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Само за един месец жи-
вотът ни се промени на 
180 градуса. Само пре-
ди месец отбелязахме 
150-та годишнина от 
учредяването на Бъл-
гарската екзархия и 

1150 години от установяването на Българ-
ската православна църква. Само преди ме-
сец си говорехме колко много е изтърпяла 
родната ни православна църква, какъв ис-
торически опит има и как мъдро и премъд-
ро ще води още толкова години благочес-
тивия ни народ през дебрите на човешката 
история. Това беше само преди месец...
 Днес като че ли забравихме истори-
ческата опитност на родната ни църква и 
не помним през какви перипетии е преми-
нала тя: робство, гонения, стотици опити 
за унищожение, изтребление на духовество 
и вярващи. Пандемията, която ни сполетя 
през последните месеци, ще изглежда като 
нещо незначително през погледа на исто-
риците след повече от сто години. Тогава 
може би и спокойната, уравновесена пози-
ция на Българската православна църква ще 
бъде оценена. 
 В периоди като този се нуждаем не 
просто да се обърнем към Бога, но да за-
станем наистина трезво, да се отърсим от 
светските и безбожни брътвежи и да се 
укрепим във вярата си, защото тя, нашата 
вяра, е вяра славна, вяра на бедни и бога-
ти, на прости и знатни, както се пее в една 
църковна сръбска песен. Пред нашата вяра 
и Църква са заставали императори, царе и 
велможи, знатни, умопобъркани, озлобе-
ни, бесоподобни и демонизирани власти-
мащи, но не са успели да съкрушат Църк-
вата, защото на нея и портите адови няма 
да надделеят. 
 В новия, трети брой на нашето спи-
сание сме подготвили преди всичко духов-
ни текстове, засягащи същината на право-

славната ни вяра, която с особена сила 
е изявена по време на подготовката ни 
за Пасха. Думи-съкровища за покаяние-
то, молитвата, прошката и действената 
любов към ближния сме събрали в този 
брой. Думи за изпитанието, за отдаване-
то ни на волята Божия, за доверието в 
Бога и бъдещата ни среща с Него, когато 
Той дойде в слава.
 Първоначалната ни идея за тема 
на броя бе „Църквата и медиите”, но 
нея ще развием в следващите броеве, 
а сега й отделяме внимание само в два 
текста. Смятаме, че днес е много по-ва-
жно да направим възможното ни, за да 
издигнем заедно душите си към Госпо-
да. Включително и чрез музиката на ве-
ликия Йохан Себастиян Бах, която във 
всеки свой детайл е възхвала на Бога и е 
жива и при честването на 335 години от 
рождението на създателя й.
 Да се надяваме, след като това 
изпитание премине, да станем наистина 
по-добри в живота си, по-ревностни във 
вярата си и по-укрепени в надеждата си, 
защото като че ли имахме нужда от от-
резвяване, от приземяване и опомняне. 
Сега от нас зависи дали ще успеем да 
оползотворим тези дни на изпитание и 
да ги превърнем в голямо духовно обо-
гатяване и за нас лично, и за обществото 
ни като цяло. 
 Надяваме се с новия брой да Ви 
дадем глътка свеж духовен въздух, да Ви 
разсеем от постоянните новини за коро-
навируса и заедно да обърнем погледите 
си към предстоящото Възкресение Хри-
стово, защото смъртта вече няма жило и 
адът няма вече победа. Христос ги побе-
ди и ни подари на всички живот вечен! 

Приятно четене!

Ангел Карадаков
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Христе, не мога да се справя със себе си - 
дарувай ми дух на покаяние

  Пред Твоята слава, Христе Спаси-
телю мой, ще изрека всичкото мое разпътство и 
ще изповядвам всичката неизмеримост на Тво-
ите щедрости, които Ти изливаш върху мене по 
Твоята благост! 
 От утробата на майка ми аз започнах да 
Те огорчавам и за нищо да не зачитам Твоята 
благодат.Тъй бях нерадив за душата си! Но Ти, 
Владико мой, по безчислените Си щедрости, ми-
лостиво и търпеливо гледаше на всичкото мое 
двуличие. Твоята благодат въздигаше главата 
ми, и все пак аз всеки ден я унижавах с грехове-
те си.
 Лошите навици ме оплитат като с мрежа; 
и аз, окаяният, се радвам, че съм вързан. Пото-
пявам се в самата дълбина на злото, и – това ме 
весели! Врагът ежедневно подновява моите око-
ви, защото вижда колко се радвам аз на разноо-
бразието им! 
 Това е достойно за ридание и плач, това е 
моят позор и срам, че аз съм вързан от собстве-
ните си прищевки. И още по-ужасно е, че аз се 
връзвам с оковите, що ми налага моят най-зъл 
враг, че умъртвявам себе си с такива страсти, 
които страшно го радват! 
 И макар да зная колко страшни са тия ве-
риги, аз грижливо ги скривам от всички зрители 
под благовидна външност. Наглед съм облечен 
в прекрасната одежда на благоговението, а ду-
шата ми оплетена в срамни помисли! Пред зри-
телите съм благоговеен, а вътре съм изпълнен с 
всяко непотребство. 
 Съвестта ме изобличава в туй, и аз искам 
да се освободя от оковите; но макар всеки ден 
да тъжа и въздишам – пак се оказвам вързан от 
същите вериги! 
 Жалък съм аз! Жалко е и моето всеки-

дневно покаяние, защото няма твърда основа! 
Всеки ден полагам основа на зданието, и пак със 
собствените си ръце я разорявам! 
 Моето покаяние няма още добро начало. 
А краят на лошата ми воля не се вижда. Аз съм 
поробен от страстите и от злата воля на врага, 
който ме погубва. 
 Кой ще даде вода за главата ми и водни 
извори за очите ми, за да плача постоянно пред 
Тебе, милосърдни Боже, та дано, като изпратиш 
благодатта Си, да извлечеш грешника от морето, 
разсверепяло от вълните на греховете и бурно 
нападащо душата ми?
 Защото моите желания са по-лоши от 
люти рани, които не понасят никакви лечебни 
превръзки! 
 Изчаквам с надежда за покаяние, и мамя 
себе си с това суетно обещание, докато може би, 
умра! Винаги казвам: ще се покая! – и никога не 
се покайвам както трябва. На думи уж усърдно 
се кая, а на дело съм твърде далеч от покаяние-
то. 
 И тъй, какво ще бъде с мене в деня на из-
питанието, когато Бог открие всичко пред Свое-
то съдилище? – Разбира се, аз ще бъда осъден на 
мъки, ако тук не Те умилостивя, о мой Съдия! 
 И пак, уповавайки се, въпреки всичко, 
само на Твоето безкрайно милосърдие, Госпо-
ди, отново припадам пред Тебе и Те умолявам: 
подари ми дух на истинско покаяние! Изведи 
ме из тъмнината на беззаконията моята бедна 
душа! Да блесне в моя разум лъч от светлината 
на Твоята благодат, докато още не съм заминал 
за Страшния съд, който ме очаква и дето няма 
да има място за покаяние! 

  4
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Няма да се справя със себе си и врага - Ти, 
Господи, ми помогни!

 Никой не може да излекува болестта ми, 
освен Оня, Който познава сърдечните глъбини.

 Колко пъти си турях предели и строех 
прегради между себе си и греха! Но мисълта ми 
прескачаше преградите и волята ми подкопава-
ше стените, - защото пределите не бяха обезопа-
сени със страх Божий и стените не бяха основа-
ни на искрено покаяние!

