно се е 

случило! Как е страдал Невинният заради теб!  Какви нечовешки мъки е претърпял, 

проливайки пречистата Си кръв, за да те спаси!” Някои упрекват филма, че е прекалено 

жесток. Да! Много е жесток. Трябва да помним обаче, че всичко е било още по-жестоко 

и страшно, защото не е било филм, а действителност. 

С този потресаващо правдив филм старокатоликът Мел Гибсън е преследвал и друга 

цел. Освен да ни пренесе в центъра на действието и да ни направи очевидци на 

Христовите страдания в техния истински вид и сила, той недвусмислено ни задава и 

въпроса: 

"Какво е твоето лично участие в тази драма? Къде беше и какво правеше ти в ония 

страшни и мъчителни дни?” Ако си спомняте, тези въпроси си поставихме и ние в 

началото. Нека сега да потърсим и отговорите. 

Едва ли ще се наложи да търсим дълго. Сигурно е, че можем да се видим сред 

изплашените и разбягали се Христови ученици; други от нас седят до апостол Петър и 

заедно с него се отричат от Учителя си; трети са в редиците на юдейските свещеници, 

на книжниците и фарисеите. (Самият Гибсън се вижда знаете ли как? За секунда той се 

мярка на екрана като римски войник, който забива един от гвоздеите в ръцете на 

Христос). Мисля обаче, че най-много от нас биха могли да се видят в лицето на Пилат 

Понтийски. 

Защо? Ще поясня. 

Пилат е вярвал в невинността на Иисус. Той три пъти заявява, че не намира никаква 

причина да повдигне обвинение срещу Него. Това убеждение на прокуратора се 

засилва и от посланието, което неговата съпруга му изпраща: „Не прави нищо на тоя 

Праведник, защото днес насъне много пострадах за Него” (Мат. 27:19). Пилат по 

всякакъв начин се опитва да избегне вземането на която и да е страна. Той иска да 

оневени Иисус, вярвайки в Неговата невинност, но и да избегне Неговото оправдаване, 

тъй като еврейските водачи желаели осъждането Му. Пилат лавира, правейки няколко 

опита да пусне Иисус и да усмири юдеите, т. е. да бъде едновременно справедлив и 

несправедлив. Като узнава че Иисус е галилеец, изпраща Го при Ирод, за да прехвърли 

на Ирод отговорността за решението; после Пилат предлага да бичува Иисус (защо, 

след като е невинен?) и да Го пусне; предлага и да Го освободи за празника Пасха (като 

престъпник, а не ката невинен) и накрая, посочвайки невинността на Спасителя, измива 

ръцете си пред тълпата и произнася знаменитите думи: „Невинен съм за кръвта на Тоя 

Праведник; вие му мислете!” (Мат. 27:24).  И веднага след тази декларация за 

невинността на Господа, Пилат... Го предава на разпятие. 

Естествено е повечето от нас да си кажат: какво общо имаме ние с Пилат? Откъде 

накъде ще се отъждествяваме с него? Да. Лесно е да го осъдим и да се възмутим от 

поведението му. Но внимание! Не постъпвеме ли и ние по същия начин? Не използваме 

ли и ние всякакви хитрини и лукави оправдания, за да избегнем трудностите, 

лишенията и дори болката, които съпътстват едно истинско посвещение на Христос? 

Не търсим ли и ние някой друг да вземе решение вместо нас по въпроси, които засягат 

само нашата съвест! И още повече: не живеем ли почти непрекъснато в някакъв 

компромис между грях и добродетел, между истина и лъжа, едновременно приемайки 

Христос (на думи) и отхвърляйки Го (с делата си)? Пилат „желаеше да пусне Иисус” 

(Лука 23:20), но също така искаше „и да угоди на тълпата” (Марк 15:15). Ето ни и нас! 

Не сме ли и ние същите? Живеейки и работейки в атеистична среда, в среда на 

безверници и скептици, не робуваме ли и ние на самодоволния идол, наречен 

обществено мнение? Не предаваме ли и ние нашия Господ, „за да угодим на тълпата” и 

да си спестим укорите и присмехулното учудване на околните, когато разберат, че сме 

вярващи християни? Пилат е бил наистина притиснат. Ако беше пуснал Иисус, щеше 
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да отхвърли народната воля и да се подиграе с еврейските водачи; щеше да предизвика 

размирици и да изгуби благоволението на кесаря. И въпреки това ние не можем да го 

оправдаем. А себе си ще можем ли? 

"Ти беше ли там, когато разпнаха моя Господ?” Ние трябва да отговорим! „Да, бяхме 

там. Не само като наблюдатели, а като участници, като виновни участници, които 

заговорничат, планират, предателстват,  пазарят се и Го предават на разпятие. Можем 

да се опитаме да измием ръцете си от отговорността също като Пилат. Опитът ни ще 

бъде също толкова безполезен... Преди да започнем да гледеме на кръста като нещо, 

направено за нас (което води към поклонение), трябва да го видим като нещо 

извършено от нас (което води към покаяние). Вярно е написаното от Кенън Грийн, че 

„само този човек, който е готов да понесе своята вина за кръста, може да предяви своя 

дял от благодатта” (Джон Стот, Кръстът на Христос, Пловдив, 2001 г.). 

Накрая бих искал да ви прочета стихотворението на Архимандрит Серафим (Алексиев) 

„Под кръста", което убедително и вълнуващо обобщава основните мисли на днешната 

проповед. 

 

Под кръста 

 

Стоя под Твоя кръст, Христе Иисусе,  

окървавения Ти гледам лик 

и чувствам се виновен и покрусен  

пред Тебе – светъл Бог и мъченик.  

 

Не съм ли аз най-злият Твой мъчител?  

Не аз ли те разпъвам всеки ден?  

Не се ли чувстваш Ти, мой благ Учителю,  

От Своите най-тежко наранен?  

 

И днес забих аз гвоздеи в ръцете Ти –  

в окървавените, добри ръце!  

И днес забих аз остър нож в сърцето Ти, 

във Твойто кротко, любещо сърце.  

 

Стоя сега и гледам Те, и плача...  

Прости ми, дето тъй те оскърбих!  

Виж свехналите ми от плач клепачи  

и отпрати ме опростен и тих.... 

 

3 април 2005 г. 

 

 
 

 

 

Възкресението на Христос – факт или легенда* 

 
(*Лекция изнесена пред студенти от Софийския университет. В лекцията съм използвал мисли от книгата 

на свещ. Александър Мен Синът човешки) 

 

Христос воскресе, драги студенти! 



 26 

Това е радостният поздрав, който като тържествено ехо се носи по целия християнски 

свят вече десети ден. Така ще се поздравяваме четиридесет дни – до Възнесение 

Господне – за да изживеем в пълнота и наситим душите си с ликуването, удивлението и 

възторга на най-големия и чуден празник на Църквата – Христовото Възкресение. 

Наистина, велика сила има този празник. Във възкресната нощ храмовете се превръщат 

в магнетичен център, който неотразимо привлича и стари и млади, и учени и неуки, и 

вярващи и невярващи. Не се съмнявам, че и повечето от вас са били в църквите или в 

пространствата около тях в оная тайнствена нощ. За да чуят развълнуваната и весела 

песен на камбаните, прогласящи пасхалната вест; не се съмнявам, че повечето от вас са 

били грабнати и понесени от възкресната радост; че озарени от ослепителната светлина 

на възкресението, са занесли със свещите си същата тази светлина в домовете си, за да 

озари и освети и тях. Спазили сме и традицията да се чукнем с червени яйца, да хапнем 

пресен козунак и да се гостим богато след дългия пост. 

Всичко това е много хубаво – радостни чувства, поздравления, красиви обичаи, 

празнични трапези. Но то съвсем не е достатъчно. Много скоро ежедневието ни грабва 

и улисани в задълженията си, ние сякаш твърде бързо забравяме празника. Той 

отминава като поредното приятно и весело събитие, без да остави по-трайни следи в 

сърцата и душите ни. Защо става така? 

Защото ние преживяваме празника само на едно принизено, битово равнище, повече с 

телата си, отколкото с душите си. Идваме на църква, поздравяваме се, правим си 

подаръци; вземаме върбови вейки, цветя или орехова шума; черпим се с яйца и 

козунаци и пр. Сиреч, ние спазваме една стара традиция. Но това е само обвивката, 

външната страна на празника. Неговата сърцевина, смисълът и съдържанието му 

обикновено остават скрити и недокоснати от нас. А те именно са второто, надземното, 

духовно-мистичното ниво на празник, където се разкриват неговата, истинска същност 

и красота и до което ние твърде рядко успяваме да се извисим, заети с подробностите 

на бита. Ако успеем да издигнем мислите и чувствата си, като се озовем с душите си на 

това второ ниво, то ние ще преживеем празника по съвсем различен начин. Той ще 

изпълни цялото ни същество с духовна светлина и духовна радост и тази светлина и 

радост ще озарят жизнения ни път, мислите, думите и делата ни дни и седмици наред – 

чак до следващия голям празник. 

Но за да стане това, ние трябва да знаем какво празнуваме и да вярваме в това, което 

празнуваме. Да знаем и да вярваме. 

Едва ли има човек, който да не знае, че на Великден празнуваме Възкресението на 

Господ Иисус Христиос от мъртвите. Също така обаче едва ли има човек, който да не 

се е съмнявал – малко или много – в истинността на това събитие. Тези съмнения са 

напълно естествени – както за нас, съвременните люде, така някога и за Христовите 

ученици, когато в онзи паметен първи неделен ден чули от ранобудните жени, отишли 

да помажат с благовония мъртвия Иисус, смайващата вест, че гробът му е празен. 

Съмненията са нормални и естествени. Но те не бива да продължават безкрайно. Те 

трябва да ни отведат до своя логичен край – отрицание или искрена вяра. Друга 

възможност просто не ни е дадена. 

Зная, че в тази зала, както навсякъде по света, има три категории хора: вярващи, 

съмняващи се и невярващи. Зная, че пътят от неверието и съмнението до дълбоката и 

пълна вяра не е лек и кратък. Но зная също така, че има такъв път и преодоляването му 

е напълно възможно. 

Защото и аз сам съм минал по него. 

 

Възкресението – основа на християнството 
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Възкресението на Христос е средоточният, основополагащ факт, върху който се гради 

християнската религия. Св. Апостол Павел е категоричен: „Ако пък Христос не е 

възкръснал – пише той в първото си послание до коринтяни, – то празна е нашата 

проповед, празна е и вашата вяра” (I Кор. 15:14). „При това – продължава апостолът, – 

ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели Божии, понеже 

свидетелстваме за Бога, че е въскресил Христа, Когото не е възкресявал; ако пък 

Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви” (I Кор. 15:15-17). В посланието си пък до 

римляни същият апостол посочва, че именно възкресението е онова събитие, което 

потвърждава божествеността на Иисус Христос (Рим. 1:4). 

Д-р Андерсон, професор по ориенталско право и директор на Института по съвременно 

право в Лондонския университет, завършва така своето изследване върху 

възкресението: „Струва ми се, че всеки, който за пръв път прочете Новия Завет, остава 

с неопределимото усещане, че това е вяра, която е вкоренена в определени (както се 

твърди) исторически събития. Вяра, която би била измамна и заблуждаваща, ако тези 

събития не са се случили и която, ако те са се случили, е несравнима и заслужава 

нашата преданост. А д-р Дейвид Фридрих Щраус, невярващ секптик и отявлен критик 

на всичко свръхестествено в Евангелието, признава че „възкресението е пробният 

камък не само на живота на Иисус, но и на самото християнство”. Подчертавам всичко 

това, защото познавам доста хора, които се смятат за християни, ходят редовно на 

църква и тачат всички християнски празници, но като стане дума за възкресение и 

изобщо за чудеса, клатят скептично глави и отнасят тези събития към категорията на 

митовете и легендите. Трябва да е ясна категоричната съдбовност на Христово 

Възкресение. То засяга особено дълбоко християните и цялостния възглед за 

християнството. 

Всъщност, няма ли възкресение, няма и християнство. 

 

Исторически източници и тяхната надеждност 

 

Основен източник на информация за Христовото Възкресение са книгите на Новия 

Завет и преди всичко четирите евангелия. Веднага трябва да кажем, че няма други 

древни източници, които да са запазени в такова голямо количество и да са така 

подробно и задълбочено изследвани, както новозаветните текстове. За сравнение ще 

приведа няколко цифри. От съчиненията на Платон са запазени единадесет ръкопписа, 

от Есхил – петдесет, от Вергилий – около сто; от „Илиада” са оцелели щестстотин 

четиридесет и три (говорим, разбира се, за преписи). Броят на запазените новозаветни 

ръкописи е около три хиляди. Особено важно е да се знае, (според мнението на 

мнозинството учени), че всички новозаветни книги са написани през втората половина 

на I в. сл. Христа – в един период от седемдесет години след Неговата смърт. Ако се 

обърнем към цитатите от Евангелията при писатели от I – II в., ще се убедим в това. 

Св. Климент Римски около деветдесет и пета година пише послание, в което цитира 

думи от Евангелията на Матей и Марк. 

Св. Игнатий Антиохийски, убит през сто и седма година, цитира евангелието от Матей. 

Навярно от средата, близка до Игнатий, е излязло произведението „Дидахия” или 

„Учение на дванайсетте апостоли” (около 100 г.). В него има изречения от Матей и 

Лука и точна препратка към Благовестието, тоест Евангелието. 

Св. Поликарп Смирненски, ученик на апостол Йоан, когато през 156 г. го осъждат на 

смърт, казва, че 86 години служи на Христос. Следователно, той е сварил още 

Юдейската война през 66-70 година. В посланието си Поликарп цитира Евангелията от 

Матей и Лука, и I Послание на Йоан. 
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Св. Ириней Лионски (120-200 г.) не само говори за четирите
 
Евангелия, но и поименно 

назовава авторите им. Свидетелството на Ириней е особено ценно, тъй като той в 

младежките си години лично е познавал споменатия по-горе св. Поликарп. 

„Тогавашното помня по-силно от случилото се наскоро – пише св. Ириней на приятеля 

си от младини Флорин, – защото онова, което сме научили в детството си, укрепва 

заедно с душата и се вкоренява в нея. Така аз бих могъл да опиша дори мястото, където 

седеше и говореше блаженият Поликарп; мога да изобразя походката му, начина му на 

живот и външния му вид; неговите обръщения към народа как разказваше за 

общуването си с Йоан (става дума за апостол Йоан) и с други, които бяха видели 

Господа, как си припомняше думите им и преразказваше какво бе чул от тях за 

Господа”. Според твърдението на Ириней всичко, що е говорел Поликарп, е било в 

съответствие с Евангелието. 

Дори и от тези няколко примера става ясно, че Евангелията, които, както вече казах, са 

създадени през втората половина на I в. сл. Хр., и то тъкмо каноничните, в края на века 

и самото начало на следващия са били широко известни. 

Интересно е и дългогодишното и най-прецизно изследване на група литературни 

критици, направено с цел да се установи възможно най-точният текст на Библията. 

Изследователите дума по дума сравнили известните около 3000 ръкописа, преписи на 

оригинали, стари преводи и цитати от църковните отци. Оказало се, че като изключим 

такива подробности като промени в словореда и прибавяне или пропускане на 

определителния член, думите, които дават повод за колебание, са не повече от една 

хилядна от целия Нов Завет. Несъмнено, това е една нищожна част, която в никакъв 

случай не може да влияе върху основните положения на християнската вяра. А тази 

удивителна еднаквост на текстовете се дължи безспорно и на факта, че автори на тези 

книги са били или очевидци, или са познавали много добре непосредствените 

свидетели на описваните събития. Не бива да забравяме и обстоятелството, че когато са 

писани новозаветните книги, много от очевидците – и последователи, и врагове на 

Христа – са били все още живи. 

Като приемат доказаното датиране и автентичност на новозаветните книги, някои 

критици подлагат на съмнение написаното в тях, определяйки го като неточно и 

невярно. Особено атакуван в това отношение е евангелист Лука, автор на третото 

Евангелие и на книгата „Деяния на светите апостоли". 

Смятало се е например, че той неточно назовава управителите на гр. Филипи 

„претори". По-късни открития показват обаче, че титлата „претор” се е носела от 

магистратите на една римска колония. 

Св. Лука нарича управителя на Ахея „проконсул". Това е потвърдено от Делфийския 

надпис, в част от който се казва: „Както Луций Юний Галиен, мой приятел и проконсул 

на Ахея..." 

Същият този Делфийски надпис, който е от 53 г. след Христа, ни помага с точност да 

определим времето на Павловото служение от година и половина в Коринт. Според 

други източници то става ясно от факта, че Галиен поема властта на първи юли, че 

проконсулството му продължава само една година и че то съвпада с Павловото дело в 

Коринт. 

Св. евангелист Лука използва титлата „политарх", за да обозначи гражданската власт в 

Солун. Тъй като в класическата литература не се среща думата „политарх", отново се 

приело, че Лука греши. Днес обаче са открити 19 надписа, в които се използва тази тит-

ла, Интересно е, че пет от тях се отнасят за управляващи в Солун. 

Могат да се приведат още много подобни примери за всички Новозаветни книги, но 

намирам това за напълно излишно. Специално за св. евангелист Лука, сър Уилям 

Рамзи, един от най-големите археолози на всички времена, след трийсетгодишно 
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проучване заключава: „Лука е първокласен историк. Малко е да се каже, че неговата 

постановка е достоверна; този автор би трябвало да бъде поставен редом с най-

великите историци”. 

С годините става очевидна следната закономерност: колкото повече се развива науката 

и се усъвършенстват методите на изследване, толкова повече се множат научните 

открития, които по един или друг, пряк или косвен начин потвърждават Библейските 

свидетелства. Няма друг текст на земята освен този на св. Библия, който да е изследван 

толкова продължително, внимателно и критично от всички страни. След всички тези 

изследвания днес имаме изобилни научни доказателства за това, че Библията и по-

специално Новият Зявет, който е основният източник на свидетелства за възкресението, 

задоволяват изискванията и на най-внимателното проучване по всички правила на 

изследване на свидетелствата и съвпадат с откритията на съвременната археология. 