 И ето пак: чукам на вратата, за да ми бъде 
отворена. Не преставам да се моля, за да получа 
исканото! И не зная срам, домогвайки се до по-
милване от Тебе, Господи!

 Господи, Спасителю мой! Защо си ме ос-
тавил? Смили се над мене Ти, едничък човеко-
любивий! Спаси грешника, едничък безгреш-
ний!

 Измъкни ме от тинята на моите беззако-
ния, за да не потъна в тях навеки! Изтръгни ме 
из челюстите на врага, който като лъв обикаля и 
рика, искайки да ме погълне.

 Дигни силата Си и дойди да ме спасиш! 
Блесни с Твоята светкавица и пръсни силата на 
врага, та поразен от страх да избяга от лицето 
Ти! Защото той няма сила да стои пред Тебе и 
пред лицето на ония, които Те любят. Щом види 
знака на Твоята благодат, той дохожда в трепет 
от Тебе и бяга далеч.

 И сега, Владико, спаси ме, защото към 
Тебе прибягнах!

Св. Ефрем Сирин

  5
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Великопостната 
молитва на св. Ефрем 

Сирин

протойерей Александър Шмеман

 Молитвата, която преда-
нието приписва на един от 
великите наставници на ду-
ховния живот – свети Ефрем 
Сирин, – може действително 
да бъде наречена великопос-
тна молитва, тъй като тя зае-
ма особено място сред всич-
ки песнопения и молитви на 
Поста.
 Ето текстът на тази мо-
литва:
Господи и Владико на моя жи-
вот, не ми давай дух на безде-
лие, униние, властолюбие и 
празнословие.Но дух на це-
ломъдрие, с миреномъдрие, 
търпение и любов дарувай на 
мене, Твоя раб.
 Ей, Господи Царю!
дарувай ми да виждам моите 
прегрешения

и да не осъждам моя брат,
защото си благословен во 
веки веков.
Амин.
 Тази молитва се чете 
два пъти в края на всяка ве-
ликопостна служба от поне-
делник до петък (в съботите и 
неделите не се чете, тъй като, 
както ще видим по-нататък, 
богослуженията през тези два 
дни се различават от общия 
великопостен ред). При пър-
вото четене на тази молитва 
след всяко моление се прави 
поклон до земята. След това 
дванадесет пъти всеки пов-
таря наум молитвата “Боже, 
очисти ме, грешния”, като 
прави дълбок поклон. После 
отново се чете цялата молит-
ва, след което се прави един 

поклон до земята.
 Защо тази кратка и 
проста молитва заема толко-
ва важно място в цялото ве-
ликопостно богослужение? 
Защото в нея се изброяват по 
особен начин – присъщ само 
на тази молитва – всички от-
рицателни и положителни 
елементи на покаянието и 
се определя, така да се каже, 
подредбата на нашите инди-
видуални подвизи. Целта на 
тези подвизи е преди всичко 
освобождаване от някакъв 
основен недъг, който дава на-
сока на целия ни живот и ни 
пречи да поемем по пътя на 
обръщането към Бог.
 Основният недъг е без-
делието, леността, нехайство-
то и небрежността. Това е тази 

Църковни празници
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странна леност и пасивност 
на цялото ни същество, кои-
то ни теглят винаги надолу, а 
не ни издигат нагоре, които 
постоянно ни убеждават, че 
не е възможно, а поради това 
не е и желателно да променим 
нещо. Това е наистина дълбо-
ко вкорененият в нас цини-
зъм, който отвръща на всеки 
духовен призив: “Защо?” – и 
заради който в продължение 
на целия си живот разпилява-
ме дарените ни духовни сили. 
Безделието е коренът на всич-
ки грехове, защото то отра-
вя духовната енергия 
при самите й извори.
 Плодът на без-
делието е унинието, в 
което всички учители 
на духовния живот 
виждат най-голямата 
опасност за душата. 
Във властта на уни-
нието човекът е ли-
шен от възможността 
да вижда нещо добро 
или положително; за 
него всичко се свеж-
да до отрицание и пе-
симизъм. Това е во-
истина дяволската власт над 
нас, защото дяволът е преди 
всичко измамник. Той мами 
човека за Бога и света, той 
изпълва живота с тъмнина и 
отрицание. Унинието е само-
убийството на душата, защо-
то, ако човек се намира във 
властта на унинието, той е 
напълно неспособен да вижда 
светлината и да се стреми към 
нея.
 Любоначалие! Любо-
вта към властта. Колкото и 
странно да ни изглежда, тък-
мо безделието, леността и 
унинието изпълват живота 
ни с любоначалие. Леността 
и унинието извращават ця-
лото ни отношение към жи-
вота, опустошават го и го 

лишават от всякакъв смисъл; 
те ни заставят да пожелаем 
да ни се въздаде за едно из-
цяло неправилно отношение 
към другите хора. Ако моята 
душа не е насочена към Бог и 
не си поставя за цел вечните 
ценности, тя неизбежно ще се 
превърне в егоистична и его-
центрична, което означава, че 
всички други същества ще се 
превърнат в средства за удов-
летворяване на нейните жела-
ния и удоволствия. Ако Бог не 
е Господ и Владика на моя жи-
вот, то аз самият се превръ-

та е насочен към другите и тук 
духовното самоубийство се съе-
динява с духовното убийство.
След всичко това идва ред на 
празнословието. Сред всички 
създадени от Бог твари един-
ствено човекът е получил дара 
на речта. Всички свети Отци 
виждат в това “отпечатък” на 
Образа Божий в човека, защото 
Сам Бог ни се явява като Слово 
(Иоан. 1:1). Но като най-висш 
дар дарът на речта е в същото 
време и най-голямата опасност. 
Действително, изразявайки 
самата същност на човека, не-

щам в свой господар и влади-
ка, превръщам се в абсолютен 
център на моя собствен свят и 
разглеждам всичко от гледна-
та точка на моите нужди, мои-
те желания и моята преценка. 
По такъв начин любоначали-
ето от корен извращава моето 
отношение към другите хора, 
като се старае да ги подчини 
на себе си. То не винаги ни 
подбужда действително да се 
разпореждаме и да властваме 
над другите хора. То може да 
намери израз също в равноду-
шието, презрението, отсъст-
вието на интерес, на внима-
ние и уважение към другите 
хора. В този случай духът на 
безделието и безнадеждност-

говото себеосъщест-
вяване, той тъкмо 
благодарение на това 
може да се превърне 
в средство за падение, 
самоунищожение, из-
мама и грях. Слово-
то спасява и убива; 
словото вдъхновява, 
но словото и отравя. 
Истината се изразява 
чрез словото, но и дя-
волската лъжа използ-
ва словото. Притежа-
вайки най-висшата 
положителна сила, то 

тъкмо поради това има и огро-
мна отрицателна сила. То създа-
ва положителното и отрицател-
ното. Когато словото се отклони 
от своята божествена природа и 
предназначение, то се превръ-
ща в безделно. То вече укрепва 
духа на безделието, унинието 
и любоначалието и животът се 
превръща в същински ад. Тога-
ва словото действително става 
власт на греха.
 Следователно покаяние-
то е насочено срещу тези четири 
прояви на греха. Това са пре-
пятствия, които трябва да бъдат 
отстранени. Но само Бог може 
да стори това. Затова и първата 
част на тази великопостна мо-
литва е вопъл от дълбината на 
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човешката безпомощност
След това молитвата преминава към положи-
телните цели на покаянието; те са също четири.
Целомъдрие! Ако не се придава на тази дума, 
както често правят, само нейното сексуално, 
странично значение, то тя трябва да се раз-
бира като положителната противоположност 
спрямо духа на безделието. Безделието преди 
всичко означава разпиляност, разделение, раз-
покъсаност на нашите мнения и разбирания, 
на нашата енергия, невъзможност да се видят 
нещата такива, каквито те са, в тяхната цялост. 
Тъкмо целостността е противоположността 
на безделието. Ако обикновено смятат цело-
мъдрието за добродетел, противоположна на 
сексуалната извратеност, то това става благода-
рение на обстоятелството, че разпокъсаността 
на нашето съществуване никъде другаде не се 
проявява толкова силно, колкото в сексуалния 
разврат, в отчуждаването на живота на тялото 
от живота на духа, от духовния контрол. Хрис-
тос е възстановил в нас целостността, възста-
новил е истинската йерархия на ценностите, 
отвеждайки ни обратно към Бог.
 Първият прекрасен плод на тази ця-
лостност или целомъдрието е смирението. Ние 
вече говорихме за него. То преди всичко е по-
беда на истината в самите нас, унищожаване на 
цялата тази лъжа, в която обичайно живеем. 
Единствено смирените са способни да живеят 
според истината, да виждат и приемат нещата 
такива, каквито те са, и благодарение на това да 
съзерцават Божието величие, доброта и любов 
към всичко. Ето защо е казано, че Бог дарява с 
благодат смирените и се противи на гордите.
 След целомъдрието и смирението, раз-
бира се, следва търпението. Грешният в своя-
та естествена природа човек е нетърпелив, тъй 
като, без да вижда самия себе си, той прибърза-
но съди и осъжда другите. Неговите понятия за 
всички неща са непълни, разпокъсани, изкри-
вени, той съди за всичко съобразно собствения 
си вкус и своята гледна точка. Той е равнодушен 
към всичко освен към самия себе си и затова 
желае животът незабавно да стане успешен за 
самия него.
 Търпението е наистина божествена до-
бродетел. Господ е търпелив не защото Той се 
отнася снизходително към нас, а защото Той на-
истина съзира самата дълбина на нещата, която 
ние не виждаме поради слепотата си и която е 
открита единствено за Него. Колкото повече се 

приближаваме до Бог, толкова по-търпеливи 
ставаме, в толкова по-голяма степен отразява-
ме в себе си свойственото само за Бог грижли-
во отношение и уважение към всяко отделно 
същество.
 И накрая идва венецът и плодът на 
всички добродетели, на всички усилия и под-
визи – любовта, тази любов, която, както вече 
казахме, може да бъде дарена единствено от 
Бог; това е онзи дар, който е целта на цялата ду-
ховна подготовка и опит.
 Всичко това се събира в едно в послед-
ното моление на великопостната молитва, в 
което ние се молим за това, “да видим своите 
прегрешения и да не осъждаме своя брат”. И 
в края на краищата пред нас се изправя една 
опасност – високомерието. Горделивостта е из-
точник на зло и злото е източник на гордели-
вост. Само че съвсем не е достатъчно да виж-
даш своите прегрешения, защото, дори това 
да изглежда като добродетел, то може да се 
превърне в горделивост. Писанията на светите 
Отци са пълни с предупреждение срещу този 
род измамно благочестие, което под прикрити-
ето на смирението и самоосъждането може да 
доведе до дяволска горделивост. Но когато ние 
“виждаме греховете си” и “не осъждаме своя 
брат”, когато, с други думи, целомъдрието, сми-
рението, търпението и любовта се съединяват 
в съществото ни в едно единно цяло, тогава и 
само тогава главният враг – горделивостта – се 
унищожава в нас.
 След всяко моление на молитвата ние 
правим поклон до земята. Поклони до земята се 
правят не само по време на молитвата на свети 
Ефрем Сирин; те са отличителна характеристи-
ка на цялото великопостно богослужение. Но 
в тази молитва тяхното значение се разкрива 
най-добре. В дългия и труден подвиг на духов-
но възраждане Църквата не отделя душата от 
тялото. Човекът е отпаднал от Бога целия – и с 
душата, и с тялото си; и целият трябва да бъде 
възстановен, за да се върне при Бог. Греховното 
падение се състои именно в победата на плъ-
тта – на животинската, ирационална похот в 
нас – над духовната, божествена природа. Но 
тялото е прекрасно, тялото е свято, така свято, 
че Сам Бог “е станал плът”. Значи спасението 
и покаянието не са презрение към тялото или 
пренебрегване на тялото – а възстановяване на 
тялото в неговото истинско служене, като из-
раз на живота и духа, като храм на безценната 
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човешка душа. Християнският аскетизъм не е борба срещу тялото, а борба за него. Ето защо целият 
човек – и с душата, и с тялото си – се кае. Тялото участва в молитвата на душата така, както и душата 
се моли не извън, а вътре в своето тяло. По този начин поклоните до земята, този психо-телесен знак 
на покаяние и смирение, на поклонение и послушание, са отличителна черта на великопостното бо-
гослужение.  

Протоиерей Александр Шмеман
© Фондация “Покров Богородичен”
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Пета неделя на Великия пост – безразсъдна 
молитва

 Бог, като благ и щедър 
небесен Отец, винаги е мо-
щен да изпълни молбата на 
Своите добри чеда. Но ако 
понякога Той отказва да сто-
ри това, причината трябва да 
се обяснява с факта, че техни-
те молитви, често пъти, би-
ват самолюбиви, егоистични 
и безразсъдни. Че и добрите 
хора понякога се обръщат с 
такива молби към Бога, го-
вори ни днес поучителното 
Евангелие. Нека си припом-
ним думите му и да се поучим. 
 „Когато бяха на път, 
възлизайки за Иерусалим, 
Иисус вървеше пред тях, а 
те бяха смаяни; и следвайки 
подире Му, бояха се. И като 
повика пак дванайсетте, Той 
почна да им говори какво ще 
стане с Него: ето, възлизаме за 
Иерусалим, и Син Човеческий 
ще бъде предаден на първос-
вещениците и книжниците, и 
ще Го осъдят на смърт, и ще Го 
предадат на езичниците; и ще 
се поругаят над Него, и ще Го 
бичуват, и ще Го оплюят, и ще 
Го убият; и на третия ден ще 
възкръсне. Тогава се прибли-
жиха до Него Зеведеевите си-
нове, Иаков и Иоан, и рекоха: 
Учителю, желаем да ни сто-
риш, каквото поискаме. Той 
ги попита: какво искате да ви 
сторя? Те Му рекоха: дай ни 
да седнем при Тебе, един от-
дясно, а друг отляво, в славата 
Ти. Но Иисус им рече: не знае-
те какво искате. Можете ли да 
пиете чашата, която Аз пия, и 
да се кръстите с кръщението, 
с което Аз се кръщавам? Те 
отговориха: можем. А Иисус 
им каза: чашата, която Аз пия, 
ще пиете, и с кръщението, с 
което Аз се кръщавам, ще се 

кръстите; но да дам да се сед-
не Мене отдясно и отляво, не 
зависи от Мене; сядането е на 
ония, за които е приготвено. 
И десетте, като чуха, почнаха 
да негодуват за Иакова и Ио-
ана. А Иисус, като ги повика, 
рече им: знаете, че ония, кои-
то се смятат за князе на наро-
дите, господаруват над тях, 
и велможите им властвуват 
върху тях. Но между вас няма 
да бъде тъй: който иска между 
вас да бъде големец, нека ви 
бъде слуга; и който иска меж-
ду вас да бъде пръв, нека бъде 
на всички роб. Защото и Син 
Човеческий не дойде, за да Му 
служат, но да послужи и даде 
душата Си откуп за мнозина“ 
(Марк. 10:32-45). 
 Този евангелски раз-
каз съдържа дълбоко нази-
дание. В молбата на двамата 
апостоли, наистина, има нещо 
необмислено, безразсъдно. 
Христос им говори за мъки и 
страдания, които го очакват, 
а те мечтаят за първенство 
в Царството небесно. Искат 
да седнат - един отдясно, а 
друг отляво - до престола на 
славата. Колкото Божестве-
ният учител е велик по сми-
рение, толкова това желание 
на двамата Негови ученици 
е нескромно. То дори е обид-
но за другите ученици, които 
са равни с тях по апостолско 
достойнство. Естествено е, 
че Божията правда няма да 
изпълни едно тъй примесено 
със самолюбие и славолюбие 
желание. Нещо повече, Хрис-
тос кротко, но явно изоблича-
ва просителите:
 - Не знаете какво иска-
те. 