Ще обобщим казаното по този въпрос с думите на един от най-добрите изследователи и 

критици на новозаветните текстове Кениън, който в книгата си Библия и археология 

заключава: „Интервалът време мужду написването на оригиналите (на новозаветните 

книги – в ск. м.) и най-ранните свителства за тях е толкова малък, че на практика няма 

никакво значение. Така се освобождаваме и от последните съмнения дали документите, 

с които разполагаме днес, са достигнали до нас във вида, в който първоначално са били 

написани. Следователно, както истинността, така и общата интегрираност на 

книгите на Новия Завет може да се приеме за окончателно доказана”. 

Тогава? Откъде идват предубедеността, съмненията и отрицанието? Единствено поради 

това, че в Библията, освен всичко друго, се говори и за чудеса, за необикновени и 

свръхестествени явления. Но фактът, че в Свещеното Писание са разказани и описани 

свръх-реални, необясними за нашия разум случки и събития, не е и не може да бъде 

аргумент против тяхната достоверност. Тук ние вече сме извън областта на научната 

критика. Строгият научен метод не може да бъде приложен при изследване на 

възкресението, тъй като историческите събития не могат да бъдат повторени в 

присъствието на изследователя. Ако историкът се придържа към възгледите, които 

ограничават кръгозора ни само в границите на сетивния свят, той няма да приеме 

никакви съобщения за чудни явления. За такива хора Христос е казал: „И мъртвец да 

възкръсне, пак няма да повярват” (Вж. Лук. 16:31). В летописите и историческите 

трудове от онова време има не малко свидетелства за необикновени явления. За тях 

споменават и Флавий, и Тацит, и Плутарх, но на никого и през ум не му е минало да 

обяви книгите им за измислици. 

Пред нас са достоверните библейски свидетелства. Всички възможни възражения са 

направени отдавна и са получили своите изчерпателни отговори. Едва ли има какво 

ново да прибавим. Остава да се запознаем с тях, да ги преценим със собствения си 

разум и съвест, и да направим своите заключения. 

Но преди това нека се пренесем в ония дни, да се потопим в драматичната атмосфера на 

събитията и да се опитаме да ги съпреживеем заедно с Христовите ученици. 

Та като правим преценката си, да можем да чуем и гласа на сърцето си. 

 

Погребението 

 

Иисус е разпнат и умира на кръста около три часа следобед. Римляните често оставяли 

телата на кръстовете, за да служат за назидание, но Синедрионът (Върховното събрание 

и съдилище на евреите) измолил от Пилат да свалят телата на осъдените преди залез 

слънце, според изискванията на юдейския обичай. 

Двамата разбойници са още живи. Войниците счупват пищялите им (костите под 

колената), за да ускорят смъртта. Разпънатите изгубват опора, увисват на ръцете си и 
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след няколко минути се задушават. Очевидно било, че Иисус е мъртъв, но един от 

войниците проверява това, като пронизва гърдите Му с копие. От раната веднага изтича 

„кръв и вода” – неоспорим знак, че смъртта е настъпила. (Според медиците тази „вода” 

е течност, която се натрупва в областта на сърцето в резултат на разкъсване на 

сърдечните прегради. Това е така наречената „некроза на сърцето”. При такава смърт 

умиращият издава неволен вик). Оставало само да свалят телата и да ги спуснат в 

общия гроб, както обикновено погребвали престъпниците. 

В това време Йосиф Ариматейски – богат и уважаван гражданин, член на Съвета и таен 

Христов ученик, се явява пред Пилат и получава от него разрешение (напълно вероятно 

и срещу подкуп) да вземе тялото Иисусово и да Го погребе в отделен гроб. 

Остава малко време. Все пак Йосиф успява да купи платнен саван, а фарисеят Никодим, 

същият, който ходел нощем да разговаря с Иисус, донася големи съдове с благовонна 

смес от смирна и алое, с която напояват платното. 

Слугите полагат тялото върху носилка и го пренасят в съседната градина, където 

Йосиф си е приготвил гробница. Увиват умрелия в благоуханните повивки. Св. Йоан 

Златоуст (IV век) отбелязва, че смирната (или миртата), жълтокафява смола, 

употребявана и като болкоуспокояващо средство, така плътно прилепвала към тялото, 

че погребалните повивки много трудно биха могли да бъдат свалени. Внасят тялото в 

гробницата-пещера, прочитат заупокойните молитви и затварят входа с голяма кръгла 

каменна плоча, за която е изсечен специален жлеб. 

Застанали „срeщу гробницата", Мария Магдалина и Мария Яковова през сълзи 

наблюдават погребението. Те самите искат да помажат тялото на Учителя с аромати и 

да изплачат над него мъката си, но вече е твърде късно. Поне знаят мястото на гроба и 

щом мине съботата, първи ще дойдат тук. 

В същото време първосвещениците, като узнават, че Иисуе е погребан в градината край 

Голгота, а не с другите осъдени, се разтревожват. Те не могат да допуснат гробът на 

Иисус да стане място за поклонение или пък почитатели да откраднат тялото Му и 

после да твърдят, че е възкръснал. С разрешението на Пилат първосвещениците 

поставят стража и запечатват гроба. 

По отношение на стражата няма единство на мненията. Някои изследователи смятат, че 

това са римски войници, а други – че това е поделение от храмовата стража, която 

тогава е наброявала 270 души. Но това не е съществено. Дисциплината и при едните, и 

при другите е била желязна. Стоещият на пост нямал право да седи или да се подпира 

на нещо. При заспиване на пост наказанието при римляните е смърт, а при евреите – 

бичуване и изгаряне жив. 

След като стражата огледала гроба, тя отново търкулнала камъка на мястото му и 

опънала през него шнур, който закрепила от двете страни с глинен печат. Печатът на 

гроба на Иисус е бил публично свидетелство, че тялото Му е вътре и показвал, че то е 

защитено от посегателства с авторитета и могъществото на римската власт. 

В това време учениците са сковани от ужас. Те са съсипани и отчаяни. Така ли 

трябваше да умре техният Учител – като несретннк и престъпник, с позорната смърт на 

прокълнатите от закона, осъден и от еврейския, и от римския съд? Нима Той не е Онзи, 

за Когото Го смятат? Нима не е Избавителят на Израил и на света? Нима думите на 

Петър: „Ти си Христос, Синът на Живия Бог” са само празни думи? 

Едва ли историята познава по-голямо и тежко разочарование! Какво да правят? Къде да 

се скрият? Всеки миг могат да ги заловят и осъдят като Учителя им. Какво друго им 

остава да сторят, освен да се върнат в Галилея при лодките и мрежите си и да забравят 

по-скоро Човека, Който се излъга Сам, а заблуди и Своите доверчиви последователи. 

 

Възкресението 
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Едва дочакали утрото в първия ден на седмицата, жените, носейки сместа за 

балсамиране, тръгват за гроба Иисусов, Те не знаят за стражата, но ги тревожи мисълта 

кой ще им отвали тежкия камък. 

Мария Магдалина пристига първа. Приближавайки гроба, тя се заковава на място: 

камъкът е отвален. Пристигат и Саломия и Мария Клеопова, и като надникват в 

пещерата, виждат, че тя е празна. Плачейки, Магдалина тичешкои се връща при Петър 

и Йоан, за да им съобщи тъжната вест: „Дигнали Господа от гроба и не знаем де са Го 

положили” (Йоан 20:2). Двамата ученици веднага хукват с Магдалина към градината на 

Йосиф. 

Йоан пристига пръв. Надниква в гроба и вижда, че само повивките са в него, но не се 

решава да влезе. Задъхвайки се, пристига и Петър. Той не е от хората, които се 

колебаят. Без да спира, той влива в тъмната гробница, последван от Йоан. На 

каменното ложе те виждат савана и покрова за лицето. 

Погребаният липсва. 

Сковани от страх и отчаяние и стъписани от новата изненада, учениците дори и не 

помислят да разпитват, да протестират и да търсят тялото. За тях това е още едно 

издевателство на враговете. Те с мъка и недоумение се връщат в града. 

Остава само Мария Магдалина. Невярвайки сякаш на нещастието си, тя още веднъж 

надниква в гроба и внезапно вижда двама непознати в бели одежди. 

– Жено, защо плачеш? – питат те. 

– Защото са дигнали Господа моего и не зная де са Го турили. В същия миг тя усеща, че 

някой стои зад нея и се обръща. 

– Жено, защо плачеш? Кого търсиш? – пита Непознатият. Улисана в мисли, Мария 

решава, че това е градинарят, който навярно знае къде е тялото. 

– Господине – моли Го тя, – ако си Го ти изнесъл, кажи ми де си Го турил и аз ще Го 

взема. 

– Мариам! – прозвучава до болка познат глас. Всичко в нея се преобръща. Няма 

съмнение – това е Той. 

– Равуни! (Учителю!) – извиква Мария и се хвърля в краката Му. 

– Не се допирай до Мене, защото още не съм възлязал при Отца Си – възпира я Иисус. 

– Но иди при братята Ми и им кажи: Възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при 

Моя Бог и вашия Бог. 

Обезумяла от радост, Мария тичешком напуска градината. Носителка на нечувана вест, 

тя се втурва в смълчания дом, но там никой не приема сериозно възторжените й думи. 

Учениците решават, че тя просто е загубила разсъдъка си от мъка. Същото си мислят те 

когато пристигат и другите жени и една през друга почват да разказват, че Учителят е 

жив и че са Го видели със собствените си очи. Те разказали как влезли в пещерата, след 

като Мария Магдалина отишла да повика Учениците, и намерили там един момък, 

облечен в бяла дреха. „Не се плашете! – казал той. – Вие търсите Иисуса Назарееца, 

разпнатия. Той възкръсна, няма Го тука. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, 

обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви изпревари в Галилея; там ще Го видите, 

както ви бе казал”. После Иисус Сам им са явил по пътя и повторил заповедта всички 

да отидат в Галилея. 

“Апостолите ги слушали и се споглеждали: “И техните думи им приличаха на 

бълнувания – отбелязва евангелист Лука, – и те не им повярваха”. След всичко случило 

се учениците са далеч от надеждите за чудо и най-малко от всичко предполагат, че 

скоро Бог ще ги превърне от треперещи, смазани от катастрофата хора, в предвестници 

на нова ера. Аналите на историята съхраняват много непостижими неща, но може 

смело да се каже, че най-невероятното в нея е животът на Иисус и тайната, с която е 
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увенчан Неговият живот. Справедливо смятат, че тази тайна излиза извън пределите, 

достъпни за човешкото знание. Но има и видими факти, намиращи се в полезрението на 

историка. В същия миг, в който Църквата, едва зародила се, като че ли завинаги погива 

и учениците на Иисус загубват вяра, всичко внезапно коренно се променя. Ликуваща 

радост измества отчаянието и безнадеждността; онези, които току-що са изоставили 

Учителя и са се отрекли от Него, смело възвестяват победата на Сина Божий. 

Нещо става и без него не би същеотвувало самото християнство” (Свещ. Александър 

Мен, Синът Човешки). 

 

„За” и „против” 

 

Св. апостол Павел, бившият гонител на християните Савел Тарсийски, пръв 

свидетелствува за това събитие. Той пише до християните в Коринт следното: „Аз ви 

предадох най-напред онова, което бях и приел: че Христос умря за греховете ни, според 

Писанията, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията, и че се 

яви на Кифа (Петър) и след това на Дванайсетте, после се яви на повече от петстотин 

братя наведнъж, от които повечето са живи и до днес, а някои починаха; после се яви 

на Якова, след това на всички апостоли, а след всички се яви и на мене, като на някой 

изверг. Защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол 

понеже гоних Църквата Божия” (I Кор. 15:3-9). 

Това Павлово свидетелство, заедно с пасхалните Евангелски повествования, ни 

довежда до реалния факт, който духовно възкресява учениците и ги подтиква да 

проповядват Благата Вест. 

Напразно еврейските първенци мислели, че с Иисус е свършено. Сега те били 

изправени пред едно ново движение и били безсилни да го спрат. Разказът на пазачите 

за необикновените явления, съпровождащи изчезването на тялото, ги принудил да 

измислят своя версия. Било разгласено, че през нощта, когато стражата задрямала, 

Иисусовите ученици откраднали тялото Му и започнали да разправят, че Той уж бил 

жив. Векове наред това обяснение са повтаря от онези, които искат „рационално” да 

обяснят пасхалната вяра на християните. През XVIII век немският деист Раймарус се 

опитва да възроди тази версия. Очевидно е, че тя е съвсем несъстоятелна. Биха ли 

дръзнали отчаяните и уплашени до смърт Христови ученици, които се крият и треперят 

за живота си, да нападнат стражата от професионални воини, да разбият държавния 

римски печат и да вземат тялото? Или стражата – всички до един – е заспала и 

учениците успяват съвсем безщумно, без да събудят никого, да отместят почти 

двутонния камък? Безспорно, това са недопустими неща. 

Освен това има и една много сериозна психологическа трудност. Ако апостолите са 

участвали в измамата или са знаели за нея, откъде биха намерили духовни сили и 

смелост да проповядват и отстояват тази съзнателна лъжа дори и пред лицето на 

смъртта? Заради Благовестието те се лишават от нормален човешки живот, търпят 

лишения, бичуване и тъмници и всички, с изключение на св. апостол Йоан, жертват 

живота си за него. Кой доброволно би страдал заради една лъжа, която не е изгодна 

нито за него, нито за другите? Но не би ли могло да стане така, че тялото на Разпнатия 

да е похитено от други, неизвестни лица? Поддръжниците на това мнение просто 

забравят, че същото са си помислили и учениците и изпаднали в още по-голямо униние. 

Всички съвременни учени отхвърлят тази теория. Не можем да си представим никакви 

що годе убедителни мотиви за извършването на подобно дело. 

Промяната у апостолите настъпва едва след като те със собствените си очи виждат 

Господа. Не фактът на празния гроб, а личният контакт с живия възкръснал Христос 

превръща страхливите разочаровани ученици в смели и енергични свидетели на 
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Неговото Възкресение. Реалната среща с Иисус бе този мощен импулс, този 

непреодолим подтик, който ги накара да поставят в центъра на свидетелството си 

именно Възкресението Му. Те не го премълчават, не говорят за него с недомлъвки, 

както обикновено се говори за някой съмнителен, несигурен и недостоверен факт, а 

започват и завършват проповедите си с него; възкресението е лайтмотивът на 

тяхното благовестие. Ако някой отречеше, че те наистина са видели Христос след 

Неговото Възкресение, с това ги обявяваше за лъжци и безумци, тъй като 

разпространяваха една фалшификация и даваха живота си за нея. 

Освен това, ако Христос не е възкръснал, тогава Той Самият трябва да е бил лъжец или 

един жостоко заблуден човек, тъй като многократно бе казвал, че ще възкръсне от 

мъртвите. 

Някои твърдят, че тези срещи с възкръсналия Христос са плод на халюцинации или 

разстроено въображение. Тази хипотеза е използвана от Ернест Ренан и по-късно от 

много други критици-рационалисти. Това обяснение е за онези, които мислят, че в 

света всичко може да се познае само със средствата на науката. Всъщност хипотезата, 

свеждаща началото на християнството до умственото разстройство на неколцина 

галилейци, е неправдоподобна. Иисус се явява при различни обстоятелства и пред 

най-различни хора – пред отделни лица и пред многолюдни тълпи. Тези появи напълно 

сигурно ги убеждават, че смъртта няма власт над Иисус, че тя не е могла „да Го 

задържи". Ако това е било фантазиране на душевноболни, как може то да обхване 

стотици толкова неприличащи един на друг очевидци и да даде такива трайни 

резултати! Освен това, имало ли е сериозни предпоставки за илюзии от такъв характер? 

Нали учениците, смазани от смъртта на Христос, престават да вярват в Неговото 

месианство (срв. Лук. 24:21). Думите на Учителя за възкресението си остават 

непонятни за тях, а смисълът на Христовото служение им се открива много по-късно. 

Ако сведем всичко до субективните преживявания на апостолите, това означава да 

преувеличим прекомерно тяхната роля за възникването на християнството. Евангелията 

в никакъв случай не представят Христовите ученици като свръхсилни натури, като 

пророци, способни да създадат световна религия. Несъмнена е обичта им към техния 

Учител, но за такъв поврат само обич не е достатъчна. И пророк Исая, и Буда, и 

Конфуции са се радвали на любовта на своите последователи, но никой не твърди за 

тях, че са възкръснали. 

Само за гроба Господен е казано: „Няма Го тука...” Немският критик Паулус и други 

скептици изказват предположението, че Иисус не е умрял на кръста, а е бил в 

безсъзнание и когато се свестил в пещерата, отишьл при учениците си. Тази версия 

обаче не може да обясни как човек, изнемощял от мъчения и загуба на кръв, полужив, 

нуждаещ се от спешни грижи, ще отмести камъка от гроба, ще мине незабелязано 

покрай стражата и като застане на натрошените си от гвоздеите нозе, ще изглежда на 

учениците Си като възкръснал победител на смъртта и тлението и господар на живота. 

Изводът от всичко това би бил, че Иисус е едновременно и супермен, и голям 

измамник. А още и безсрамен богохулник, който приема поклонение, подобаващо 

единствено на Бога.                                                

Освен това апостол Павел и други извори безспорно имат предвид не само връщането 

към живота, подобно на чудото във Витания при възкресяването на Лазар, но и една 

пълна промяна, станала с Иисус. Лицето Му понякога се променя толкова силно, че 

мнозина не успяват веднага да Го познаят. Св. апостол Павел вижда само ослепителна 

светлина и чува гласа на Възкръсналия. Христос преминава през затворени врати, 

появява се и изчезва внезапно, сякаш не е предишният Учител, подвластен, както 

всички хора, на законите на земния свят. Затова и в първия момент някои Го вземат за 

призрак и Иисус трябва да убеждава учениците Си, че наистина е възкръснал в плът. 
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Парадоксалният израз на апостол Павел тяло духовно (със синоним тяло небесно) 

сякаш ни дава ключ за разбиране на пасхалната тайна. Той означава, че в гроба на 

Иисус е станала единствената по рода си победа на Духа, която, без да унищожава 

плътта, й дава нова, висша форма на съществуване. Камъкът е бил отвален само за да 

видят учениците, че гробът е празен и че Възкръсналият занапред не ще познава 

прегради. Преминавайки през агонията на смъртта, Иисус по непостижим начин 

придобива друга, духовна телесност. Апостолът говори за нея като за степен на 

битието, което очаква всички хора, но в онзи момент Богочовекът е първият, предварил 

всеобщото преображение. Навярно затова Иисус Казва на Магдалина: „Не се докосвай 

до Мене." Изглежда само в изключителни случаи човек е могъл да влиза в 

непосредствен контакт с Неговото просветлено естество. 

Някои биха попитали: а защо нито Пилат, нито първосвещеника, нито някой от 

членовете на Синедриона виждат Възкръсналия? Защото Бог не насилва никого. Ако 

неоспоримата очевидност на чудото ги принуди да Го признаят, това би било насилие 

над духа, който се противи на Бога. Само онези, които обичат Христа и които Той е 

избрал за служение, са могли “да видят славата Му, Славата на Единородния от Отца, 

пълен с благодат и истина". 

Има и други възражения против истинността на възкресението. Например: че тялото е 

останало в гроба или е било взето от римляните или юдеите; други твърдят, че тялото 

Иисусово е било отнесено от Йосиф Ариматейски, а мохамеданите издигат версията, че 

е станала грешка и вместо Иисус е бил разпънат някой друг. Всички тези хипотези не 

издържат никаква критика и затова не си струва да се занимаваме с тях. 

Не бива да забравяме и следното: мощното начало на християнството бе поставено 

именно в Йерусалим, в близост до гроба. Само няколко години след смъртта на Иисус 

хиляди хора вярваха в Него въпреки яростната съпротива срещу новото учение и 

гонението срещу Христовите последователи. Апостолите започват проповедта си в 

една изцяло враждебна среда от хора, които са очевидци и свидетели на събитията, за 

които те говорят. Но враговете им не могат да предложат никакви сериозни аргументи, 

за да ги оборят и да спрат разпространението на християнството, което в началото е 

намирало най-много привърженици сред образованите люде, които най-трудно биха 

повярвали на басни и измислици. 

 

Заключение 

 

Възкресението на Христос е във висша степен необикновено събитие. То бележи 

победата над силите на мрака, става залог за окончателното тържество на Божията 

правда и непобедимостта на Доброто,  олицетворено от Иисус Назареец. На Пасха 

Църквата не само изповядва вярата в безсмъртието на душата, но и преодоляването на 

смъртта, мрака и разложението. 

"Ако физическата сила, – пише руският религиозен философ Вл. Соловьов, – 

неизбежно се побеждава със смърт, умствената сила е недостатъчна да се победи 

смъртта; само безпределността на нравствената сила дава на живота абсолютна 

пълнота, изключва всякакво раздвоение и следователно не допуска окончателното 

разпадане на живия човек на две отделни части: безсмъртния дух и разлагащото се 

вещество. Разпнатият Син Човешки и Син Божи, почувствал се изоставен и от 

човеците,и от Бога, но при все това молещ се за враговете Си, очевидно не е имал 

предел за духовната Си сила и никаква част от Неговото същество не е могла да стане 

плячка на смъртта... Истината за Христовото Възкресение, е истина всецяла, пълна – не 

само истина на вярата, но истина и на разума. Ако Христос не бе възкръснал, ако 

Кайафа бе излязъл прав, а Ирод и Пилат – мъдри, светът би бил една безсмислица, 
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царство на злото, на лъжата и на смъртта. Става въпрос не за прекъсване на нечий 

живот, а за това ще се прекъсне ли истинският живот, животът на съвършения 

праведник. Ако такъв живот не е могъл да победи врага, каква надежда остава за в 

бъдеще? Ако Христос не възкръсна, кой друг би могъл да възкръсне?" 

"Възкресението означава реалното присъствие на Христос сред верните Нему. Много 

вождове и пророци са носили на хората „умения” и „идеи”, ала единствен Иисус Сам 

остава с Църквата Си като Брат и Събеседник, като Приятел и Спасител, като вечно 

пребиваващ лик, обърнат към света...” (Свещ. Александър Мен, Синът Човешки). 

Във всички векове и епохи е имало хора, които са отказвали да вярват в Христовото 

Възкресение и все пак никой не е могьл да представи убедителни доказателства или 

логично обяснение, че Христос не е възкръснал. Хората отказват да приемат 

възкресението като факт, защото не желаят да приемат и съответните изводи от 

този факт. Ако Христос е възкръснал от мъртвите, то и твърдението Му, че е Бог, 

трябва да бъде вярно. Иисус твърди също така, че е Спасителят, Когото всички хора 

трябва да последват и да Му се доверят. Но пак ще повторя: Бог никога не ни насилва. 

Той винаги ни оставя и място за съмнение, винаги ни дава възможност за избор, за 

алтернатива, за свободно решение. Той непрекъснато ни поставя, както някога Адам и 

Ева в рая, пред две възможности и пред избор. Това е от Него. Но изборът, решението е 

наше. Изборът по отношение на вярата е съдбоносен – той определя посоката, 

смисъла и съдържанието на живота ни и участта ни след гроба, ако приемем, че има и 

отвъден, свръхестествен свят. 

Аз бях един съмнявящ се човек. Моите съмнения продължиха твърде дълго – и в 

Семинарията, и в Духовната Академия, и по-сетне, чак до към тридесет и пет 

годишната ми възраст. Съмненията ми приключиха след един прочит на Евангелието, 

който за мен беше истинската среща с живия и покоряващ Христос. Съмненията ми 

преляха в искрена и, ще ми се да мисля, дълбока и силна вяра. 

Бих се радвал, ако с лекцията си съм успял да утвърдя вярата на вярващите, да разсея 

съмненията на тези, които се съмняват и да разколебая невярващите в тяхното неверие. 

По думите на световноизвестния квантов физик Хенрик Шейфьр, изнесъл 

забележителна лекция тук преди две години, „Смъртта и възкресението на Христос са 

най-важните, най-великите събития в живота на човечеството и на цялата вселена”. 

Много бих се радвал, ако съм успял просто да насоча вниманието и интереса ви към тях 

и от този момент вие решите сами да потърсите аргументи за или против 

възкресението. Бих приветствал от сърце всяко подобно ваше изследване и съм 

сигурен, че ако вие го направите достатъчно внимателно, добросъвестно и 

непредубедено, непременно ще стигнете до Истината. 

Бог да ви благослови. 

24 април 2001 г. СУ 

 

 
 

Торинската плащаница 
Томина неделя 

 

На днешния ден – Томина неделя, темата за съмнението, проверките, вярата и 

доказателствата се налага някак от самосебе си. Затова сега ще ви разкажа за 

Торинската плащаница, за тази загадъчна християнска реликва, за която толкова сме 

чували и чели. Това, което се пише и говори за нея, е твърде противоречиво: едни я 

смятат за фалшификат (като много от средновековните „реликви” на Католическата 



 36 

църква; други пък, и то не без основание – приемат, че това е истинската плащаница, в 

която е било повито тялото на Господ Иисус Христос.  

Коя е истината? 

Ще започна отдалеч, от първите изображения на Спасителя, оцелели до наши дни. 

Тогава все още няма един утвърден, общоприет Негов образ. Той е рисуван обикновено 

като голобрад младеж или е представян с алегорични фигури като Пастир, Агнец и 

дори Орфей. И изведнъж, съвсем неочаквано, в иконографията на Христос настъпва 

прелом. От алегоричните и различни изображения повсеместно се преминава към 

образа, който се утвърждава в традицията и който е познат и днес по целия свят. Този 

образ е наречен „източен” или „исторически” и в Рим е известен още от III в. Логично е 

да се предположи, че за основа на този утвърден и общоприет образ е послужило 

някакво древно изображение.  Опитвайки се да намерят неговия произход, някои 

изследователи се насочват към т. н. „едески легенди". 

Едеса е малка държава в Северна Месопотамия, в която християнството прониква в 

края на II в.  Съществува сказание, че едеския цар Абгар V Велики (13-50 г.) пише 

писмо до Иисус Христос; че Христос му изпраща отговор и Свое изображение върху 

платно. Това изглежда малко вероятно, но има исторически данни, че в Едеса наистина 

са пазили като светиня някакъв образ на Христос, смятан за неръкотворен. След 

завладяването на Едеса от арабите този образ е пренесен в Константинопол и за него 

споменава историкът Евагрий (VI в.). 

Когато през 1204 г. кръстоносците разграбват Византия, реликвата с „неръкотворния” 

образ изчезва от Котстантинопол. Съвременният английски историк Уилсън установява 

с положителност, че в похода срещу Византия участва френският рицар дьо Шарни. 

Това е много важен факт, тъй като през 1353 г. някой си граф дьо Шарни (навярно 

потомък на кръстоносеца) построява храм, в който излага платно, за което твърди, че е 

истинската плащаница на Христос. От този момент пътят на плащаницата се следи 

внимателно до днес. През 1452 г. Маргарита дьо Шарни я връчва на Савойския херцог, 

чийто потомци по-късно стават италиански крале. Днес плащаницата е притежание на 

това семейство. От 1578 г. тя се съхранява в специален ковчег в храма „Св. Йоан” в гр. 

Торино и е позната на света като Торинската плащаница. 

Както подобава, Църквата се отнася критично и сдьржано към реликвата. Историците 

също не й обрьщат внимание. Това е разбираемо. Плащаницата няма художествена 

стойност; върху парче платно с размери 4,1 м на 1,1 м личали само тъмни петна, 

силуета на тяло и чертите на някакво лице. 

През 1898 г. фотографьт Секондо Ниа прави поразително откритие, което коренно 

променя отношението към плащаницата. Той я фотографира и остава изумен. Образът 

върху платното е негатив, с разменени тъмни и светли тонове. Става неопровержимо 

ясно, че плащаницата не е рисувана. Но кой и как е могъл да получи негативно 

изображение върху платно векове преди откриването на фотографията? 

Какво разкриват негативните фотографии? „Плащаницата е запечатала хармонично 

тяло на човек, който е бил зверски бичуван и разпънат на кръст. Лицето е пропито с 

величие и покой, въпреки че по него има следи от удари и синини. Умрелият има 

вълнисти коси, сравнително тясно лице, тънък нос, къса раздвоена брада. След смъртта 

върху очите му са били сложени монети (лептони или лепти – б. м.), които са били в 

обръщение в Палестина през I в. Върху главата се виждат следи от трънен венец, 

оплетен не като обръч, а като шапка” (Прот. Александър Мен , Синът Човешки). 

По-нататъшните изследвания установяват:  

- плащаницата не е произведение на изкуството, а естествен отпечатък, образуван по 

непознат и до днес начин във вид на негатив. 
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- платното на плащаницата е от времето на Иисус, изтъкано с тъкаческите похвати от 

онова време от памук, отглеждан в Средния Изток, но не и в Европа. 

- идентифициран е цветен прашец (спори) от 49 растения. 33 от тях са от растения, 

които се срещат само в Израел и Южните степи на Турция. 

- специалисти по космическа фотография доказват, че отпечатъците по плащаницата не 

са получени от плоско изображение, а от обемно тяло. 

- рентгеновите и ултравиолетовите тестове установяват, че кръвта е автентична. 

- човекът в плащаницата е умрял по същия начин както и Иисус. Изследователите 

изброяват осем пълни съответствия. (Ръцете в китките и нозете са прободени, дясната 

страна е пронизана, тялото е набраздено от удари с римски меч с оловни шипове, който 

през средните векове е бил непознат и пр.). 

Отпечатъкът
 
върху плащаницата напълно се покрива с евангелския разказ за 

Господните страдания.
 

Всички тези резултати от изследванията дават основание на един член от научния екип, 

химикът Джон Хелър, да заключи, че вероятността плащаницата да е фалшификат е 

едно на десет милиона. На международния симпозиум в Лондон историкът Дж. Уилсън 

излиза с хипотезата, че неръкотворния образ не е нищо друго, освен погребалната 

плащаница на Христос. 

Възможно ли е това? Ето какво пише протойерей Александър Мен в книгата си Синът 

Човешки: „Евангелието от Йоан (30:5) разказва, че когато жените, Петър и Йоан отиват 

в гробницата, те намират там погребалните повивки на Христос. В очите на юдеите 

всички предмети, намиращи се редом с трупа, се смятат за „нечисти". Но за учениците 

още от „първия ден на седмицата” Спасителят вече не е мъртъв. Затова, напускайки 

Галилея, те са могли да вземат със себе си савана и да го запазят като светиня. 

После, когато през 30-те години на I в. християните започват да напускат Палестина, 

някои от тях се заселват в Дамаск и Сирия (Деян. 9:12). Навярно тъкмо те са пренесли 

там плащаницата. През II или III в. тя е могла да попадне в Едеса, където по това време 

християнството вече е утвърдено и където са я почитали като „неръкотворен образ". 

Струва си да се замислим над факта, че именно оттогава в иконографията се появява 

„историческият” образ на Христос.  

Ето това са фактите. Почти всички научни данни свидетелстват, че плащаницата е 

автентична. Наистина радиокарбоновият анализ показва средновековна дата, но този 

метод е неприложим за материал,  преминал през огън (пожарът през 1532 г. повредил 

платното, но изобщо не засегнал изображението!). Наскоро беше направен нов анализ, 

който откри по плащаницата следи от някаква радиация. Би трябвало да се запитаме: не 

са ли това следи от преобразяването на Иисусовото тяло в момента на възкресението? 

Необикновеният релефен отпечатък не се ли е получил точно в този момент? Защото 

никой по никакъв начин не може да обясни произхода му.  

За тези, които непременно търсят "веществени доказателства” за възкресението на 

Христос, Торинската плащаница може да бъде убедителен аргумент. Разбира се, 

предстоят още изслезвания и анализи. Какво ще установят те, ние не знаем. Нашата 

вяра обаче няма да се промени от тези резултати и на йота, защото ние сме от тези,  

които „не са видели, а са повярвали". Но ако излязат нови потвърждения за истинността 

на плащаницата, което е много вероятно, вълнуващо е да си мислим и да знаем, че 

следите върху нея наистина са от раните, които е докоснал апостол Тома на днешния 

ден; вълнуващо е да си мислим и да знаем, че кървавите следи са от пречистата из-

купителна кръв на Господ Иисус Христос. 

Вълнуващо е да знаем с убедеността и сигурността на апостол Тома, че образът, който 

толкова обичаме, е истинският образ на нашия Спасител. 

30 април 2006 г. 



 38 

 

 

 

Вярата 
(Томина неделя) 

 

Днес, Томина неделя, денят на св. апостол Тома „Неверни", бих искал да поговорим за 

вярата. Не само за религиозната вяра, а за вярата изобщо – като психически и духовен 

феномен. 

Вярата (в общ смисъл) е убеденост, увереност, че нещо е истина. Религиозната вяра пък 

е твърда убеденост в съществуването на Бога, убеденост в невидимото като във видимо, 

(между обикновената и религиозната вяра има съществена разлика. Затова ще ги 

разгледаме поотделно. 

Едва ли бихме могли да си представим живота без вяра и доверие. Обикновената 

(житейската) вяра е в основата на отношенията между хората? Тя е еднакво нужна за 

всяко начинание – от най-незначителното до най-значимото. Наистина, много неща ние 

придобиваме чрез собствен опит, но още повече – много повече! – сме приели и 

придобили чрез вяра. Вярата е съществена необходимост и за детето, и за възрастния, и 

за ученика, и за учителя. Без нея не можем и в най-простите всекидневни неща, и във 

висшата наука, и в играта, и в изкуството. Вярата така пронизва и изпълва живота ни, 

че е станала за нас естествена и несъзнателна като дишането. Без нея (както 

физическият живот без дишането) общественият живот би бил невъзможен. Не бихме 

могли и да си представим каква бъркотия би настанала в училища и университети, в 

редакции на вестници и телевизии, в учреждения и магазини и навсякъде около нас, ако 

изведнъж започнем да подлагаме на съмнение всичко чуто или прочетено и за всичко 

да искаме проверка и доказателства. 

Същото и дори по-лошо би станало, ако ние не вярвахме и на близките и приятелите си,  

ако не вярвахме в собствените си сили, умения и възможности. Липсата на вяра, 

безверието би парализирало всички и животът просто би спрял. 

Да, обикновената вяра е насъщна необходимост в живота на всички хора – едва ли 

някой би оспорил този факт. Оказва се, че без вяра са немислими както нормалните 

човешки отношения, така и общественият живот в цялата му сложност и многообразие. 

Обикновената вяра обаче не е нравствена категория, не е добродетел. Ако даден човек 

вярва на всичко и на всички, той е един доверчив наивник и лековерник. Ако, обратно, 

някой се съмнява във всичко и подозира всички, ние го определяме като мнителен 

скептик и дори параноик. Но никого от двамата поради тези им особености не бихме 

нарекли добър или лош, праведник или грешник. Ако аз вярвам или не вярвам в 

съществуването на НЛО например, това едва ли ще повлияе по някакъв начин на 

живота ми. 

Не така стоят нещата с религиозната вяра. Религиозната вяра и нравствена категория, 

тя е добродетел и то добродетел, която е в основата на човешкия светоглед. Тя 

пронизва, осветлява и осмисля възгледите ни за света, за Бога, за отношенията ни с 

Него и ближните, и изобщо за живота. Религиозната вяра, ако не е външна и формална, 

изцяло определя начина ни на живот. 

Поради това именно тя е важна и съдбовна. Ако ние не вярваме в истинния Бог, а Го 

отричаме, погубваме себе си и се обричаме на вечно осъждане. 

"Но в кого да вярваме, като на света има толкова религии и „богове"? Кой е истинният 

Бог?" 