Това е отговорът на безраз-
съдната молба, която бе пред-
извикала справедливо него-
дувание от страна на другите 
апостоли. От нея Спасителят 
взема повод да поучи учени-
ците си, че те не бива да бъ-
дат като светските князе и 
велможи, които властват над 
народите. Напротив, който от 
проповедниците на истината 
и любовта иска да бъде пръв, 
нека бъде на всички послу-
шен слуга. Защото и Христос 
не дойде да му служат, а да 
послужи и да даде душата си 
за спасението на хората. 
 Не знаете какво иска-
те! Навярно Бог много пъти 
и на мнозина от нас отгова-
ря така. Безспорен факт е, че 
понякога молитвите даже и 
на добрите християни не се 
удовлетворяват. Необмисле-
ната молба на двамата, без-
спорно добри, апостоли нека 
ни послужи за уяснение: защо 
нашите молитви не винаги 
биват послушвани от Бога и 
каква трябва да бъде истин-
ската молитва, за да бъде сил-
на? 
 Не от Бога, а от нас 
самите зависи молбата ни да 
бъде изпълнена. А за да бъде 
молитвата ни силна и да може 
да се наложи на Божието мо-
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гъщество, тя трябва да при-
тежава две главни условия: 
първо, да излиза от истински 
разкаяно и смирено вярващо 
сърце и второ, да не проти-
воречи на Божията благост и 
правда, както и на благото на 
нашите ближни. 
 Смиреното и съкруше-
но сърце Бог няма да обиди. 
Но мнозина от християните 
се молят без сърдечно разка-
яние, преизпълнени с гордост 
и себелюбие. За себе си само 
те искат облаги и първенство. 
За ближните около тях не 
държат сметка. Богу се молят, 
но пороците си не оставят. 
Ала това е една безразсъдна 
и безплодна молитва. Тя не 
може да бъде чута. На таки-
ва сам Бог казва: „защо про-
повядваш Моите наредби и 
влагаш в устата си завета Ми, 
а сам мразиш наставлението 
Ми и хвърляш зад себе си ду-
мите Ми? Кога видиш крадец, 
сближаваш се с него и с пре-
любодейци дружиш; устата си 
отваряш за злодумство, и ези-
кът ти коварство плете; седиш 
и говориш против брата си, 
клеветиш майчиния си син; 
ти върши това, и Аз мълчах; 
ти помисли, че Аз съм, какъв-
то си ти. Ще те изоблича и ще 
представя пред очите ти (тво-
ите грехове)“ (Пс. 49:16-22).
 Освен че са без сми-
рение и разкаяние в грехо-
вете си, някои хора се молят 
Богу и за неща, които проти-
воречат на Божията благост; 
неща, които са във вреда и на 
ближните им, и на самите тях. 
Молят се например за леко 
придобиване на богатство и 
имоти, за да ги прахосат в ши-
рок и разюздан живот. Разби-
ра се, всеблагият Бог няма да 
изпълни една подобна безраз-

съдна молба заради доброто на самия просител. Искате и не полу-
чавате - казва апостолът, – защото зле искате; искате, за да го пра-
хосате в разпътство (Як. 4:3). 
 Други се обръщат с молитви към Бога, но надеждата си въз-
лагат повече на богатствата си или на връзките си със силните на 
деня. Когато стоят в храма на молитва, те са разсеяни, замислени за 
други неща, за критики на облекла и за разни клюки. Те не внима-
ват нито на общата църковна молитва, нито имат своя определена 
такава. Може би езикът им изговаря някои думи, ухото им чува ня-
кои изрази, но умът и сърцето им не вземат потребното участие. За 
такива говори Господ: „тоя народ се приближава до Мене с устата 
си и Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене;“ 
(Мат. 15:8).
 Безразсъдна е молитвата ни, когато молим Бога да отмъсти 
на враговете ни, да погази зложелателите ни, да унижи съперни-
ците ни, да накаже тия, които са ни обидили. Защото Словото Бо-
жие учи вярващите да се молят Богу не да отмъсти, а да прости на 
всички, които им пакостят. Определено е да се молят да бъде волята 
Божия както на небето, тъй и на земята. Следователно безразсъдно 
е да искаме всичко да се върши по наша воля и желание, според на-
шите егоистични сметки и планове. Това е оскърбително за Бога. В 
такъв случай Той не само би ни упрекнал, че не знаем какво искаме, 
но за тази дързост би ни казал: махнете се от Мене, не ви познавам.
 Нашите молитви трябва да бъдат сплетени от благотворни 
клончета на дълбока вяра и дълбоко покайно смирение. Само те 
могат да й дадат сила да развие цвят и да роди плод. Липсват ли 
тия елементи, молитвата е безплодна. Това е отговорът на въпроса 
защо нашите молитви често пъти не биват чути. 
Истинската молитва не допуска самолюбие и самоугодие. Тя има 
предвид само мира и любовта между хората, за да заживеят те тих 
и безмълвен живот във всяко благочестие и чистота. Наш дълг е 
да се молим Богу за доброто и полезното на нашите души и за на-
същните потребности на нашия земен живот. А Господ най-добре 
знае що е полезно за душата и що е необходимо за тялото. Поискано 
с чисто, разкаяно и смирено сърце, то ще ни бъде дадено. Молит-
вата на смирения прониква през облаците и достига до престола на 
Бога. Той милостиво я изслушва и благосклонно я удовлетворява 
(Сир. 35:17).
 И тъй, когато се молим Богу, трябва да знаем какво искаме. 
А пък добрите християни са длъжни да знаят, че неотстъпната тях-
на молитва не може да бъде друга, освен тая: да бъде волята Божия 
както на небето, тъй на земята, да ни даде Бог изобилно насъщни-
те потребности за тих и безбеден живот и най-вече - да ни прости 
греховете, както и ние прощаваме на ония, които са ни прегреши-
ли. Вярата и предаността ни към Бога, покаянието и смирението 
непременно ще направят нашата молитва плодна. Нека винаги я 
отправяме чрез Господа Спасителя, Който обещал на вярващите, 
че всичко, каквото те поискат от Бога в Негово име, ще им се даде 
(Йоан. 6:23). Но нека помним, че това всичко трябва да бъде до-
стойно за Бога и в равна степен полезно както за нас, така и за на-
шите ближни. Иначе молитвата ни винаги остава безплодна. 