Както казва Хамлет: в това е въпросът! Преди да потърсим отговора нека обясним как 

човек придобива вярата (или неверието си), как става християнин, мохамеданин, 

хиндуист или безбожник. 
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Вярата (убежденията ни) се раждат у нас неусетно, така както научаваме майчиния си 

език. Безспорно семейството, обществото, културата като цяло са определящи фактори 

за нашето формиране като личности. Като деца ние не избираме сами нещата, в които 

да вярваме – просто ги приемаме от своите родители, баби и дядовци. Ние с вас сме 

християни, защото сме се родили и израсли в християнска страна и сме поели 

православната вяра (както се казва) с майчиното си мляко. Ако бяхме се родили в Ирак 

или Индия сега нямаше да сме в този храм, а щяхме навярно да пълним някоя джамия 

или пагода. Това е така, но само при едно условие: че ние сме си останали, поне в 

интелектуално отношение, същите деца, каквито сме били преди десет, двадесет, 

тридесет и повече години. Но човек расте и се развива, кръгозорът му се разширява и 

той започва да си задава все повече въпроси. Всеки (с много малки изключения) 

неизбежно научава, че има и други религии, други „богове", други възгледи за света и 

други отговори на вечните екзистенциални въпроси. Кое да изберем? Кой е истинният 

Бог? 

Ето го отново нашия голям въпрос. 

Това, което трябва да направи всеки мислещ човек, е да потърси доводи и основания за 

дадена вяра, да ги провери внимателно и критично, и да ги приеме или отхвърли. Той е 

длъжен да направи това. Само много лекомислен и безотговорен човек може да си 

позволи да остави без убедителен (поне за себе си!) отговор въпросите за 

съществуването на Бога, за смисъла и целта на човешкия живот и пр. Пред нас са 

ученията, „посланията” на различни религии и вери. Ние сме в позиция, сходна с тази 

на апостол Тома. Всеки човек е бил – повече или по-малко осъзнато – в подобна 

позиция. А тя е: искам основания, искам доводи, искам аргументи, за да повярвам или 

да подкрепя и утвърдя вярата си. Християнството не отхвърля тази позиция. В исляма 

например не е така. Там си длъжен да вярваш – ако се съмняваш или не вярваш, 

обществото ще те отхвърли. А християнската релгия дори поощрява тези, които търсят 

доводи и доказателства, за да намерят или да утвърдят и засилят вярата си. Защото само 

твърдата и безрезервна убеденост, че сме открили и притежаваме истината, ще ни 

направи силни и свободни личности; само дълбоката и „проверена” вяра ще ни направи 

силни и убедителни проповедници на тази истина и тази вяра. Ако ние сме колебливи и 

несигурни във вярата си, ще се люшкаме в морето на живота като лодка без весла и 

никому няма да бъдем полезни. А силата на непоколебимата и пламенна вяра е 

наистина огромна. По думите на Спасителя, ако имаме макар и зрънце такава вяра, ще 

можем и планини да преместваме и нищо за нас не би било невъзможно (срв. Мат. 

17:20). 

Тук бих искал да ви предпазя от изкушението на т. н. религиозен плурализъм. Мнозина 

твърдят, че тъй като Бог е един, всички религии са повече или по-малко истинни и няма 

особено значение каква точно е твоята вяра. Разбира се, това е пълна безсмислица. 

Забележително е, че тя се проповядва от хора, които не познават добре нито една 

религия, нито пък са особено вярващи. Както няма много „богове", а един единствен, 

така и религията, която единствено ни свързва с този единствен Бог, може да бъде само 

една. „Аз съм пътят, и истината, и животът; – заявявя категорично Христос. – Никой не 

дохожда при Отца, освен чрез Мене” (Йоан 14:6). Това значи – по метода на 

изключването – че всички останали религии са неистинни, неверни. Затова трябва да 

бъдем особено внимателни, много критични и безкомпромисно добросъвестни, когато 

търсим и преценяваме, когато се съмняваме и вярваме. Веднъж придобили и избрали 

истинната вяра, да не се задоволяваме с постигнатото, колкото и похвално да е то. 

Защото можем (и трябва) да задълбочаваме и утвърждаваме тази своя вяра 

непрестанно. 
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В заключение ще ви цитирам прекрасните и дълбоки мисли за вярата на руския 

философ Иван Александрович Илин (1883-1954) от книгата му Пътят на духовното 

обновление. 

"За вяра е позволено да се говори само там, където истината се възприема с глъбината 

на нашата душа; където на нея се отзовават могъщите и творчески извори на нашия 

дух; където говори сърцето, а на неговия глас откликва цялото същество на човека; 

където пада печата от водния извор (вж. Йоан 4:14 в ск. м.) на нашата душа, тъй че 

водите му да се раздвижат и да потекат в живота. 

Човек вярва в това, което възприема и усеща като най-главно в своя живот. Кажи ми 

кое за теб е най-важното в живота и аз ще ти кажа в какво вярваш. Душата ти се 

прилепва към това, в което вярваш и сякаш живее и диша чрез него; ти желаеш 

предмета на своята вяра, ти го търсиш; той става източник на твоята радост... Тук са 

твоите чувства и твоето въображение. С една дума, тук е реалният център на твоя 

живот: тук е твоята любов и твоето служение; тук ти си готов на жертви. Тук е твоето 

съкровище; а където е съкровището ти, там е и сърцето ти; – там е и твоята вяра (вж. 

Мат. 6:21 – в ск. м.). 

И ето, колкото и да търсим, не бихме могли да намерим такъв човек, който да не вярва 

в нищо. Колкото по-дьлбоко се взираме в човешката душа, толкова по-скоро ще се 

убедим, че човек без вяра въобще не може да живее; тъй като вярата е не нещо друго, а 

главното и водещото влечение на човека, определящо неговия живот, неговите 

възрения, неговите стремления и постъпки”. 

Точно това иска да види днес обезвереният свят от нас, вярващите християни: как 

нашата вяра насочва, рьководи и определя живота ни. Светът иска да види как ние, 

Христовите последователи, сме се ръзпнали с нашия Учител; как на Неговия кръст сме 

приковали себелюбието и алчността си, мързела и завистта си и всичките си пороци и 

похоти. Това, което Тома поиска от Христос, светът го иска днес от нас. Светът сякаш 

все по-настойчиво ни повтаря: няма да повярвам, ако не видя на ръцети ти белезите от 

гвоздеите! Няма да повярвам, ако не видя раните от твоето саморазпъване! 

Трябва да признаем, че светът има право да иска такова доказателство от нас. 

Ще можем ли обаче да му го дадем? 

8 май 2005 г. 

 

 

 
 

Част трета 

Пътят на спасението 
 

 

Неделя на Слепия 
 

Наскоро отидох на излет до един язовир в Средна гора. Много пъти бях посещавал това 

живописно място, но винаги успявах да намеря и да видя в него нещо ново и непознато. 

Така беше и сега. Бях поразен от красотата и щедростта на цъфтящата пролет. Боровата 

гора беше пълна с гъби масловки, по поляните и ливадите между пъстрите цветя се 

бялкаха печурки и пърхутки, язовирът гъмжеше от риба. Черешите край изоставения 

път тежаха от плод, а лекият ветрец разнасяше уханието на цъфналите люляци. 

Отвсякъде се чуваха птичи песни и разбира се, кукането на кукувицата. Чудех се какво 

да си набера и да си занеса у дома – нежни полски цветя или голям люляков букет, гъби 

или хрупкави череши. (Имаше вече и горски ягоди, но бяха още зелени. А ако имах 
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въдици и не беше забранен период, можех да си хвана и риба). Прибрах се у дома с 

кошница гъби и пълен със снимки фотоапарат. На другия ден отворих Евангелието, за 

да започна подготовката на днешната проповед. Неделното четиво е откъс от Йоан, 

девета глава, първи до тридесет и осми стих. Изцеряване на слепородения (затова и 

тази шеста неделя след Пасха се нарича Неделя на Слепия). Зачетох се и постепенно ме 

обзе същото усещане за пролетна свежест, изобилие и светлина, което изпитах 

предишния ден при моя излет. Буквално всеки израз, всеки стих и всяка дума преливаха 

от дълбоки богословски истини, от кристална нравствена красота и духовни 

благоухания. Не една, а десетки теми, коя от коя по-съдържателни, могат да се намерят 

в този евангелски разказ. Всички го знаем, много пъти сме го чели и слушали и винаги 

можем да намерим в него нещо ново и неоткрито досега. И така е с цялото Свещено 

Писание. 

Изцеряването на слепородения е една дълбокосъдържателна, поучителна и драматична 

случка, от която би станал прекрасен религиозен филм. Героите са индивидуализирани, 

характерите им са ярко обрисувани; външните сблъсъци между личности и групи се 

редуват с вътрешни душевни борби; чувствата и страстите са истински и силни. А 

финалът е светъл, възвишен и отворен към небесното. 

Ала това съвсем не е всичко. Особено вълнуващи са скритият смисъл и скритото 

действие, което се развива невидимо, но осезаемо в мистичния втори план на случката. 

Точно върху него искам да насоча сега вашето внимание. 

Слепороденият олицетворява езическия свят. Поради душевната си слепота езичниците 

не могли „да видят” истинния Бог. Ала Бог – Христос, „ги видял". Как? „Като 

минаваше", тоест не като бил на небето, а като се въплътил, като се явил на земята в 

плът. Той видял слепите езичници някак мимоходом, защото бил пратен „при 

загубените овци от дома Израилев" (Мат. 15: 24). И как Христос излекувал слепотата? 

Като „плюнал на земята и направил калчица". В слюнката някои тълкуватели виждат 

символ на божествената природа на Спасителя, а в пръстта – човешкото Му естество. 

Да помажеш духовните си очи с тази калчица, това ще рече: да повярваш в истината, че 

Христос е истински Бог и истински човек. 

Но освен езическия свят, слепороденият въплъщава също така и състоянието на всеки 

отделен човек. Родени чрез „страстно” раждане в един греховен свят и носещи 

пораженията на първия грях, ние нямаме истински духовни възприятия, нямаме 

духовно зрение. С приемането на вярата духовните ни очи се отварят, но с това 

лечението не приключва. Трябва да отидем и до Силоам, извора на кръщението, и да се 

кръстим в Пратения, тоест в Христа. Какви са обаче последиците от това да повярваш и 

да се кръстиш? Твърде често това са изпитания, изкушения и неудобства – и за нас, и за 

семействата ни. Със своите различни възгледи и мнения ние често си навличаме 

упреците, подигравките и недоволството на околните. Понякога името на Спасителя 

предизвиква разпри и раздели, и ние трябва да сме подготвени за това. Ще има и 

моменти, когато ще ни е трудно да обясним и да убедим другите какво точно е сторил 

Иисус за нас. Но ние трябва твърдо и непреклонно – като прогледналия слепороден – да 

стоим в изповядването си. Дори понякога само и с простичкото свидетелство: „Едно 

зная – че бях сляп, а сега виждам!” 

Изцеряването на слепородения е една убедителна и красноречива илюстрация на пътя 

на спасението – от оня миг, когато лутайки се незрящи в мрака на безверието или 

лъжеверието, ние се обръщаме към светлината. Богословът Брус Милн е открил в този 

разказ нещо забележително. Той обръща внимание върху градацията, развитието на 

наименованията, които прогледналият дава на Христос. В стих единадесети той Го 

нарича „Един чевек, Който се нарича Иисус"; в стих седемнадесети заявява „пророк е"; 

по-късно в стих тридесети – „отвори ми очите", а в стих тридесет и седми – „от Бога е". 
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„Един човек, Който се нарича Иисус... Пророк... Който ми отвори очите... Пратен от 

Бога". За да стигне накрая до: „Вярвам, Господи!  И Му се поклони” (Йоан 9:38). Не е 

ли това пътят, който изминава всеки човек,  всяко общество, всеки народ в търсене на 

Господа? В началото и слепецът чува думите на Христос, но все още поради слепотата 

си не Го вижда. Отива в Силоам, измива се и проглежда, но все още не познава Този, 

Който го е изцерил. Фарисеите грабват прогледналия и започват истинско полицейско 

разследване на случая, стараейки се да отрекат или поне да омаловажат стореното чудо. 

Но прогледналият слепец показва силен и твърд характер; очевидно е, че вярата вече е 

пуснала здрави корени в сърцето му и той, въпреки агресивния натиск на фарисеите, не 

се отрича от свидетелството си, дори когато го похулват и изгонват вън. И тук, в 

момента на най-голямо изпитание, когато сърцето на прогледналия прелива от 

мъчителното чувство на отхвърленост и самота, го намира Иисус. Той е предупредил 

учениците Си и всички Свои последователи, и всички нас, че „ще бъдете мразени от 

всички народи заради Моето име и ще ви изгонят от синагогите” (Мат.24:9; Йоан 16:2). 

Но Христос също така е обещал на всички ни: „Не бойте се... Аз съм с вас през всички 

дни до свършека на света” (Мат. 14:27; 28:20). И когато хората, воюващи против 

Истината, похулят и изгонят нейния изповедник от обществата си, потънали в заблуди 

и духовен мрак, Сам Иисус ще го намери и ще го дари с най-висшето познание и най-

дълбока вяра. Това именно е духовното проглеждане и духовното виждане. 

Така слепороденият получава двойно зрение. Слепотата му, смятяна от всички за 

проклятие, се превърнала за него в най-висше щастие, в истинска благодат. Бог не му 

дарил телесни очи в майчината утраба както на повечето хора, но му ги дарил по-късно 

с една безценна награда – духовните очи, духовното проглеждане. Така слепороденият, 

който дълги години живял в пълен веществен и духовен мрак, се оказал 

облагадетелстван, ощастливен от слепотата си, защото изведнъж видял не само белия 

Божи свят, но и Самото „Слънце на Правдата". 

Видял и изповядал. 

Изповядал и се поклонил. 

В тази дълбокосъдържателна и вълнуваща евангелска история се оглеждат съдбите на 

много хора и народи, потърсили, намерили и „видели” Христа. 

Би било прекрасно да видим по същия начин и себе си в нея. 

4 юни 2005 г. 

 

 

 

 
 

Прекършен полет 
Неврокопски митрополит Борис  

Неделя на всички Български светии 

 

Село Коларово, Петричка околия. Хиляда деветстотин четиридесет и осма годнна. 

Осми ноември, Димитровден (по стар стил). В селото има голям празник. За да освети 

новопостроення храм „Св. вмчк. Димитрий”, тук е дошъл Неврокопският митрополит 

Борис. Новата църква и дворът й са препълнени с богомолци. След службата 

митрополитът е извикан на двора от някакъв низвергнат (разпопен) свещеник. Двамата 

си разменят няколко реплики. Низвергнатият изважда пистолет и пред очите на 

хилядното множество изстрелва пет куршума в тялото на владиката. Така на връх 

рождения си ден, току-що навършил шестдесет години, загива един от най-достойните 
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йерарси на Българската Православна Църква – Негово Високопреосвещенство 

Неврокопски митрополит Борис. 

Светското му име е Вангел Симов Разумов. Роден е, както казах, на Димитровден – 

осми ноември,  хиляда осемстотин осемдесет и осма гедина в с. Гявато, Битолско. 

Родителите му, като повечето хора в този край, са благочестиви и родолюбиви 

християни. Малкият Борис отрано проявява жив интерес към Църквата и вярата, и 

показва завидна любознателност и рядко ученолюбие. Завършва начално училище в 

Гявато, а в 1904 г. и трети клас на Българската мъжка гимназия „Д-р Петър Берон” в 

Одрин. През 1903 г. петнадесетодишният гимназист е сполетян от страшно нещастие. 

По време на Илинденското възтание родното му село е опожарено, а жителите му са 

избити по най-жесток начин. Турските аскери изнасилват жените, а пеленачетата 

хвърлят в огромна огнена клада. Покъсно през есента геройски загива заедно с 

осемдесет и шест четници и бащата на Вангел. Тази кървава трагедия оставя дълбоки и 

незаличими следи в душата на бъдещия архиерей. В сетните години като духовник той 

по всеки повод неуморно ще възнася молитви в памет на загиналите свои сънародници. 

През 1910 г. Вангел завършв с отличие Цариградската семинария и приема монашество 

под името Борис. След пет гедини йеродякон Борис завършва и Богословския факултет 

в Черновиц (Австрия) с докторска степен. Връща се в България и учителства в 

Бачковското свещеническо училище и Пловдивската духовна семинария. 

От 1917 до 1922 г.  вече като йеромонах, младият духовник обгрижва българската 

колония в Будапеща. Тук той разкрива богатите си духовни дарования, които по-късно 

ще развие в драгоценни добродетели. С преданото си и енергично служение той оставя 

траен спомен в своите пасоми, на които успява да построи и храм – „Св. св. Кирил и 

Методий". 

От 1922 г. Борис вече е архимандрит. Последователно заема високи и отговорни 

постове в църковната администрация – протосингел на Св. Софийска митрополия, 

началник на Културно-просветния отдел на Св. Синод, предстоятел на ставропигиалния 

храм „Св. Александър Невски". Всяка повеля на Църквата той приема с послушание, на 

всяко място работи с жар и примерно усърдие. Характерът му е благороден и благ, 

обноските – естествени и фини, речта – умна и увлекателна, животът – чист и 

безупречен. Той винаги и към всички е благоразположен, добронамерен и деликатен. 

Архимандрит Борис има рядката дарба да печели за Бога души и да ги води при 

бистрия извор на православната вяра. По думите на покойния архимандрит Сергий 

(Язаджиев) той покорявал околните с щастливото съчетание на благост и строгост, 

които излъчвала личността му. 

Младият клирик притежава богата духовна и обща култура, широки литературни и 

философски интереси и е почитател на хоровото църковно пеене. Той владее 

църковнославянски, руски, гръцки, турски, румънски, унгарски, немски, френски, 

английски и италиански – цели десет езика! Това му позволява да чете в оригинал и да 

следи новостите в световната богословска и философска мисъл. Архимандрит Борис 

отлично познава Свещеното Писание и притежава ярка литературна и поетична дарба. 

Проповедите му са вдъхновени и убедителни, пронизани от светлината на евангелските 

истини. В 1934 г. излиза стихосбирката му „Полети” под псевдонима Ивайло Орлин. 

Плод на особената му любов към св. Йоан Рилски и Рилската св. обител е акатистът в 

чест на Преподобния пустиножител, написан в стихове и одобрен за богослужебна 

употреба от Св. Синод. 

В продължение на пет години (от 1926 до 1931 г.) архимандрит Борис е Ректор на 

Софийската духовна семинария. Като такъв той живо се интересува от просветното 

дело и публикува редица статии по проблемите на българското училище. В това време 

(1928, г.) пише и изчерпателната си и задълбочена брошура „Кризата в нашето 
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училище", която е удивително актуална и днес. Много скоро архимандрит Борис издига 

семинарията на завидна висота и я превръща в най-престижното училище в столицата. 

Въвежда строг ред и дисциплина, но семинаристите го обичат искрено и силно, защото 

чувстват бащинската му грижа и любов. С ректорството на архимандрит Борис 

Семинарията започва да дава на отечеството ни искреновярващи, високообразовани и 

влюбени в служението си духовни пастири. 

След като веднъж отказва, на 14. 12. 1930 г. архимандрит Борис е ръкоположен за 

епископ. В продължение на три години той е главен секретар на Св. Синод. Като такъв 

(а по-късно и като митрополит) той извършва още едно значимо дело. Натоварен е с 

историческата мисия по възстановяване на каноническите връзки и вдигане на схизмата 

от Цариградската патриаршия. Благодарение най-вече на дядо Борис преговорите 

завършват успешно и от 22. 09. 1945 г. схизмата, тежала на родната ни Църква повече 

от седем десетилетия, е вдигната окончателно. 

През март 1935 г. епископ Борис е изрбан единодушно от народ и Синод за 

Неврокопски митрополит. Първата му грижа като владика на епархията е религиозно-

нравственото издигане на народа. Той изисква от свещениците непрекъсната работа за 

„усвояване благодатните сили, получени при ръкоположението” (Окръжно 2646/зо. 09. 

1935 г.),  въвежда всекидневното богослужение и църковно-народно честване на всички 

български светии; разгръща работата на християнските братства. Трудно е да се опише 

многостранната архипастирска, организационна, религиозно-просветна, строителна и 

душеспасителна дейност на Негово Високопреосвещенство. В същото време той е 

постоянен постник и молитвеник,  взискателен и строг към себе си и снизходителен и 

великодушен към ближните; живее в нестяжание и води скромен монашески живот. 

Полетът на тази светла и богоустремена личност е прекършен след 09. 09. 1944 г. 

Комунистическото управление на страната започва жестока разправа с Църквата и 

духовенството. Занизват се тежки години на унижения, заплахи и мъчения, на 

интернирания, трудови лагери и убийства. Владиката е преследван дори и затова, че се 

осмелява да нарича своите пасоми българи, а не македонци. Въпреки това той 

безстрашно работи с удвоено усърдие за физическото и морално оцеляване на 

повереното му духовно стадо. След безброй издевателства и гаври, клевети и заплахи 

комунистите виждат, че няма да могат да сломят смелия и верен Христов воин и 

решават да го премахнат. Забележително е, че дядо Борис ясно предусеща близката си 

смърт. Когато брат му Йордан Симов в края на октомври 1948 г. го предупреждава да 

не отива в южните предели иа епархията, където го заплашват с убийство, той 

възразява: „Ти да не искаш да ми попречиш да стана мъченик? Ами ако аз сам желая 

това?!". 

На първи ноември, празника на любимия му Рилски манастир (по стар стил), той служи 

и се прощава с братята. На заминаване няколко пъти слиза от колата, за да погледне 

отдалеч манастира и да се сбогува с него. На осми ноември е в село Коларово, за да 

освети новия храм „Св. вмчк. Димитрий". След службата дядо Борис произнася 

последното си слово на тема „Да помним и да се готвим за смъртта си!” привеждайки 

примера на св. Димитър и готовността му за мъченическа саможертва за Христа. 

Тъкмо благословил трапезата, владиката е извикан от низвергнатия свещеник Илия 

Стаменов от с. Хърсово. Дядо Борис казва на гостите да обядват и излиза вън, за да не 

се върне никога вече. Той излиза, за да понесе тежкия си мъченически кръст до своята 

Голгота и да се разпне до Христа. За да се сбъдне това, което сам предрекъл в 

младежката си поезия: 

 

Мойта ранна връст, 

мъченишки кръст; 



 45 

моят път в живота, 

пътят към Голгота!  

 

Всички очевидци и съвременници на това злодейство са единодушни: „Убиха го 

комунистите, защото не им се продаде!” Присъдата на убиеца е символична – седем 

години при лек режим – отглеждане на лозя. Съвестта му обаче не го оставя на мира и 

той умира в жестоки угризения. 

Защо точно днес ви припомням възвишения живот и подвиг на този наш дивен 

свещеномъченик, наречен от Русенския митрополит Михаил „съвестта на Българската 

православна църква"? Защо точно днес възправям пред духовния ви взор неговия 

величав и сияен образ? Защото точно днес – Неделята на всички български светии е 

денят, в който с особена обич и ревност трябва да почетем всички знайни и незнайни 

светци и мъченици, озарили духовния небосклон на България. А митрополит Борис 

безспорно е един от тях. С целия си живот той напълно оправда думите от 

Откровението на св. Йоан Богослов: „Зная делата ти, труда ти и търпението ти, и че не 

можеш да понасяш злите” (Откр. 2:2). Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на 

живота” (Откр. 2:10). Това е и епитафията, издълбана на гроба му в църквата 

„Въведение Богородично” в Благоевград. 

Едва ли можем да добавим нещо повече, освен предано да носим този свиден и светъл 

образ в паметта и в сърцата си, и да го обичаме чрез подражание. 

3 юли 2005 г. 

 

 

 

 

 

 
 

„Благата” смърт 
 

Като дете бях свидетел на следния печален случай: мой приятел ме извика от дома да 

ми покаже нещо и ме заведе в една конюшня. Влязохме тихо и предпазливо. На сламата 

лежеше кон със счупен преден крак. Горкото животно дишаше тежко и учестено, а 

счупената кост стърчеше и зловещо се белееше в полумрака. Конят отвори очи и ни 

погледна. В очите му имаше болка и мъка, стори ми се, и някаква молба. Постояхме, 

погледахме и си излязохме с натежали от състрадание сърца. На връщане срещнахме 

стопанина на коня и един милиционер. Моят приятел ми обясни (беше по-голям от 

мен), че милиционерът идва да застреля коня; конските кости не зараствали и смъртта 

била единственият начин да се прекратят мъките на нещастното животно. 

В последните седмици във връзка с промените в Закона за здравеопазването бе 

дискутиран въпросът за евтаназията. Евтаназия е гръцка дума, съставена от думите „ев” 

– добре, хубаво, щастливо и „танатос” – смърт. С това понятие – „хубава, блага смърт” 

се означава умишленото, нарочно прекратяване на живота на тежко болни и силно 

страдащи хора с цел да се сложи край на мъките им. С огромно мнозинство депутатите 

гласуваха против евтаназията, но тя има и своите привърженици, които енергично я 

защитават. Тъй като това е тема, която отдавна вълнува и вярващи, и невярващи, бих 

искал днес да я разгледаме в светлината на християнското учение. 

Някои твърдят, че това е една сложна философска, психологическа, социологическа, 

медицинска и пр. тема. Аз не мисля така. „За” или „против” евтаназията това е просто 

един мирогледен въпрос, чието решаване зависи от ценностната система, която 
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изповядваме. Шестата Божия заповед (както и всички останали) е недвусмислена: „Не 

убивай!"(Йзх. 20:13). Следователно за християнина евтаназията, която е убийство или 

съучастие в самоубийство, уж с хуманни съображения, е недопустима.  За атеистите 

пък Бог и богооткровения нравствен закон са празни приказки, те не се съобразяват с 

тях и затова разсъждават и преценяват различно. 

Привидно и двете страни тръгват от едни и същи изходни позиции – хуманността. 

Съображенията им са уж еднакви – да се избегнат и прекратят човешките страдания. 

Казвам „привидно” и „уж”  защото разбиранията на едните и другите за човечност и 

страдания са различни. 

Трябва да признаем, че доводите на привържениците на евтаназията звучат убедително. 

За тях няма душа в християнския смисъл на думата; човек не е безсмъртен, няма 

задгробен живот, Бог и възмездие, а човешкото съществуване приключва окончателно 

и безвъзвратно с телесната смърт на индивида. При такова положение на нещата (при 

такъв мироглед) наистина е безсмислено да се поддържа живота на неизлечимо болните 

– това значи още страдания, още грижи, още разходи. А когато болният е жив труп,  

напълно неподвижен и в безсъзнание, безболезнената смърт изглежда най-доброто 

решение. 

Така ли е наистина? 

За нас, християните, нещата изглеждат доста по-различно. Те не са така плоски, 

двуизмерни, а имат и трето измерение, имат дьлбочина. За нас човешкото 

съществуване не свършва с телесната смьрт на индивида, а чрез безсмъртната му душа 

(и по-късно с преобразеното му, „прославено” тяло) продължава в безкрайната вечност. 

Освен това страданията и болестите на са случайно връхлетели ни нещастия, а са 

допуснати от Бога с определена нравствена цел. Те са лекарствата, с които Бог иска 

да излекува болестите на душата; гордостта, егоизма, алчността, неверието и пр. Както 

лекарят определя диагнозата, лекарствата и продължителността на лечението, така Бог 

определя болестите на душата и средствата, с които да бъде излекувана. Понякога това 

лечение може да бъде много тежко и продължително – както и в медицината! – но 

както се доверяваме на лекарите специалисти, така, и много повече, трябва да се 

доверим на Лекаря на лекарите – Бога. Можем ли ние да променяме лекарствата и 

лечението, предписани от онколога например, или да учим хирурга къде, какво и как да 

среже и да зашие? Естествено не. Как тогава да се осмелим да променим или да 

отменим Божието лечение? За един искрено вярващ това наистина е недопустимо. 

Тук е необходимо да направим едно важно уточнение. Вярата ни, че Бог допуска или 

изпраща различните изпитания и болести съвсем не значи, че не трябва да се борим с 

тях или да ги лекуваме. Напротив! Вярата, че Бог дава изпитания, но в същото време ни 

дава и сили, и начини, и средства да ги преодолеем, трябва да ни подтиква да търсим 

тези начини и средства. При болестите това са лекарите, лекарствата и другите способи 

за лечение. Нашата вяра нито ги отрича, нито ги забранява – включително и 

обезболяващите. А в последните години анестезиологията е отишла толкова напред, че 

почти всяка болка може да бъде намалена до минимум. Това е още един аргумент 

срещу евтаназията. 

Някои биха могли да попитат: „Как така тежката болест и страданията могат да бъдат 

лекарство за душата?”. Ще се опитам да поясни с пример. Енергичен и жизнен, но 

нехаещ за Бога и вярата човек внезапно е сполетян от тежка неизлечима болест. Той е в 

шок. Бедата, както много често става, е дошла като гръм от ясно небе. Всичко в 

съзнанието на този човек се обърква. Той внезапно е изправен пред вратата на смъртта, 

но не е готов да премине през иея. И в съзнанието му настъпва драматична промяна. 

Духовните му очи започват да проглеждат и той постепенно преосмисля живота си. 

Мисълта за смъртта непременно води след себе си мисли за отвъдното, за живота след 
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смъртта, за доброто и злото, за възмездието, за Бога. Преценявайки критично живота 

си, той си спомня не една и две свои недостойни и грозни постъпки и започва да 

съжалява за тях. С напредването на болестта и засилване на страданията нарастват и 

угризенията му. Казано по християнски, той полека-лека стига до разкаяние. Така Бог 

чрез болестта и съпътстващите я страдания обръща една душа към Себе Си и й помага 

да намери пътеката на спасението. И ако този човек понесе търпеливо и безропотно 

всички мъки и тегоби на болестта, ако изживее достойно и разкаяно последните си дни 

и се изповяда и причасти, той ще намери спасение и ще получи висшето благо – 

Божията прошка и царство. Но ако страдащият се поддаде на малодушие, ако не 

разбере защо страда и сам прекъсне или помоли лекаря или близките си да прекъснат 

този мъчителен, но оздравителен (за душата) и спасителен процес – и ако те го сторят – 

той ще изгуби всичко и ще се самоосъди на вечни угризения, мрак и съжаление. 

Ала страданията на тежкоболния са изпитание, проверка и шанс не само за него, а и за 

неговите близки. Тъкмо в такива моменти те могат да покажат своята обич и 

съчувствие към страдащия, да го оградят с внимание и грижи и да му покажат колко 

много им е скъп и нужен, макар и тежко болен. Или казано с две думи, Бог и на тях им 

дава възможност да изпълнят християнския си дълг. Всяко друго поведение в такива 

случаи би било жестоко и безсърдечно. Освен това чрез внимателните и нежни грижи 

за страдащия близките могат да изкупят много свои грехове към него.  

Евтаназията, както и всяко нарушаване на която и да е Божия заповед, уж с лекота 

решава един казус, но създава много други, не по-лесни за решаване. Наш дълг – 

човешки, християнски, лекарски – е да се борим за живота на болния до сетния му миг. 

Кой, освен единственият господар на живота и смъртта – Бога, може да каже кога ще 

настъпи този миг, та да реши да „благоумъртви” болния? Медицината знае много 

невероятни случаи, когато хора, обявени за безнадеждно болни, са оздравявали и 

живели още много години. 

Освен това, кой може да реши, че даден болен е за евтаназия? Роднините, прокурорът, 

съдът или лекарски съвет? А ако роднините искат да убият болния, за да го наследят 

по-скоро и подкупят лекаря да го обяви за безнадеждно болен? И кой лекар или 

медицинска сестра (някога са ги наричали милосърдни сестри) ще приеме ролята на 

убиец и ще направи последната инжекция? Това само привидно изглежда лесно! 

Защото много трудно и смущаващо е да се правиш на Бог и да определяш кой колко да 

живее. 

За православния християнин човешкият живот е неприкосновена ценност – капитал,  

който трябва да пазим и развиваме, но в никакъв случай да не му посягаме. Бог ни го е 

дал и само Той може да ни го отнеме. Това, което можем да си позволим с животните, 

не можем да си позволим с хората. Ние можем да убием едно животно, за да прекратим 

мъките му и този акт не би имал никакви други последствия за нас или за животното. 

Но ние не можем да убием един човек със същия мотив, защото ще нарушим шестата 

Божия заповед и ще станем убийци и (или) съучастници в самоубийство. А това би 

погубило душите и на страдащия, и на „избавителя". 

За християнина няма случайности. Това как ще умре даден човек също не е случайност, 

а избран от   Бога начин. Бог иска да спаси душата на грешника, та дори (понякога) и с 

цената на най-горчивата земна смърт. Но горчивата чаша на предсмъртните страдания е 

чудотворно лекарство, което спасява не от телесната, а от духовната смърт. 

Евтаназията спасява от временни страдания, но отваря широко вратите на ада и обрича 

починалия на вечни мъки. На всички ни е добре известно как се променя, как се 

преобразява човек, преминал през тежко боледуване. Така и още повече се променя той 

при предсмъртните страдания. Може в последния миг преди смъртта, в последно 

идване в съзнание и просветление той да викне към Бога с разкаяние и молба за прошка 
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и Бог точно заради този последен вик да го помилва. Ако го „благоумъртвим", ние ще 

го лишим от тази възможност – може би най-важната и съдбоносна в живота му. 

Могат да се кажат още много неща по темата, но мисля, че и това е достатъчно. Накрая 

нека да обобщим. 

Неизлечимо болните страдалци не са ненужен баласт, който можем да изхвърлим зад 

борда на живота. Техните страдания не са случайни, а имат дълбок изкупителен смисъл 

и за тях самите, и за близките им, и за лекуващите. Ние можем и трябва да облекчаваме 

тези страдания, можем да се молим Бог по-скоро да ги прекрати, но не можем да ги 

прекратим сами или по молба на болния. Тези страдания са горчивите, но единствено 

ефикасни лекарства за болната му душа; те са последният, най-труден и важен въпрос 

за него в тежкия изпит, наречен живот. Те са последният му и единствен шанс с 

достойно християнско поведение да изкупи всичките си грехове и да получи 

опрощение и спасение. 

Нека Бог дарява всички ни с живот и здраве, да ни окриля и пази от всяко зло, а ако 

допусне или ни прати изпитания, да ни даде сили да ги посрещнем и изживеем по 

християнски.  

11 юли 2004 г. 

 

 
 

За злото, бедите и нещастията 
Неделя след Неделя подир Въздвижение 

 

Преди години бях поканен от младо семейство да направя освещаване на новото им 

жилище. Стопанката на дома ми довери, че тя и съпругът й доскоро били атеисти, но 

едно драматично събитие разтърсило издъно душите им и ги обърнало към вярата. 

Изгубило се кучето им. Любимото им куче. Разстроена дълбоко, съпругата казала: „Ако 

се намери кучето ни, значи има Бог; ако не се намери – няма!” Кучето се намерило и те 

повярвали в Бога. И ето – като пръв израз на тяхната внезапно бликнала вяра е и тази 

покана да осветя дома им. 

За този куриозен случай се сетих наскоро, когато отново освещавах дома на младо 

семейство. Бях предупреден, че стопанинът, преуспяващ музикант, е болен от рак на 

кожата и болестта е в напреднал стадий. Въпреки че не се чувстваше добре, той 

присъства на освещаването. След обряда си поговорихме надълго и нашироко. Младият 

мъж беше наясно с всичко. Знаеше, че изживява последните си дни. Тежкото нещастие 

обаче не бе сломило вярата му. Приемаше съдбата си с християнско примирение, без 

следа от ропот или озлобление. Не можеше да си обясни защо точно него е сполетяла 

тази зла участ, но се молеше Бог да му даде сили и мъжество да си отиде достойно от 

този свят – опростен и простил на всички. 

Така и стана. След седмица ми съобщиха, че е починал. Видях го пак на опелото му. 