Църковни празници
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За Благовещение и благовещенията

 Благовещение - това е денят на благата вест, че е дошло времето 
за избавлението на човешкия род. Но Благовещение ни напомня и за 
друго: че най-сетне сред дъщерите на Ева се е намерила Девица, така 
непоколебимо вярваща в Бога, способна на така дълбоко послушание 
и упование в Божията любов, че да се изпълни чрез нея чудото - Бог 
да се роди в плът. В Богородица виждаме изумителна способност да 
повери напълно себе си и живота си на Бога. С вяра, на която отстъп-
ват и праотецът Авраам, и свещеникът Захарий при вестта, че вече 
възрастните им съпруги ще заченат и ще родят.
 Св. Григорий Палама казва, че Въплъщението би било така невъзможно без свободната чо-
вешка воля на Божията Майка, както би било невъзможно без творческата воля Божия. Наистина 
готовността, с която Дева Мария съумява да отвърне на изявената чрез архангел Гавриил Божия воля, 
е забележителна. Тя изрича без колебание, без страхове, съмнения, раздвояване, без “ще си помисля” 
своето “Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти” и неизменно потвърждава своето “да” през 
всички дни на живота си. 
 Доколко ние сме в състояние да отговорим с “нека ми бъде по думата ти” в случаите, когато 
Божията воля не съвпада с нашите планове? Или в случаите, когато сме изправени пред нещо, по 
човешки необяснимо, неразрешимо или абсурдно, в изключително комплицирани ситуации, когато 
опасностите ни дебнат сякаш отвсякъде, в случаите, когато животът ни се обръща на 180 градуса? Кол-
ко силна е вярата ни в Бога, в Божия премъдър промисъл, в Божията любов и милост? Доколко силна е 
решимостта ни “сами себе си и целия си живот на Христа Бога да предадем”, както заявяваме по време 
на богослужение? 
 Животът ни, с изпитанията и радостите му, е низ от “благовещения”, в които Бог, по един или 
друг начин, ни изявява благата Си воля и очаква нашия отговор. Разкрива ни я чрез ежедневните 
ни задължения, чрез радостни или болезнени обстоятелства, чрез тежки изпитания, чрез нуждите 
на хората около нас и изкушенията, идващи чрез тях - непрестанни поводи да постъпваме съгласно 
евангелските заповеди. Същността на християнството не е ли в това, да съумяваме във всички случаи, 
в които Бог ни призовава, да засвидетелстваме вярата си, да отговаряме със смиреното: “Нека ми бъде 
по думата ти”?

Александра Карамихалева

“Малцина от хората са с крепка душа, приемат с любов всяко 
Божие посещение, без значение, дали е приятно, или скръбно за 

тях, и знаят, че за всичко си има причина, дори тя да е скрита в 
дълбините на Божията премъдрост”.

Св. Григорий Богослов
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Безкраен цикъл от идеи и действия, 
Безкрайни изобретения, безкрайни експерименти, 

те носят знание за движението, но не за покоя, 
знание за говоренето, но не за тишината, 

знание за словата, и невежество за Божието Слово. 

Нашето знание ни води все по-близо до нашето невежество, 
нашето невежество ни води все по-близо до смъртта, 

но това е близост до смъртта, а не близост до Бога. 

Къде е животът, който изгубихме в живеенето? 
Къде е мъдростта, която изгубихме в знанието? 

Къде е знанието, което изгубихме в информацията? 
Небесните цикли през тези двадесет века 

ни водят все по-далеч от Бога и все по-близо до смъртта.

Томас Елиът, 1934 г.

Ти трябва да се оставиш да бъдеш отнесен от Бога, както облаците в небето. Не трябва 
да се съпротивляваш. Бог съществува в твоята съдба така, както съществува в тези 
планини или в онова езеро. Много е трудно да се разбере всичко това, защото човекът 
все повече и повече се отдалечава от Природата и така, все повече се отдалечава от 
самия себеси.”

Херман Хесе

Колко лесно е да живея с Тебе, Господи! Колко лесно е да вярвам в Тебе! В трудните 
мигове, когато мислите ми станат объркани и боязливи, когато осъзнавам, че дори 
най-светлите хора не могат да погледнат по-надалеч от тази нощ и не знаят какво ще 
правят утре, Ти ми изпращаш  ясна увереност, че Си тук и че ще направиш така, че не 
всички пътища пред Доброто да бъдат затворени. 

Александър Солженицин
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Пандемия

С отеческа загриженост се обръщаме към вас, скъпи братя и сестри, да съобразим 
ежедневието си с всички изисквания на извънредното положение. Призоваваме да 
се спазват препоръките на Светия Синод и епархийските митрополити. Неизменно 
да носим надеждата за благополучния край на това тежко за народа ни изпитание. 
Вярата ни и Христовата любов, които горят в нас са щит, който ще ни предпази 
от предизвикателствата на деня. Да не униваме и въпреки трудностите да бъдем 
бодри и непрестанно да се молим! Да се въздържаме от всяко зло! Да не забравяме 
Христовата повеля: „В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света“ (Йн 16:33).
Останали в домовете си, пред домашната икона, притихнали с покайни сърца да отправим взор към Спасителя 
Христа с молитва за изцерение на болните и подкрепа на нашите медици, правителството и воинството, и 
всички, които не пестят сили и средства в това усилно време, като се помолим:
„Господи Иисусе Христе, Боже наш, истински Лекарю на душите и телата, Който прояви толкова добротворство 
и направи здрави страдащи телесно и душевно люде, приеми благосклонно нашето моление. Боже, Чудотворче, 
със Своята мощна сила прогони убийствения вирус, който предизвиква страх, страдание и смърт. В тези дни 
на изпитание на вярата ни успокой тревогите и изцели заболелите. Господи, прекрати силата на болестта, 
младежите запази и вразуми. Заболелите и старите хора подкрепи и ги дари със здраве, спокойствие и бодрост 
по застъпничеството на нашата Владичица Пресвета Богородица, на преподобния наш отец Йоан Рилски 
Чудотворец, на светите Безсребреници и Лечители Христови и на всички светии“. Амин.

Патриарх Неофит: 
              Вярата ни е най-големият ни щит

Митрополит Гавриил: Коронавирусът е голямо 
изпитание за всички, но в Църквата зараза няма
“Църквата никога не е била източник на зараза. Там много пъти са се прекратявали 
епидемии. Трябва да се молим на Бог, заради нашите грехове е допуснато това нещо”. 
Това заяви в предаването „120 минути“ по бТВ Ловчанският митрополит Гавриил. 
„Голямо изпитание е за хората, съжаляваме за тези, които ги е постигнала тази 
епидемия, но си мислим, че трябва да използваме времето на Великия пост за особено 
покаяние и молитва. Господ, който е допуснал това явление, да ни избави от него и 
то по-скоро да отмине и да бъдат освободени хората от тази страшна напаст, която е 
постигнала целия свят“, добави митрополит Гавриил.

Снимка: www.pixabay.com
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Митрополит Николай: Нека в следващите дни 
молитвата ни бъде усилена

Църквата не се страхува! Ние, християните, знаем, че всичко става по Божия воля 
или по Божие допущение. Този вирус, появил се именно във времето на Великия 
пост, без съмнение е Божие допущение. Винаги Църквата призовава, че е необходимо 
повече смирение в личния и обществения живот, че трябва да се обръща повече 
внимание на децата, че семейството – домашната църква е най-висша ценност, че 
трябва да се намали консуматорството, че трябва да спре безумната гонитба на 
печалби, че обществените блага трябва да се разпределят справедливо с мисъл за 
най-бедните и най-ощетени членове на обществото, че властта е дадена от Бога, 
за да служи за доброто на Божия народ и за да бъде пазен той от беди, и пр. и пр.... Заявявам с цялата си 
убеденост, че Светото причастие – Тялото и Кръвта Христови, не може да е заразно и чрез него не може да се 
зарази никой човек. Но! Човек може да зарази човека. Нека не изкушаваме Господа!... Извънредното положение 
засега е обявено до 13-ти април. Светлото Христово Възкресение ще посрещнем на 19-ти април. Нека със строг 
пост, усърдна молитва и със звъна на църковните камбани да измолим от Всеподателя милост и спасение за 
православния български народ така, че да можем да посрещнем Празника на празниците като един телесно и 
духовно по-здрав и по-добър народ....