Изглеждаше спокоен и облекчен. Никога няма да забравя този мъж и примера, който ни 

остави – пример за мъжествено, мъдро и безропотно приемане на Божията воля, пример 

за християнско търпение, непоколебима вяра и несекваща любов към хората и към 

света, който трябваше да напусне толкова рано и мъчително. А имаше прекрасен дом, 

любеща съпруга и чаровна шестгодишна дъщеря. 

Тези два житейски примера очертават двата полюса на нашето отношение към бедите и 

нещастията. Безверните и маловерните хора са като тръстика, която вятьрът на 

превратностите непрекъснато люлее и накланя в произволни посоки. Радостите и 

сполуките набързо разпалват вярата им, но бедите и нещастията още по-бързо я гасят. 

Такива хора докато добруват се показват като примерни и ревностни християни – 
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никой не би могъл да предположи колко крехка и несигурна е вярата им. А тя е такава, 

защото не е основана на дълбока и твърда вътрешна убеденост; убеденост, която е 

почувствана и преживяна със сърцето. Такава слаба вяра е основана на пясъчната 

основа на земното добруване и щастие. И както то е ефимерно и несигурно, такава е и 

вярата им – първото по-сериозно изпитание я руши и разпилява. 

Оказва се, че изпитанията, бедите и нещастията са пробен камък за вярата на всеки 

християнин. Можем да перифразираме една известна максима и да кажем, че 

неприятностите и бедствията са за вярата това, което е вятърът за огъня. Ако огънят е 

силен, вятърът ще го разпали още повече, ако огънят е слаб, вятърът ще го загаси. Дали 

пък Бог не допуска бедите и нещастията и с такава цел – да кали и засили вярата на 

вярващите и да изобличи лъжевярата на невярващите? 

Появата на злото в света и неговата природа са вълнували умовете на хората от 

незапомнени времена. Напоследък този въпрос отново е наболял и актуален, тъй като и 

страната ни, и много други страни бяха сполетяни от тежки бедствия. Затова нека днес, 

когато евангелското четиво ни припомня трогателната история за възкресяването на 

единствения син на наинската вдовица, да си припомним християнското становище за 

злото и многообразните му проявления в света и в живота на хората. 

Бог е сътворил невидимия и видимия свят и всичко, създадено от Него е „твърде добро” 

(Бит. 1:31), според пестеливия израз в книгата Битие а ние, в унисон с псалмопевеца 

Давид, бихме възкликнали: всичко е удивително премъдро, дивно и прекрасно! 

Естествено е да се запитаме: след като Бог е създал всичко „твърде добро”, откъде се е 

взело злото? Как се е появило в света? Християнският отговор е: злото е дошло в света 

чрез грехопадението на първия ангел Денница (Луцифер). И той е създаден добър като 

всички други ангели, дори най-добър и съвършен, но помамен може би от собственото 

си съвършенство, се възгордял, пожелал да бъде равен с Бога, въстанал срещу Него и 

бил низвергнат, свален от небесата. Злото пък в човешкия род идва чрез 

грехопадението на съблазнените от Сатаната наши прародители Адам и Ева. Сатаната 

(Денница) им предава своя грях и те, поблазнени от възможността да станат „като 

богове” и възползвайки се от свободата си, направили грешния избор и престъпили 

Божията повеля. Всъщност злото като самостоятелна, независима (субстанциална) сила 

не съществува. Злото – това е отсъствие на добро; злото – това е съгрешилото, 

провалилото се добро. „От този безнадежден опит на Адам и Ева – по думите на К. С. 

Луис – произтича почти всичко, което наричаме човешка история: парите, бедността, 

амбициите, войната, проституцията, класите, империите, робството – дьлгата 

ужасяваща история на човека който се опитва да намери извън Бога нещо, което да го 

направи щастлив”. 

Да! Злото е станало вьзможно благодарение на свободната воля. Защо тогава Бог ни е 

поднесъл дар, чрез който злото се е явило в света? Защото чрез свободната воля и само 

чрез нея в света могат да се явят и да съществуват любовта и доброто, братството и 

радостта. Без свободен избор, без доброволност нямаше да има зло, но нямаше да има и 

добро, а ние щяхме да бъдем едни механични играчки с дистанционно управление. 

Сътворявайки ни като свободни същества, Бог безспорно е знаел какво прави и какво 

ще стане. Независимо как ние оценяваме нещата, Бог по Своята премъдрост явно е 

преценил, че рискът си заслужава. 

В нашия материален свят, облъчен и разяден от греха и доминиран от бесовския княз, 

изпитания, болести, катастрофи и всевъзможни нещастия винаги ще има. Казахме как 

се е явило злото в света. В дългите векове на човешката история, подклаждано от 

силите на мрака и с усърдното и безразсъдно съучастие на хората, то все повече се е 

разраствало. А според неотменимия духовен закон всяко зло неминуемо, рано или 

късно, се стоварва върху главата на този, кайте го е причинил. Трябва ли тогава да се 
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чудим, че жестокостите, злосторствата, страданията и бедствията стават сякаш все по-

чести и смъртоносни? Имаме ли право да се питаме защо Бог ги допуска и дори да Го 

виним за тях, след като това е нашият избор?  

Ще завърша както и започнах – с пример. Едно дете помагало на майка си да прави 

кекс. Лизнало от брашното и останало изненадано от неприятния вкус. Маслото му се 

сторило още по-безвкусно. Лимонът се оказал противно кисел, а суровите яйца направо 

го отвратили с вида и вкуса си. Кексът обаче станал пухкав, сладък и благоуханен. 

Детето не могло да се начуди как майка му от тези безвкусни продукти успяла да 

направи толкова вкусен кекс. 

Така, като майката, действа и Бог. В житейската съдба на всеки чавек Той забърква и 

смесва наличните продукти: успехи, неприятности, загуби, радости, болести, 

разочарования, постижения – в съотношения и количества, които само Той си знае. Ние 

обикновено не Можем да си обясним защо в един момент слага едно, а в друг – друго. 

Това, което трябва да знаем с абсолютна сигурност е, че Бог е наясно какво прави и че 

Неговата рецепта е безпогрешна, колкото горчива и ненужна да ни се струва понякога 

някоя съставка. Трябва спокойно да оставим Бог да замесва тестото и да Му 

съдействаме с всички сили – без да се колебаем или роптаем, без да се съмняваме или 

противим. 

Тогава можем да бъдем сигурни, че кексът непременно ще стане хубав. 

9 октомври 2005 г. 

 

 

 

 

 

 
 

Вълните на любовта 
Задушница 

„Любовта никога не отпада” (I Кор. 13:8). 
 

Православната Църква ни учи, че Христос възглавява и обединява всичко земно и 

небесно (вж. Еф. 1:10). Чрез Христос като глава на едната Църква – земна и небесна – 

ние, вярващите на земята, и небесните жители, можем да влизаме в общение помежду 

си. Това общуване става чрез молитвата, която е израз на взаимната ни любов. Нали 

именно любовта е тази, която ни е свързвала и приживе с нашите покойници. По същия 

начин тя ни свързва с тях и след смъртта им, защото любовта не умира с човека.  

„Любовта – учи ни апостол Павел – никога не отпада.” Защото тя е качество на 

душата и е безсмъртна като нея. Човек умира телом, но душата му – с всичките си 

качества – продължава своя живот в отвъдния свят. И тази душа, която е „придобила” 

любовта с богоугоден живот на земята, я „пренася” на небето като своя неотменима 

придобивка. Тази любов е раят за блажените души. Тя „тече” двупосочно между небето 

и земята и смъртта не може да бъде преграда за нея. Израз на тази любов е 

застъпничеството пред Бога на небожителите за нас, живеещите на земята техни братя; 

израз на тази любов е и нашата молитва за покойниците, преминали в свръхестествения 

свят. Смъртта не може да ни попречи да се обичаме и да си помагаме и взаимно чрез 

молитва, защото искрената и безкористна любов е по-силна от смъртта – нали Сам Бог 

е любов (вж. I Йоан 4:8). Затова Светата Църква от най-дьлбока древност е постановила 

да се молим за починалите и в лични молитви, чрез заупокойни литургии, панихиди, 

задушници, раздаване и благотворене да измолваме за тях прошка на греховете и 
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подобряване на задгробната им участ. А това е възможно поради факта, че ние всички 

(живи и починали) имаме на небето един вечен Ходатай – Гопод Иисус Христос. „Ако 

някой съгреши – пише св. апостол Йоан Богослов, – то пред Отца имаме Ходатай 

Иисуса Христа Праведника; и Той е умилостивение за нашите грехове” (I Йоан 2:1-2). 

Той „приема” молитвите на св. Богородица и на светиите и молитвите иа нашите 

близки покойници, получили дръзновение да Му се молят за нас; Той приема и нашите 

молитви за починалите.  

Според нашата християнска вяра милосърдието е мярка за стойността на човешкия 

живот – то е външният, практическият израз на любовта. Когато ние вършим добро 

дело или правим милостиня в памет на починалите, все едно, че на тях сме го сторили; 

тази добрина на тях се „приписва". Често пъти самите починали ни „подсказват” какво 

да сторим за тях. Безброй са случаите, в които покойници насъне се явяват на свои 

близки, за да им поискат или наредят да направят за тях едно или друго нещо. Дали 

тава не са примери за духовна прелест (прелъстяване, прелъгване), дали не са лукави 

заблуди на дявола? Потвърждаването им в живота, пълното съответствие на имена и 

факти свидетелства, че става дума за действителни случки. 

Ще ви разкажа два случая, които архимандрит Серафим (Алексиев) помества в книгата 

си „Беседи за живота след живота” (том II). 

"Една жена от село Цинга (Дряновско) сънувала покойния си син, който й казал: 

– Майко, имаш толкова хубави пилета и нито едно не искаш да ми изпратиш. 

– Но как, сине, да ти го пратя? Нали си умрял! – учудила се тя. 

Той отговорил: – Ще заколиш най-хубавото пиле, ще го очистиш и ще го пратиш на 

вдовицата с трите деца в Дряновския манастир. Тя ще го сготви и аз ще вечерям с тях. 

Майката с готовност изпълнила нареждането, доверявайки се на съня си, при все че не 

знаела нищо за такава вдовица. Когато мъжът и занесъл закланото пиле в Дряновския 

манастир, оказало се, че наистина там временно пребивавала една изселена нуждаеща 

се вдовица с три деца. 

Моя близка от град Добрич ми разказа един свой забележителен сън, който предавам 

дословно с нейни думи: 

„Сънувах покойната си сестра. Сочи ми своята кърпа на главата и казва: „Виж колко е 

скъсана! Дайте от мое име една нова кърпа за глава на Руска Николчината. Тя е сирак. 

Има нужда от нова кърпа”. Сутринта разказах на мама съня си. Тя веднага повика Руска 

и й даде нова кърпа за Бог да прости на сестра ми”. 

Затова ние правим помени и раздаваме в памет на починалите; за тях, за техните 

преминали в отвьдното души са и тези нарочни дни, наречени задушници. Силна и 

действена е искрената молитва на добрия християнин. Ала стократно по-силна и 

действена е общата молитва на Църквата, възнасяна едновременно от десетки и 

стотици вярващи. Така се помолихме и ние в току-що отслужената заупокойна света 

литургия. Сега ще продължим молитвата си за починалите и в общата панихида. И 

можем да бъдем сигурни, че тази наша молитва, възнасяна от толкова много вярващи и 

любещи души и сърца, ще прелее бреговете на отвъдното и като огромна вълна, като 

мощен талаз ще стигне до Бога и ще измоли от Него прошка, светлина и покой за 

всички починали. 

5 ноември 2005 г. 
 

 

 

Гласът на надеждата 
Насърчението VII Неделя след Неделя подир Въздвижение 
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В семинарията постъпих с отличен успех. Попадайки в нова и непозната среда, далеч от 

дома и без родителски надзор, аз доста понижих успеха си. Завърших първата година с 

успех някъде около „добър". 

В самото начало на втори клас в един слънчев следобед до мен се приближи нашият 

учител по история и ме попита: 

– Александре, ти с какъв успех дейде в семинарията? 

– С отличен – отговорих. 

– С пълен отличен и с похвална грамота – допълни учителят. – А с какъв успех завърши 

първи клас? 

– Някъде около четири и двадесет. 

– Четири и двадесет – повтори учителят. – Ти беше първенец в приемния конкурс и от 

теб се очаква да бъдеш и първенец на класа. А стана един среден ученик. Нима това те 

задоволява? Стегни се, намали разходките из гората и игрите, и възстанови успеха, с 

който дойде в семинарията. Зная, че можеш много повече. 

Винаги ще помня този разговор. Ще кажете: какво толкова? Един учител е посъветвал 

един ученик да повиши успеха си. Така е. Но за мен този кратък и обикновен наглед 

разговор имаше голямо значение. Думите на този любим на всички семинаристи учител 

попаднаха в целта. На мен ми е трябвало точно това: някой да се поинтересува от мен, 

да покаже загриженост и доверие, да ме насърчи. Това именно направи учителят по 

история и неговото поощрение изигра решаваща роля. Аз възстанових високия си 

успех, поддържах го докрай и така завърших семинарията. 

Замисляли ли сте се колко важна роля играят в живота ни добрите, насърчителните 

думи? Когато нещата вървят добре, те съзвучно съпътстват успехите ни; когато имаме 

затруднения и изпитания, те ни дават сили и решимост да продължаваме. Едно искрено 

поощрение може да ни отпусне и да ни освободи от напрежение; може да удвои силите 

ни и да ни вдъхне увереност. Понякога дори може да изиграе огромна, съдбовна роля в 

живота ни. Забележките и поправките също са полезни, защото ни насочват и 

моделират действията ни, но насърченията ни мотивират и ни дават крила. Казват, че 

човешкото сърце е дете, което иска другите да го обичат и да му показват любовта си. 

По същия начин можем да кажем, че човешката воля е състезател, който се нуждае и 

жадува за подкрепата на ближните. 

Да. Не само децата се нуждаят от одобрение и насърчение – нуждае се всеки човек – 

почти винаги и почти за всичко. Особено нужни са ни поощрителни думи, когато сме 

неуверени или преживяваме труден период. В такива моменти няколко насърчителни 

думи могат да прозвучат наистина като глас на надеждата. 

Веднъж млада майка ми разказа колко трудно й е било да се оправя с тригодишната си 

дъщеря. Момиченцето било невъобразимо палаво, не се спирало нито за миг и 

непрекъснато говорело и пипало нещо. Майката редовно посещавала богослуженията, 

но да се влезе в храма с малката било опасно: дъщеричката й говорела силно, 

непрекъснато шавала и шумяла. Веднъж точно по време на „Отче наш” тя легнала на 

пейката и навирила крачета право нагоре. Майката виновно погледнала възрастното 

семейство до себе си и бързо извела малката навън. 

Истинско затруднение. Младата жена обичала да посещава неделните служби – тя 

просто не можела без тях. Но с малката палавница това било невъзможно. Все пак след 

две-три седмици тя се престрашила и отново отишла на църква с дъщеричката си – 

просто нямало на кого да я остави. Озовали се отново до същото възрастно свмейство. 

„Сега ще ме нахокат заради миналия пьт” – помислила си майката. И наистина, мъжът 

се обърнал към нея и тихичко й казал: „Какво чудесно малко момиченце имате. То е 
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специален дар от Бога за вас”. „Аз се нуждаех точно от такова разбиране и насърчение 

– завърши разказа си младата жена, – за да мога с удвоени сили да продължа да 

възпитавам малката си немирница”. 

"Смърт и живот има в силата на езика” (Притчи 18:22) – четем в Притчи Соломонови. 

Ободрителните, поощрителните думи наистина могат да бъдат „думи на живот",  

които да дадат нов подтик в поведението ни. Марк Твен е казвал, че може да изкара цял 

месец с един добър комплимент.  Християнското насърчение, разбира се, е много 

повече от искрен комплимент или приятелско потупване по рамото, колкото и ценни да 

са те. По думите на един писател то е „вид изразяване, което помага на човека да желае 

да бъде по-добър християнин дори когато животът е тежък”. 

Пример за християнско насърчение е старият и забравен вече поздрав на нашите деди и 

прадеди. Когато някой минава покрай работещи хора, той поздравява: „Помага Бог!” – 

„Дал Бог добро!” – отвръщат поздравените. Колкото кратко и точно, толкова 

християнско и съдържателно. От нищо друго не се нуждае така силно работникът, 

както от Божията помощ и сътрудничество; от нищо друго не се нуждае запътилият се 

нанякъде чевек, както от Божието благословение, коете да увенчае пътуването му със 

сполука и добро. И срещащите се взаимно си ги пожелават. 

Насърчението е един вид милосърдие, т.е. доброволно и щедро даряване. Даряваш 

добро чувство, блага дума, смелост, подкрепа, морална сила, вдъхновение. Трябва да 

бъдем наистина щедри един към друг и да не скъпим добрите и братските си чувства, а 

да ги  изразяваме с одобрителни и окриляващи думи, с думи на обич и съпричастие. От 

насърчение, както казах и преди малко, се нуждае всеки човек, всяка жива душа. Затова 

и апостолът ни учи: „Нека бъдем внимателни един към друг, за да се насърчаваме към 

любов и добри дела” (Евр. 10:24). 

В днешния евангелски разказ (Лука 3:41-56) ние намираме един забележителен пример 

на насърчение и подкрепа, даден ни от Самия Господ Иисус Христос. Спасителят е 

помолен от Яир, началник на синагогата, да дойде в дома му и да излекува 

единствената му дванадесетгодишна дъщеря, която била на смъртно легло. Те вече 

вървят към дома на болната, когато ги среща един от слугите на Яир с ужасната вест, че 

момичето е умряло. Можем да си представим какво е преживял в този момент и без 

това сломеният баща. Христос е бил единствената и последна надежда едничкото му 

чедо да оживее; и ето сега, малко преди да стигнат до дома му, момичето умира. 

Загасва и сетната искрица упование. Навярно горкият баща с мъка се е удържал на 

нозете си, когато Христос го поглежда и му казва: „Не бой се, само вярвай и спасена ще 

бъде” (Лука 8:50). Спасителят знае какво става в душата на Яир, вижда, че той е 

напълно сломен и дори няма сили да продължи. Тогава го поглежда (какъв ли поглед е 

имал Спасителят?) и му казва тези толкова обикновени и толкова забележителни думи: 

„Не бой се, само вярвай и спасена ще бъде!" 

Това е насърчението, което имаме от нашия Господ и Спасител; това е насърчението, 

коете трябва да носим в умовете и сърцата си и никога да не забравяме; това е 

насърчението, което трябва да ни крепи и да ни дава сили и в най-тежките изпитания. 

Защото го имаме от Самия Господ Иисус Христос, Който винаги е с нас – „през всички 

дни до свършека на света” (Мат. 28: 20). 

6 ноември 2005г. 
 

 

 

Демони и престъпления 
Архангеловден 
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В последно време почти не минава ден, в който да не чуем или да не прочетем за 

поредното кърваво убийство. Малолетни пребили възрастен мъж; ученик убил и 

нарязал съученика си; момичета удушили прятелката си; син заклал баща си, майка си 

и невръстното си братче... И така в една безкрайна ужасяваща поредица. Престъпления 

и убийства винаги е имало и за съжаление ще има и занапред. Но толкова чести, 

толкова жестоки и безсмислени те никога не са били. Такъв необуздан изблик на 

агресия и кръвожадност положително никоя друга епоха и общество не са 

преживявали. (В скоби ще кажа, че повсеместното нашествие на злото намира 

отражение и в езика, който се говори днес. Вземете например текстовете на 

популярните песни от първите десетилетия на миналия век, т. нар. стари шлагери. 

Каква наивност според днешните представи, доброта, чистота и нежност лъха от тях. 

Най-голямото страдание там е болката от раздялата с любим и близък човек. А ако се 

заслушаме в песните на днешните певци и групи, ще останем поразени от вулгарното 

изсипване на мръсотии и пошлост. Съвсем не е случаен и фактът, че днес вместо 

„чудно хубаво” младите казват „адски хубаво (готино)”, а вместо „красиво, 

впечатляващо", казват „жестоко"! Струва си да се замислим как така най-страшните 

понятия като „ад” и „жестокост” станаха означения за „красиво”, „хубаво”, „добро”!). 

Причините за това неудържимо изригване на злото, според повечето социолози, 

психолози и педагози, са много. Струва ми се, че грешат. Причините не са много, а 

една единствена и тя се нарича липса на любов. Ако детето, юношата, младежът не 

получат обич от родителите, роднините, близките, приятелите, колегите, те ще израснат 

и ще живият като духовно уродливи хора, без (изградена) душа, без сърце и без съвест. 

За такива хора няма добро и зло, има приятно и неприятно, изгодно и неизгодно. 

Всичко, което ми е приятно и изгодно, е „адски готино", независимо какво изпитват 

другите – така разсъждават те. Други мотиви, други чувства и други съображения 

просто не са им познати. А както светлината е абсолютно необходима за фотосинтеза 

при растенията и изобщо за живота на земята, така и любовта е абсолютно условие за 

„синтеза” на доброто у хората и между хората. Там, където има любов, там е и Бог, 

защото Бог е любов. Там, където няма любов, има злоба, жестокост и престъпления. 

Защото там е Сатаната. 

Днес е денят на св. архангел Михаил – началникът, архистратегът на безплътните 

небесни ангелски войнства. На онези добри и чисти духовни същества, които с радост 

изпълняват промислителната Божия воля и с усърдие и загриженост ни помагат (на нас, 

хората) в нашите оскъдни и немощни пориви към доброто, пазейки ни от нашите 

греховни наклонности и от нападенията на злите сили. На онези зли сили, демоните, 

които някога също са били ангели Божии, но заслепени и увлечени от първия ангел 

Денница, който се възгордял и поискал да бъде равен Богу, те се разбунтували срещу 

своя Създател, били низвергнати от небето и станали „поднебесни духове на злобата”. 

За тях бих искал да поговорим днес и по-специално за тяхното влияние върху хората. 

Добре известно е, че както ангелите ни помагат и съдействат в доброто и ни пазят от 

погибел, така и демоните ни изкушават, подтикват ни към злото и ни „пазят” от 

спасение. Демоните могат да ни внушават мисли, при това много умело, подлагайки ни 

на майсторска психологическа обработка. Те много добре познават слабостите на 

човека, когото съблазняват, и атакуват точно слабите му места. Това е така, защото 

дяволът по силата на духовната си природа вижда в човешкото същество неща, които 

самият човешки дух, затворен в телесното си тяло, не може да види. Веднъж поддал се 

на дяволските съблазни и съгрешил, човек е в много опасно положение. С тази стъпка 

той се е отдалечил от своя ангел пазител (от Бога) и се е приближил до демона. Ако 

чрез разкаяние, изповед и причастие човек не прекъсне тази опасна близост, грози го 

страшна беда. Дяволът лукаво и безмилостно ще го оплита в греховните си мрежи, 
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докато не го превърне в свой пленник и не го подчини изцяло на волята си. Горко на та-

къв човек! Получил достъп до душата му, бесът постепенно го уподобява на себе си, 

изсмуква всичките му жизнени сили и така завладява грешника, че започва да използва 

тялото му като инструмент. Именно с такава дяволска намеса в живота на хората може 

да се обясни безсмислената и сляпа безсърдечност на много от престъпленията, които 

стават днес край нас. 

В своята статия „Мистичните корени на престъпността” руският свещеник отец Родион 

пише: „По свидетелството на св. Йоан Златоуст, демонът не изоставя онзи човек, който 

му се е отдал, докато не го уподоби на себе си или не го доведе до самоубийство. Това 

напълно се потвърждава и от нашия съвременен живот. В съдебната психиатрия се 

използва термина „натрапчива идея", която се нарича още „насилствено влечение". Ето 

какво четем по този въпрос в учебника „Съдебна психиатрия": „Към волевите 

нарушения можем да отнесем импулсивните състояния, които се характеризират с 

възникване на непреодолими или трудно преодолими подбуди за извьршване на едни 

или други действия без предварително решение (к. м.). Прието е да различаваме 

няколко импулсивни състояния. Кататоничните импулсивни сьстояния често имат 

характер на безсмислени, немотивирани, агресивни и разрушителни действия. Често от 

болните това се преживява като подчинение на чужда воля (синдром на Кандински)”.   

Но щом престъплението се извършва не по волята на този, който го върши, а под 

непреодолимото въздействие на нещо, очевидно извън него, т. е. на чужда воля, то 

поставя се въпросът: чия е тази ужасна воля? Не е ли това волята на този дух, който ние 

наричаме зъл? В последно време в нашата страна забележително се увеличи броят на 

немотивираните убийства. Оказва се, че без всякаква видима причин един човек убива 

друг. (...) Както вече казахме: човек, който не е защитен от християнската православна 

вяра, Светите тайнства и молитвата, се оказва беззащитен пред мрежите на 

изкушението, прострени пред него. Той пада в една или друга мистична примка и, 

живеейки в този свят според закона на своите страсти, ловко бива ръководен от 

нечистия дух. (...) Колкото и страшно да звучат тези думи, мнозинството от хората в 

нашето общество са зомбирани, т. е. това са хора, покорно изпълняващи волята на 

вселилия се в тях нечист дух, който често ги довежда до страшни престъпления или 

самоубийство. При това мярката на обсебването е право пропорционална на 

греховността и безверието на човека. (...) Всичко това свидетелства за състояние на 

пълна лудост, на обсебеност на някои хора". 

Разбира се, следователи, съдебни лекари, психиатри и психолози изцяло пренебрегват 

тази огромна и непозната извън религията област на човешкото битие. Непозната и 

неизучена, защото е отричана и непризнавана. А и най-беглият досег с нея, и най-

предпазливото надникване в нейните страховити глъбини е разтърсващо. В тази област 

е натрупан и описан огромен духовен опит. Но много по-лесно е злото да бъде 

отричано, отколкото да признаем, че съществува и да се изправим очи в очи с него. За 

злите сили, за демоните също е много удобно да отричаме тяхното съществуване. Така 

те действат на спокойствие и свобода. Когато твърдим, че в къщата няма крадец, не го 

и търсим; необезпокояван той обхожда навсякъде. Но ако вдигнем тревога, ако 

покажем, че сме го усетили и видели, и започнем да претърсваме стаите, за да го 

заловим и изгоним, на крадеца ще му стане тясна къщата и той ще побърза да се махне. 

Но кой да бие камбаната? Кой да вдигне тревога и да подгони крадците, лекомислено 

допуснати в човешките души? Естествено ние, християните. Колкото и да е слаб гласът 

ни, колкото и да го заглушава гръмливия суетен глъч, колкото и да не искат да го чуят 

безгрижно разлюлените и прехласнати множества, той, нашият глас, трябва да звучи 

непрекъснато и навсякъде. Както ехти по време на гъста мъгла камбаната на планинска 
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хижа. От многото залутали се из усоите и пропастите, все някой ще чуе спасителния 

звън, ще тръгне към него и ще се избави.  

Затова усилието си струва. 

8 ноември 2004 г. 

 
 

 

Единственият Подател 
X Неделя след Неделя подир Въздвижение 

 

На младини започнах работа като учител по музика в Пирдопската гимназия. Там 

работих шест години и се преместих в София. Станах учител в Техникума по 

месопромишленост. Още първата година създадох няколко състава: хор, духов 

оркестър, ансамбъл (хор и оркестър), певческа група за народни песни и естраден 

оркестър. И в Пирдоп, където ръководех няколко самодейни състава, и тук, в София, 

мечтата ми беше да бъда не учител по музика, а диригент. (Всъщност това беше моя 

мечта още от детинство). Искаше ми се да ръководя един първокласен музикален 

състав, с който „да правя” сериозна, „истинска” музика. 

В края на първата година в Техникума, след годишния концерт при мен дойдоха две 

приветливи госпожи (тогава бяха другарки) и се представиха като служителки в 

Районния отдел „Просвета". Те ми разказаха, че към отдела има представителен детско-

юношески духов оркестър, който набира оркестранти от всички училища в района – 

най-добрите и най-музикалните деца. Този оркестър се финансира от Районния съвет и 

неговият диригент е на щат към Съвета. Оркестърът се казва „Ботева чета", защото 

оркестрантите са облечени в четнически униформи (като тези на гвардейците). И тъй 

като диригентът на оркестъра е престарял и тежко болен, бих ли желал – завършиха 

разказа си госпожите – да заема неговото място. 

Бях колкото изненадан, толкова и зарадван. Не съм роден в София, не живеех в този 

район и не знаех, че има такъв оркестър. Но точно това беше, както споменах, моята 

дългогодишна мечта. Изобщо не съм очаквал, не бях си и помислял дори, че тя ще се 

осъществи така неочаквано и толкова щастливо. 

За нас, вярващите, молитвата е насъщна духовна храна. От опит знаем, че Бог твърде 

често откликва на молитвите ни и ни дарява исканите блага. Ако Го молим обаче за 

неща, които не са ни нужни или няма да са ни полезни в този момент, Бог не изпълнява 

исканията ни. Но ние, също от собствен опит, познаваме и трета възможност: когато 

най-неочаквано, без да сме се молили точно за него, Бог ни дарява някое благо. То ни 

спохожда така внезапно, че ние го определяме като „дойде ни изневиделица” или 

„падна ни от небето". Вторият израз, впрочем, е удивително точен – и буквално, и 

преносно. 

Днешното литургийно евангелско четиво (Лука 13:10-17) ни разказва за поредното 

изцеление, извършено от Господ Иисус – този път на една прегърбена жена. 

Спасителят я видял в синагогата, повикал я и я излекувал. Долавяте ли, че тук има 

нещо необичайно? Видял я, повикал я и я излекувал. Обикновено Христос изцерява по 

молбите и според вярата на близките или приятелите на болните – когато тези близки 

или приятели помолят Христос да дойде при страдащите или донасят самите страдащи 

при Него. Най-често Христос лекува болестите и дарява здраве по молба и според 

вярата на самите болни. А при това изцеление, описано от св. евангелист Лука в 

тринадесета глава (както и при изцелението на 38 годишния паралитик – Йоан 5:1-14), 

Христос не чака да Го молят, а щом забелязва превитата на две жена, страдаща от 

осемнадесет години, Сам я вика и я изцелява. 
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Това изцеление е красноречив пример за промислителната Божия грижа за нас – 

Неговите непокорни земни чада. Едва ли има човек, особено между тези с по-богат 

житейски опит, който да не е имал подобен случай в живота си – като този например, с 

който започнах проповедта си. Когато ние сме мечтали за нещо, борили сме се за тази 

мечта, но поради непреодолими трудности сме се отказали от нея. Минават години и в 

момент, когато ние почти сме се простили с мечтата си, Бог изведнъж, сякаш по чудо, 

ни помага да я осъществим. Друг път Бог най-неочаквано „ще ни повика” и ще ни дари 

нещо, от което наистина много се нуждаем, но не сме и помисляли, че можем да го 

имаме. 

Като просветени християни трябва да знаем, че в такива случаи не става дума за шанс, 

сполука или късмет* (*шансът, сполуката или късметът не са нищо друго освен Божия 

намеса). Бог внимателно и бащински „следи” съдбата на всеки човек. И както отказва 

да ни даде нещо, което не би ни било нужно или полезно в даден момент, колкото и да 

му се молим, така Той неочаквано ни дарява с блага и възможности, за които не сме се 

молили. Защото вселюбещият и премъдьр Бог по-добре от нас знае какво, кога и как да 

ни даде. 

Като живеем с тази вяра и с това упование, нека да въздаваме благодарността си не на 

слепия късмет или на някакъв шанс, както правят езичниците и суеверните 

безбожници, а на единствения Подател на всички блага, добрини и възможности – 

нашия Небесен Отец. 

4 декември 2005 г. 
 

 

 

Църквата, светиите и света 
Никулден 
 

Някога, в първите векове на християнството, един монах отшелник намерил изоставено 

дете. Диво и наплашено, то гледало недоверчиво и било готово да избяга. Но монахът 

го предразположил с благия си вид и успял да го заведе в скита си. Нахранил го, дал му 

някаква дреха и започнал да се грижи за него. Момчето било непокорно, имало буен 

нрав, но отшелникът го обградил с доброта и нежност и започнал да го възпитава и 

обучава. Предал му своя занаят (монахът плетял кошници, продавал ги и така се 

прехранвали), научил го да се моли, да чете и да пише. Когато момчето поотрасло, 

монахът го завел в манастира и го предал на братята. А те били учени хора. Пишели и 

преписвали книги и се занимавали не само с богословие, но и с други полезни науки. 

Момчето останало в манастира под надзора на братята. Те го научили на ред и 

дисциплина, на труд и прилежание. Новият послушник започнал да помага на 

манастирския лекар и за няколко години усвоил тогавашните медицински знания. След 

години с благословението на своя учител станал лекар в близкия град и създал 

щастливо многодетно семейство. Със своята добросъвестност и отзивчивост младият 

лекар спечелил обичта и уважението на всички и станал един от най-достойните 

жители на града. Към Църквата изпитвал искрена привързаност и благодарност, и 

никога не забравил, че всичко дължи на монаха отшелник и на братята от манастира, 

които го изучили и го направили човек. 

Замисляли ли сте се някога какъв би бил днес светът без християнството? И какви биха 

били хората без облагородяващата, възвисяваща и спасителна християнска вяра? Няма 

друга вяра, религия или институция, която да е дала толкова много на човечеството, 

колкото християнската вяра и Църквата. Да, светът днес тъне в зло и това зло приижда 

като мътна вода, но все още има общества или групи в тези общества, които успешно 

му противодействат. Това са християните и християнските Църкви. Без тях, без Христа, 
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светът отдавна да е погинал. Защото единствено Църквата е тази, която спасява, 

единствено тя сочи верния път към вечния живот. 

Но Църквата се грижи не само за небесното; в центъра на нейното внимание е и 

земният живот на хората. Църквата е тази, която защитава истината и правдата и 

винаги застава на страната на онеправданите. Тя е съвестта и корективът на 

обществото, тя посочва грешките, изобличава, учи и лекува недъзите. Църквата 

разгръща повсеместна милосърдна и благотворителна дейност; тя е истинска майка за 

своите чада пък и не само за тях, а за всички, които търсят подслон под крилете й. 

За да онагледя тези свои мисли за ролята на Църквата в човешката история, аз ви 

разказах в началото притчата за монаха и загубеното дете. Вие вече сте се досетили, че 

детето това е човечеството преди Христа, а монахът отшелник и манастирските братя, 

както и самият манастир, това е Светата Църква. Без грижите на монасите детето би 

погинало или напълно подивяло (което е едно и също); без Христовата Църква светът 

отдавна да е погубен от злото. 

Ала цялата тази многостранна и спасителна мисия Църквата е осъществявала не просто 

така, от само себе си, а чрез определени свои служители, които Бог избрал и надарил с 

рядката дарба да обичат и състрадават; избрал и вдъхновил да изпълняват святата Му 

воля и обилно да поят пасомите си с живата вода на вярата и благочестието. 

Такъв всеотдаен и предан служител на Църквата е бил и днес честваният светител 

Николай, архиепископ на ликийския град Мира. Благодарение на такива богобелязани 

личности християнската вяра е пуснала дълбоки корени в сърцата на хората, а Църквата 

е станала най-влиятелната институция, успешно ръководила живота на народите в 

продължение на много векове. Какъв ли не е бил св. Николай? Старателен и неуморен 

пастир; изряден и задълбочен духовник; ерудиран богослов; отзивчив и авторитетен 

обществен деятел; неустрашим застъпник за правда и истина; пламенен ревнител за 

вярата;  страдалец и окованик за Христа; милосърден покровител на бедстващите; 

грижовен и състрадателен благотворител; чудотворен молитвеник и застъпник. 

Наистина часове няма да ни стигнат да изброим всичките му добродетели и заслуги. 