Митрополит Йоан: Сърдечно да се молим за 
лекарите, които се борят с коронавируса
Времето, в което се намираме, е разделно, точно сега трябва да проявим 
нашата истинска вяра в Бога и пастирска любов към ближните. Отслужвайте 
много старателно светите Литургии, защото тези Литургии се отслужват за 
целия свят. Старайте се, когато пристъпвате към това велико Тайнство, да 
сте изпълнили стриктно молитвеното си правило, което е необходимо при 
отслужването на светата богослужба. Не се страхувайте и не се смущавайте, 
призовете младите хора от Вашите енории да се отзоват в помощ на по-старите 
в доставянето на продукти, медикаменти и всичко необходимо. „По това ще 
познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си“ (Йоан 13: 

35). Сърдечно се молете за лекарското съсловие и особено за онези лекари, които на първа линия се борят с 
коронавируса. Много от тях полагат душата си за своите ближни, те имат нужда от нашата искрена молитва. 
Молете се за ръководството на държавата и за всички онези институции, които пряко се грижат за защитата на 
населението. Бъдете усърдни в изпълняването на предписанията на компетентните органи, свързани с хигиената 
и дезинфекцията на храмовете ни. Спазвайте изискванията за лична хигиена... Наближава Възкресението 
Христово. Нека Христовата светлина да отхвърли невидимия враг. Бог да пази всички!

Митрополит Серафим: Да проявим доверие в Бога

Проява на вярата е доверието в Бога. Бог допуска – това трябва да приемем – да 
дойде до нас това изпитание. По какви причини – можем да изразим най-различни 
мнения човеците, но надали ще достигнем до пълната дълбочина на Божия промисъл 
по отношение на това, което допуска. И след като Той го допуска, ние трябва да Му 
вярваме, да Го молим и да следваме Неговите заповеди в живота си така, че да живее в 
нас надеждата, че Той го допуска за някаква полза. А в случая ми се струва, че за много 
ползи Бог допуска това тежко изпитание и страхът по-скоро би разрушил доверието 
или е следствие на това наше недоверие към Божия промисъл, който винаги действа, 
ръководи човека към неговото израстване и усъвършенстване, дори и през такива 
тежки кризи и изпитания. Тук е много важно да си поставим въпроса за живота и 
смъртта, като виждаме колко близко е смъртта. Не бива да отминаваме тази тема. 

В страниците са включени изказвания на Българския патриарх Неофиг и митрополити от  Св. Синод по повод коронавируса.

Може би тя ни плаши най-много... Нека в дните на изпитание да бъдем наистина Тяло Христово, да бъдем 
съединени с Христовата благодат, с благодатните връзки на Светия Дух, чрез които се сплотяваме в едно Тяло, 
и да не се страхуваме, защото Главата е Христос и Той няма да остави Тялото Си да погине, но всички, които се 
придържат чрез Неговата благодат в целостта, в единството на Тялото, т.е. в Църквата Христова, ще преминат с 
Божието ръководство, с Божията подкрепа, под Божията закрила и през тези, а дори и през по-тежки изпитания 
в този свят.
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“Защо ние постим, а Ти не видиш? 
Смиряваме душите си, а Ти не знаеш?” 

 
 - Ето, в деня, когато постите, вие изпълнявате своя-
та воля и от другите изисквате тежки трудове.

 Ето, вие постите за караници и разпри и за да биете 
с дръзка ръка другите; вие не постите в това време тъй, че 
гласът ви да бъде чут във висинето.

 Такъв ли е постът, който съм Аз избрал, - денят, в 
който човек изнурява душата си, когато навежда глава като 
тръст и под себе си постила вретище и пепел? Това ли ще 
наречеш пост и ден, Господу угоден?

 Ето поста, който избрах: разкъсай оковите на не-
правдата, развържи връзките на ярема, и угнетените пусни 
на свобода и всеки ярем разкъсай; раздели хляба си с глад-
ните, и скитниците сиромаси заведи у дома си; видиш ли 
гол, - облечи го, и от еднокръвния си не се крий.

 Тогава твоята светлина ще се яви като зора, и твоето 
изцеление скоро ще процъфти, и твоята правда ще тръгне 
пред тебе, и слава Господня ще те придружава.

 Тогава ти ще позовеш - и Господ ще чуе, ще извикаш 
- и Той ще каже: ето Ме! Кога отстраниш изсред себе си 
ярема, престанеш да дигаш пръст и да говориш оскърби-
телно, и отдадеш на гладния душата си и нахраниш душата 
на страдалеца, - тогава твоята светлина ще изгрее в тъмни-
ната, и мракът ти ще бъде като пладне;

Книга на пророк Исая (58: 3-10)
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Колко прост е законът, по
 който Той ще ни съди

Архимандрит Савва Мажуко

 Когато до началото на Великия пост остава 
само седмица, християните се събират в храма, за 
да „си припомнят” идващия Страшен съд. Неделя-
та на Страшния съд. Това означава, че в третата 
подготвителна за поста неделя се чете и осмисля 
откъсът от Евангелието от Матея, който описва 
окончателния и неизбежен съд над всеки човек.
 Уникалността на този библейски сюжет е в 
това, че хода на съдебния процес описва Самият 
Съдия. В това е и ценността на разказа. Христос 
е Този, Който ще съди всички народи и всеки чо-
век поотделно и затова Неговата версия на съда 
е най-точната, а значи и най-важната. Това не са 
празни предположения, догадки или мъгляви от-
кровения на развълнувани прорицатели, а обеща-
ние от Този, Който е Съдията по рождение и по 
достойнство на Победителя. 
 На Последния съд Христос ще дойде в сла-
ва. Той няма да крие Своята божественост и ние ще 
Го видим не като беден пророк и бездомен стран-
ник, а такъв, какъвто Той е наистина. И всички 
народи ще се изправят пред погледа на Твореца и 
Съдията. Това е нашият първи страх – от съда не 
може да се избяга. Никой не може. Съда не можеш 
да забавиш, отсрочиш, отложиш или да го спреш 
„по приятелска линия”. Всеки трябва да мине по 

този път. Вероятно това е най-неизбежното в био-
графията на човека.
 Вторият ни страх е страхът от разделянето. 
Още преди разпита на обвиняемия и свидетелите и 
изслушването на адвокати и съдебни заседатели Съ-
дията ще отдели „овците” от „козите”. Веднага. Без 
думи. Без обяснения. И защо Му е да говори на Този, 
Който вижда право в сърцето?
 Третият страх е да чуеш от Съдията, че ти в 
крайна сметка си причислен към праведниците. Че 
кога успя? Как попадна сред овцете? Господ веднага 
произнася присъдата. И колко удивително прост е 
законът, по който Той съди! Пред престола на Съди-
ята стоят всички народи -  от началото на времената 
до последните часове от живота на човечеството, 
всички раси, всички племена от всички части на 
света. За какво пита Христос? Нима той казва: „ев-
реи, излезте напред, ние сме си наши” или „пропус-
нете православните, защото у тях е цялата пълнота 
на откровението”, или „мъжете нека минат първи, 
проявете уважение”; а може би Той ще каже: „мо-
нархисти, вижте истинското Царство” или ще чуем 
ние: „елате, служители на музите и науката, уте-
шете се, отдъхнете, на вас най-напред принадлежи 
Царството на Логоса, защото вие разбрахте твърде 
много”?
 И обратно – трудно е да си представим Хрис-
тос, Който веднага прогонва „на края на опашката” 