Веднъж ще го видим на кораб сред разбушуваното море да укротява бурята с молитва; 

друг път пак с молитва да възкресява загинал при падане моряк; ще го съзрем и в 

тъмницата, твърд и несломен от мъченията, да дава смелост и надежда на затворените с 

него християни; ще го чуем с пламенно слово да изобличава еретика Арии на Първия 

вселенски събор; ще се дивим на такта и мъдростта му, с която умирявя войнишките 

размирици във Фригия; ще се възхитим на незабавната му и авторитетна намеса, с 

която спасява в последния момент от посичане трима свои съграждани; ще станем 

свидетели на дълбокото му смирение и бащинска загриженост, с които помага на 

разорения баща, за да спаси дъщерите му от безчестие. 

Ето, такъв е бил великият и дивен светител Николай, озарил с живота и делата си не 

само своята епоха,  но и вековете след нея, чак до наши дни. Защото и днес той 

чудодейно откликва на потърсилите с вяра помощта му, и днес край мироточивите му 

мощи, пазени в гр. Бари (Италия) стават чудеса. И така ще бъде дордето свят светува. 

Защото истина е туй, което казва Псалмопевецът: "Във вечна памет ще остане 

праведникът... Правдата му пребъдва вечно"(Пс. 111:6,9). Затова наричаме Църквата 

свята. Не само защото неин глава е Христос, а защото в лоното и сияят такива духовни 

светила, чиято светлина пронизва вековете и чиято сила нито времето, нито 

пространството могат да помрачат. 

6 декември 2004 г. 
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Вестителите 
XI Неделя след Неделята подир Въздвижение  

Притчата за Голямата вечеря 
 

В Чехословакия по време на комунистическия режим живяло едно момче на име Йосиф 

Габор. Баща му бил преподавател по Научен комунизъм, а майка му – силно вярваща 

жена. Всяка неделя тя водела Йосиф и брат му на църква. 

Ала това не било никак лесно. В неделен ден те ставали твърде рано и с влак пътували 

три часа до Прага. След това отивали в храма и присъствали на цялата служба, която 

траела около два часа и половина. След службата сядали в близкия парк и изяждали 

сандвичите, които си носели за обяд. Правели кратка разходка и отново се връщали в 

църква, за да присъстват и на следобедната служба, която също продължавала два и 

половина часа. Привечер вземали влака и след ново тричасово пътуване се прибирали у 

дома. 

Днес Йосиф Габор е истински мисионир сред своите сънародници в Чехия. Когато 

разказва как като дете е ходел на църква, очите му се пълнят със сълзи. Сълзи на 

благодарност към неговата майка, която направила толкова много за духовното му 

израстване; която му помогнала да открие вярата, да намери Христос и да се научи да 

му служи. А също и да усети сладостта и красотата на това служение. 

Всеки Божи ден призивният камбанен звън възвестява началото на църковната служба 

и кани всички да дойдат и да участват в нея. Каква богата духовна трапеза е нашето 

православно богослужение! В символи и възвишени образи то представя пред нас 

историята на мирозданието и Божието домостроителство; възправя пред духовния ни 

взор ликовете на Божиите угодници и ни прави съучастници в техните подвизи и 

жертви; възпроизвежда основните събития от живота на Спасителя и чрез светото 

тайнство Евхаристия ни прави участници в Неговата Тайна вечеря. Каква по-богата 

храна за душата? Каква по-голяма услада за духа? Какво по-полезно назидание за ума 

можем да си представим! Затова вие сте тук всяка неделя и всеки празник и аз се 

радвам и възхищавам на вашата редовност и на вашето радение. 

И днес светата служба ни предложи едно истинско духовно лакомство – Притчата за 

голямата вечеря (Лук.14:16-24). В нея под образа на най-обикновени житейски 

отношения ни се предлага един съвършен урок за духовен живот. Всички знаем 

тълкуванието на притчата. Господарят, Който приготвил вечерята, е Сам Бог. Слугата, 

изпратен да вика поканените, е Господ Иисус Христос, Който, по думите на апостол 

Павел, „прие образ на раб” (Фил. 2:7) и преброди надлъж и шир Палестина, за да „дири 

и спаси погиналото” (Мат. 18:11). Но не само Христос е Божият вестител. Той е пръв, а 

след Него са учениците Му – светите апостоли, после техните ученици и приемници и 

така до наши дни и до свършека на света. Ние, които сме приели поканата и редовно 

идваме и сядаме на Божията трапеза, също сме Божии слуги и вестители. За това 

именно бих искал да поговорим днес – какви вестители сме ние и кого сме поканили и 

довели на спасителната Божия трапеза. 

Да започнем с родителите. Къде са вашите синове и дъщери, драги родители? 

Независимо на каква възраст са децата ви, вие поканихте ли ги, настояхте ли, 

привлякохте ли ги на Божията вечеря? Не случайно ви разказах в началото за Йосиф 

Габор и майка му. Тя е виждала, че децата й не винаги с охота са ставали рано, за да 

ходят на църква, но редовно ги е водела там, защото е била сигурна, че това е полезно и 

нужно за тях; че то е незаменимо за душите им точно като училището е незаменимо за 

умовете им или ходенето на лекар – за здравето им. Грижим ли се ние така 

добросъвестно за духовното здраве на децата си, както се грижим за телесното им 

здраве? Грижим ли се ние за нравственото им израстване така, както се грижим за 
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умственото им развитие? Или се задоволяваме сами да сядаме на Божията трапеза, а 

децата да оставяме духовно гладни? Бих искал да припомня на всички, че наред с 

грижите за здравето, прехраната и образованието на нашите деца, религиозното им 

възпитание също е наша основна грижа и пръв родителски дълг. А това, което се 

отнася за родителите и децата, важи в пълна мяра за бабите, дядовците и за внуците им. 

Сега бих искал да се обърна към младите и да им задам същия въпрос: къде са вашите 

родители? Предадохте ли им Божията покана, те чуха ли я от вас лично – ненатрапчива, 

но убедителна и настойчива? Да, зная, че има и такива, които крият от родителите си 

своите религиозни убеждения. Тях бих искал да ги призова към повече смелост и 

откритост. Църквата учи хората на добро, а християнската вяра ни прави по-уверени, 

по-силни и целеустремени. Няма от какво да се срамуваме, че сме вярващи. Такива са 

били и днес продължават да бъдат големите умове на човечеството, най-изтъкнатите 

писатели, музиканти, художници и артисти. Ако някой се подиграва с вярата ни, това 

значи, че той просто е невъзпитан, пък бил и наш родител; ако някой ни забранява да 

изповядваме вярата си, значи е безсърдечен и тираничен. Когато някой от вас има 

подобно затруднение, бих го посъветвал спокойно, почтително и твърдо да заяви 

позицията си и да изиска тя да бъде зачитана и уважавана. Точно така, както и ние не 

отричаме правото на неверие на атеистите. Защото това е въпрос на убеждение и 

съвест. А ако искаме да повлияем на нашите близки, били те безбожници или 

неутрални, не бива да забравяме, че най-силната и убедителна проповед е проповедта 

на делата. Добротата, миролюбието, добронамереността, отзивчивостта са като тихия 

пролетен дъжд. Те бавно и неусетно проникват и в най-коравата душа, напояват я с 

добро и нежност, размекват я и току-виж и в нея покълнали крехките стръкчета на 

вярата. В духовната практика са известни много подобни случаи.  

Като говорим за ролята ни на вестители, не бих искал да се ограничим само в кръга на 

нашето семейство, роднини и близки. Съучениците, колегите, приятелите, случайните 

познати, цялото човешко семейство трябва да чуе Божията покана. Такъв е смисълът на 

заповедта на Господаря от притчата да се излезе по стъгдите и улиците на града, да се 

обиколят друмища и плетища. Не е достатъчно само да сме редовни на богослуженията 

и да очакваме църквата сама да се напълни. Трябва да потърсим душите там, където са, 

И по думите на Господаря да ги „накараме да дойдат”. Има хора, групи и съсловия, до 

които Евангелието никога няма да стигне, ако не им се занесе. И тези носачи на 

Благовестието сме ние, избраните. А щом сме избрани да седнем на Божията трапеза, 

длъжни сме да бъдем и Божии съработници. 

Делото на призоваването не винаги е толкова трудно, колкото ни изглежда. Да, хората 

са погълнати от своите борби и суети – едни за оцеляване, други от ламтеж за 

удоволствия и замогване. Те изглеждат слепи и глухи за словото и вечните реалности, 

но не е съвсем така. Никой не бива да бъде отминаван заради очевидната му 

привързаност към „света". Навсякъде, сред всички възрастови групи и професии има 

души, жадни и гладни за вяра, истина и добро. Не са нужни много приказки, ораторско 

умение и професионална убедителност. Най-обикновени думи, казани искрено и 

простичко, но на място, могат да имат силно и трайно въздействие. Понякога и една 

реплика е достатъчна, за да събуди дълго стаявания интерес и да отключи душата за 

вярата. Но трябва да бъдем готови да я кажем. Трябва да живеем с нагласата на 

вестители. 

Празничната Божия трапеза винаги стои готова, отрупана с разкошни духовни ястия. 

Ние обаче, които сме сред малцината избрани да седим на нея, храним ли истински 

душите си с тях или само седим и гледаме? Какво сме придобили като човеци и 

християни от това, че седим на духовната трапеза? Станали ли сме по-добри, по-

състрадателни и отзивчиви към нуждите на другите; надмогнали ли сме поне малко 



 61 

леността, безгрижието и себелюбието си? Всичко това много ясно може да се види,  ако 

всеки откровено си отговори на въпроса: колко свои ближни е поканил на Божията 

верчея и така им е дал шанса да попаднат в числото на избраните; с колцина от своите 

братя и сестри, колеги и приятели, съседи и познати е споделил тази велика Божия 

милост? И ако отговорът е отрицателен, трябва да знаем, че напразно сме седнали на 

масата и се броим в числото на избраните. Трябва час по-скоро да станем, да идем сред 

своите ближни „по стъгди и улици”, по „друмища и плетища” и да изпълним заповедта 

на Господаря: „Идете и колкото намерите, накарайте ги да влязат, за да се напълни 

къщата Ми”(Лук. 14:23). 

12 декември 2004 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождество Христово 
Втори ден 
 

Честито Рождество Христово,  възлюбени в Господа братя и сестри!  Едва ли има друг 

християнски празник, който да се чества така повсеместно и да залива със сиянието си 

цялата земя, както тайнственото раждане на малкия Иисус. Коледните елхи искрят и в 

най-затънтените кътчета на планетата, а дядо Коледа броди по всички континенти и 

носи своите подаръци на малки и големи. Ние възрастните отдавна сме се простили с 

детската си доверчивост и илюзии, но съзнателно поддържаме приказката за добрия и 

щедър старец. Защо ли? Защото както всяка друга, така и приказката за вездесъщия и 

благ дядо носи нещо загадъчно и възможно, невероятно и изпълнимо, мечтано и 

сбъднато. Тя изпълва детските сърца с трепетно очакване и растящо нетърпение, с 

вълнуващо предвкусване на изненади и радостни вълнения. Не е за пренебрегване и 

нравствената страна на Дядоколедовата мисия: най-хубавите подаръци ще получат най-

прилежните деца. 

И така – на Рождество всички се радват, всички се веселят и всички празнуват: и малки 

и големи, и вярващи и невярващи, и християни и дори друговерци и езичници. Всички, 

но по твърде различен начин. Всъщност всеки приема и преживява празника по своему 

– според вярата, манталитета и светогледа си. 

За нас, вярващите християни, Рождество Христово е непостижимо по красота и 

тайнственост събитие, което променя световната история и съдбата на всеки отделен 

човек. Ражда се като обикновен простосмъртен човек Творецът на вселената; идва на 

света по един потресаващо смирен и скромен начин непостижимият по Своето величие 

Създател на всичко видимо и невидимо; приема образ на младенец Този, Който държи 

като играчка в ръцете Си необятния космос. Изгрява „Слънцето на правдата” (Тропар 

на Рождество), Което с неземната Си светлина ще озари умовете и душите на хората. 

Ние тръпнем и се радваме, благоговеем и ликуваме, благодарим и славословим. 

Не така приемат и преживяват празника „симпатизантите” на християнството; тези, 

които не са вярващи, но намират, че Христовото учение е нужно и полезно със своите 

възвишени истини и съвършена етика. За тях Рождество Христово е един от най-

хубавите празници в добрата стара Църковна традиция, на който празник си 

припомняме красивата и трогателна „легенда” за раждането на Спасителя и си 

разменяме подаръци. За историческата достоверност и реалността на събитието те не се 
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и замислят – внушено им е, че това е просто един мит и нищо повече. Ала все пак ще 

зарадват децата си с дядо Коледа, а може и в храма да ги заведат, за да запалят по една 

свещичка. 

Има и трета категория хора, които са настроени отрицателно и враждебно към 

християнската вяра и към религията изобщо, и не скриват тази своя неприязън. За тях 

всички християнски истини са вредни заблуди и те с насмешка и сарказъм изразяват 

учудването си, че все още има вярващи и в XXI век. За тях Рождество Христово и 

всички други християнски празници са само кулинарни и гастрономически събития. 

Тази различност и разнопосочност в оценката и честването на празника обаче съвсем не 

е нещо ново. Нека разгърнем страниците на Светото Евангелие. Четем глава втора от 

Евангелието според Лука. Кои първи чуват радостната вест и узнават, че се е родил 

Спасителят на света? Пастирите, които нощуват на полето, за да пазят стадата си. На 

тях се явява ангелът и на тях благовести голямата радост. Не на велможите в 

Йерусалим, не на книжниците, фарисеите и първенците, а на простодушните добри 

овчари, на най-обикновените хора от народа. Защо именно на тях. Тъкмо поради 

тяхното простодушие и чистосърдечие, заради непресторената им доброта и 

естественост. Те са тези, които могат да приемат чудното съобщение на небесния 

вестител с отворени души и сърца, с искрена вяра и благоговеен трепет. Тези простички 

и благочестиви хорица са толкова далеч от отегчената студенина на царедворците, от 

скептицизма и горделивото самомнение на фарисеите, от презрителното високомерие 

на книжниците. Затова на тях, на смирените и скромни палестински овчари се пада 

честта първи да узнаят вестта, която ще промени съдбините на света и да чуят 

неземната песен на ангелския хор. И как откликват пастирите на тази вест? Оставят 

стадата си на полето и хукват към града! Бързо намират Йосиф и Мария и имат 

щастието първи да видят и да се поклонят на най-великото тайнство на света – 

въплътеният Господ и Бог повит и лежащ като младенец в яслата. Ето това е пътят към 

новородения Младенец, посочен ни от пастирите – пътят на сърдечната и чиста вяра, 

освободена от съмнения и предубеденост. Всеки, който приеме вестта за Неговото 

идване в света с вяра и благоговейно смирение, с непредубедено и чисто сърце, ще бъде 

удостоен с голямата радост „да види” великото тайнство на Богораждането и да чуе в 

душата си ангелския химн. 

Да види, да чуе и да се поклони. 

Но има и друг път към Спасителя и той ни е показан от мъдреците. Това е дългият път 

на търсенето и изследването, на въпросите, съмненията и трудностите. Тези магове, 

както са наречени в оригиналния гръцки текст мъдреците; навярно са били жреци на 

иранския култ. Не е чудно, че те са познавали предсказанията на еврейските пророци за 

идването на Царя Избавител и за възстановяването на Давидовия престол. Нали средата 

на VI в. преди Христа евреите прекарват в изгнание във Вавилон, а пророк Даниил се 

издига до началник на тамошните мъдреци. Твърде вероятно е тези мъдреци да са 

познавали и пророчеството на Валаам за Звездата, която ще изгрее от Яков (Чис. 24:17). 

И когато откриват на небосвода новоизгрялата необикновена звезда, без колебание я 

приемат за пътеводна и тръгват след нея, за да намерят „родилия се цар юдейски” (Мат. 

2:2). Те се решават на такова трудно и дълго пътешествие, защото са повярвали, че се е 

родил не обикновен престолонаследник, а велик Цар и Спасител на народите. Затова и 

Го търсят – да Му се поклонят и да Му принесат своите дарове. А в тяхното търсене, 

пътуване и поклонение има още един ярък знак за нас:  Бог Сам упътва и помага на 

тези, които с искрено желание и копнеж Го търсят, за да Му се поклонят. 

Пастирите... Мъдреците... Ето я и третата група – на равнодушните и безразличните, на 

тези, които са чули вестта, но тя не докосва нито умовете, нито сърцата им. Помислете 

си само! Мъдреците идват от хиляди километри в Йерусалим, за дя се поклонят на 
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Новородения, а самите еврейски учители остават напълно безучастни. Посочват 

мястото на раждането според пророчествата, които добре познават, и толкова. Никой от 

тях, поне от любопитсво, не тръгва с мъдреците; никой не проявява по-голям интерес. 

Нищо чудно, че от средите на тези хора – равнодушните, духовно слепите, с окаменели 

сърца и души, излизат по-късно враговете и гонителите на Христос. Тези, които след 

три десетилетия ще изпълнят кървавото намерение на параноика Ирод и ще убият 

„юдейския Цар". 

Така е приета някога вестта за раждането на Сина Божий и Сина Човешки, така се е 

приемала през вековете, така се приема и днес. Навярно така ще бъде и занапред. 

Днес е вторият ден на Рождество Христово. Земята като пъстроцветна елхова играчка 

се носи в кристалностудения космос, съпътствана от ангелските множества. А техният 

химн: „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение!” 

изпълва времената и пространствата. Всички се радват, всички се веселят и всички 

празнуват! Нека и ние с детската чистота и вярата на простосърдечните пастири и с 

търсещия дух, непредубеденост и постоянство на мъдреците да търсим Богомладенеца 

Иисус. Да Го търсим не само сега, на Рождество, а винаги, през всичките си дни и с 

всичките си сили. За да Му се покланяме и да Му принасяме като съкровени дарове 

сърцата, умовете и волите си; чувствата, мислите и желанията си.  

Целия си живот. 

26 декември 2005 г. 
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