 18



Светодавец брой 3/2020                      Проповед

демократите, либералите, жените, а може би и „на-
глите” американци и некръстените индуси.
 Христос на всекиго казва удивителното 
нещо: „Това не е първата ни среща. Ние сме се сре-
щали и по-рано. Ние се познаваме отдавна”. И пра-
ведниците, и грешниците в недоумение отговарят 
на Христос едно и също: „кога сме Те виждали?”. 
И грешниците, и праведниците страдат от порок 
на зрението и тази слепота не им е позволила да 
опознаят Христос по-рано, при първата среща.
Първата среща е за време. Втората – за вечност.
 На Страшния съд всеки получава своята 
мярка за вечността. Праведниците – вечен живот. 
Грешниците – вечна мъка.
- Защо? По какъв закон? 
- По Закона за любов към хората.
 Хората биват съдени по Закона на любовта. 
Но как необикновено работи този закон! Христос 
никого не пита за неговата националност, възгледи 
и образование, не изисква прочитане на Символа 
на вярата. Той не казва: „наследете Царството, за-
щото сте вярвали в Бога, поддържали сте църков-
ната политика, чели сте молитвеното си правило и 
сте постили по устава”. Всъщност съдът не е точно 
съд, а по-скоро е огласяване на завещание за встъ-
пване в наследство.
Кои са наследниците?

„защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; 
жаден бях, и Ме напоихте; 

странник бях, и Ме прибрахте;
гол бях, и Ме облякохте; 

болен бях, и Ме посетихте; 
в тъмница бях, и Ме споходихте...

...доколкото сте сторили това на едного от тия 
Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.” (Ма-

тей 25:35-37, 41)
 Малък брат Христос назовава всеки нуж-
даещ се. В притчата за блудния син по-големият 
брат, праведен и непорочен, не успял да нарече 
брат по-малкия си брат, толкова презрян и нищо-
жен бил този досаден родственик, „син на него-
вия баща”. Непоносима за него била самата дума 
„брат”. А ето че за Христос това е едно от най-скъ-
пите звания. Бог не се притеснява да назове нищи-
те и недъгавите свои братя. За Него това название 
не е метафора. Христос кани на Своя пир всеки, 
който не е презрял Неговите братчета и сестриче-
та – увредени, унижени, смазани от живота.
 Бог няма да ни съди за това, че не сме Го 
забелязали при първата ни среща. Нас ще ни съди 
не Христос, а тези по-малки братя и сестри, наши-
те братя и сестри, съществуването на които не сме 
видели. Те са живели до нас, дишали са един въз-
дух с нас, а ние дори не сме забелязвали живота им 

и нуждите им.
 Нима на Господ няма да му е интересно да 
чуе на Съда за нашата вяра, за нашите духовни уп-
ражнения, за успехите ни в мисии и в богословие-
то? Ако твоята вяра и пост не са направили от теб 
виждащ човек, не са разтопили сърцето ти, не са те 
заразили с доброта и милосърдие, за какво е всичко 
това? Молитвата, постът, богослужението – това са 
средства, помагащи ни да станем богоподобни. Но 
да сме подобни на Бога може само в едно – подража-
вайки Му в милосърдието и добротата, в Неговото 
нежно внимание и грижа. Във всеки Господ вижда 
своя малък брат и своята малка сестра. Така и ние 
сме длъжни да гледаме на тези, които са наоколо. 
И ако това е единственото, за което ще ни питат на 
Последния съд, може би не е задължително да фи-
лософстваме изтънчено в теологията, а просто да 
правим добро там, където това е възможно? Та това 
е толкова просто и естествено - да бъдеш добър, а 
значи – да бъдеш богоподобен, да бъдеш като Бога 
утешител за своите ближни.
 При това за какво са тук постът и Пасха? 
Защо този евангелски откъс се дава на християните 
за внимателно обмисляне сега, седмица преди Вели-
кия пост? Защото Пасха не е моя лична история, не 
е мой личен празник. Пасха е за всички. Не можеш 
да отидеш на пир в Царството сам самичък. Вечни-
ят живот, в който встъпват праведниците, това е 
пасхалният пир на Царството. Вечният живот не 
се наследява еднолично, персонално. Там сядат зад 
една голяма семейна маса братя и сестри, братчета и 
сестричета.
 Вечността не е за лично ползване. Вечността 
трябва непременно да се раздели с някого – със се-
стра, брат, а те не винаги са „премъдри и разумни”. 
Най-често сте са по-ниски и по-малки, но и такива 
Бог ги обича и приема и ги настанява на една маса с 
„премъдрите и разумните”.
 Евангелието не ни успокоява, а ни отрезвява 
и напомня: ето тези хора, с които ти се виждаш все-
ки ден, спориш, възмущаваш се, обиждаш – нима 
няма с тях да делиш вечността, нима няма с тях да 
седиш на една маса в дома на Отца? Друга вечност – 
стерилна и безлюдна – Бог не ни е обещал. Готов ли 
си ти за такава вечност? Ще приемеш ли ти такава 
Пасха? Такава Пасха ли чакаш?

из „Неизбежността на Пасха. Великопостни писма”

превод: Недялка Иванова
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Обичайте своите 
приятели!

1. Без Божията подкрепа ние сме жалки нищожества!

 Каква полза би имало, братя мои, ако аз вечно бих говорил, а Бог вечно би мълчал? Мога ли аз 
да отбраня Божията правда, ако Бог не я вземе под Своя защита? Мога ли аз да докажа на безбожници-
те, че има Бог, ако Бог би се скрил? Мога ли аз да Го направя мил на синовете Му, ако Той е равнодушен 
към техните страдания?
 Не! Нищо от всичко това аз не мога да извърша, ако Бог не подкрепи моите доводи. Моите слова 
нямат крила, за да могат да издигнат към Бога всички паднали и отпаднали от Него. Нито пък моите 
слова имат огън, за да съгреят изстиналите сърца на децата спрямо техния Отец. Моите думи са нищо, 
ако те не са слаб отзвук и едно бледо копие на онова, което Бог със Своя мощен език говори. Каквото 
е шумоленето на чакъла и пясъка по морския бряг във време на прилив и отлив спрямо страховития 
океански рев при най-страшна буря, това са моите слова спрямо езика, с който Бог говори. Как ще 

може да чуе шумоленето на чакъла и 
пясъка, заливани от пяната на разя-
рената стихия, оня човек, който е глух 
към океанския рев? 
Как ще види Бога в моите думи оня, 
който не може да Го види в природата 
и живота? Как едва доловимите чо-
вешки слова ще убедят някого, когото 
и гръмотевиците не са в състояние да 
вразумят? Как ще се огрее на една ис-
кра някой, който е отминал и прене-
брегнал голям огън?
Не, братя, Бог не мълчи, но говори 
по-гласовито от всички земни бури и 
гръмотевици. Бог не напуска правда-
та, но я придружава и в нейното стра-
дание и бавно я въвежда на престол. 
Бог не зависи от ничия добра воля. 
Жалък и нищожен би бил Бог, ако би 
зависел от адвокатската защита на 
един смъртен като мене! Не излизам 
аз пред вас да защитавам Оня, Чиято 

защита сам аз търся ден и нощ. 
 Не излизам аз, жалко нищожество, за да търся от вас, също такива жалки нищожества, опора 
за Бога и за Божието дело. Не! Напротив, аз излизам с предложение, с молба, наистина с молба: всички 
ние да потърсим опора за себе си и за своите дела у Бога, единствено у Бога! И това не е заради Бога, но 
заради нас самите. И повтарям: това не го искам заради Бога, но заради самите нас. Защото Бог еднакво 
ще си остане велик, независимо от това, дали ние ще Го величаем или унижаваме по някакъв начин. 
Бог ще си остани непристъпна светлина, колкото и много тъмнина да бихме хвърляли върху Неговото 
име. Бог ще продължи да съществува и тогава, ако и цялата земя чрез устата на всички свои творения 
и чрез всичките вулкански кратери би изкрещяла: „няма те, Боже!“. Бог ще продължи да съществува, 
светъл и велик както и днес, и тогава, когато слънчевите лъчи напразно ще търсят дори и само един 
човешки живот на земята; и тогава, когато, вместо живи хора, слънчевите лъчи биха милвали само 
гробовете на мъртвите. 
 Вечно светли и вечно велики Боже! Бъди ни опора, както си опора на толкова слънца в небес-
ния простор! И слънцата биха изгаснали без Твоя поглед и в един миг биха се превърнали в мрачни 
огнища! Как тогава ние ще светим без Тебе?

                Св. Николай Велимирович

Снимка: www.pixabay.com
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2. Ние не обичаме своите врагове

 Как ние, братя, ще можем да обичаме своите 
неприятели без Божията помощ? Ето, ние още не 
сме направили първата крачка по тоя път. Ние още 
не сме се научили да обичаме своите приятели. И 
дори нещо повече: ние още не сме се научили да 
обичаме дори сами себе си. Как тогава ще обичаме 
своите неприятели? Христовите слова да обичаме 
враговете си все още летят по света от уста на уста. 
Обаче никак още не могат да намерят път от устата 
до сърцето. 
 Ние не обичаме своите неприятели. Та нима 
това не е очевидно, без доказване? Ние обичаме 
само ония, които нас обичат, и даваме назаем само 
на ония, които могат да ни върнат даденото, и до-
бро правим само на ония, които могат двойно да ни 
се отплатят. 

3. Ние не обичаме нито себе си, нито прияте-
лите си, нито враговете си

 Ние обичаме себе си и своите приятели. 
Ние обичаме своите ближни, своите най-ближни 
в буквалния смисъл на думата. Нашите далечни са 
далече и от нашата любов. Нашето сърце се лепи за онова, за което и нашите очи. Нашите очи са пъ-
теводител и за нашето сърце. Ние само твърдим и мислим само, че обичаме себе си и своите приятели. 
Всъщност и в това ние се лъжем. Защото себичността ние наричаме любов спрямо себе си и целувките 
– любов спрямо своите приятели. А в действителност ние не обичаме нито себе си, нито своите прия-
тели, точно тъй, както не обичаме и своите неприятели. Защото в онова, което ние назоваваме любов, 
липсват най-важните елементи на любовта. 

4. Най-важните елементи на истинската любов

 А най-важните елементи на истинската любов са тия: познание, почитание и жертване. В наша-
та любов към себе си няма нито познание, нито почитание, нито жертване. В любовта ни спрямо на-
шите приятели също липсват тия три съставки. Нашата любов се състои само от най-нисши елементи. 
Любовта ни спрямо себе си и ближните не е нищо друго, освен засилена и в същото време покварена 
инстинктивна, животинска любов. А онова, което прави човешката любов по-възвишена и по-светла 
от любовта на питомните и дивите животни, това е познанието, почитанието и жертването. 

5. Себепознанието и опознаването на другите – първи елемент на истинската възвишена 
любов

 Да познаваш себе си и своите приятели, е първият елемент на възвишената и светла Божествена 
любов. Само човекът, който много е мислил за себе си и много е изпитвал себе си, може да дойде до 
себепознание. Но при това изпитване на себе си човек трябва да бъде много предпазлив и внимателен. 
От най-малката грешка при самопознанието може да се дойде до лъжливо заключение, а от лъжливото 
заключение – и до лъжлива любов към себе си. Трябва човек да привикне да анализира, да разчленява. 
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Защото от правилната анализа на себе си той ще дойде и до правилна синтеза. Всяка неправилност при 
себепреценката си отмъщава, коства много скъпо. Колко пари струва, ако някой цял ден правилно и 
предпазливо е ходил из Алпите, а привечер направи само една-единствена погрешна крачка над някоя 
пропаст?

6. Най-важните въпроси за себепознанието

Най-важните въпроси, на които един млад човек трябва правилно да отговори, за да познае себе си, та 
целият му живот да бъде правилен и здрав, са следните:
Кой съм аз?
Колкав (колко велик) съм аз?
За какво съществувам аз?

7. Кой съм аз?

Не може всеки човек да се посвети на философията и да стане философ. Но едно зърно философия е 
потребно на всеки човешки живот, както е потребна солта за яденето. 
Схване ли човек своето битие като едно произведение на случайно раздвижена материя, като безсъз-
нателна и безцелна игра на елементите, той ще има и най-нисше схващане за себе си и за своето назна-
чение. А от величавостта на схващането за себе си зависи и възвишеността на идеала на един човек, 
величието на мисълта, чувството и действието му. 
Схване ли пък човек своето битие като резултат и произведение на една висша художническа и твор-
ческа Премъдрост, тогава той ще има за себе си най-високо понятие, подчинено единствено на поня-
тието за Бога.

8. Колко велик съм аз?

И друго питане се налага на всеки човек: 

Колкав съм аз? – Едно нищожно и безпомощно същество, което се явява на бял свят под името човек. 
С чужда помощ и на чужди ръце то започва да се издига към слънцето. Без своя заслуга то дели хляб с 
останалия свят. Без свое желание става участник в драмата на живота и в разплащането на живота. От-
рано това същество започва с помощта на своите сетива да попива като сюнгер целия свят около себе 
си. Всичките явления му се струват безкрайно велики. За детето неговият родител и всички възрастни 
люде изглеждат като титани, като богове. 

Когато се издигне до средния ръст на всички люде, тогава човек променя своето понятие за величина. 
Той не копнее повече за величината на който и да е възрастен човек, но за величието само на известен 
брой велики люде, които му се чинят в историята като слънца между звезди. И сравнявайки себе си с 
великите люде и със своя идеал за величина, той непременно един ден ще запитва себе си: колкав съм 
аз? И тук в тоя миг съществува опасност да не би да се измами, да не би да направи погрешна стъпка 
над пропастта. Оцени ли правилно своята величина, своя духовен ръст, тогава той е и намерил за себе 
си пътя, по който трябва да върви. 

Ами ако не оцени правилно своя духовен ръст? Мнозинството люде не оценяват вярно своята вели-
чина, затова и живеят в оптическа измама. Мнозинството вижда себе си в много по-големи размери, 
отколкото е в действителност. Сами като живеят в заблуда, такива люде правят всичко, та и другите да 
заблудят. Не удаде ли им се това, те се чувстват нещастни царе, които са се явили не в свое време и не 
в своето общество. Като че ли е потребно всички люде да бъдат велики и гениални! Като че ли Богу не 
са потребни също така и малки люде за по-дребни роли! Като че ли светът би могъл да съществува без 
говедари, ковачи и чистачи на улиците!

Светодавец брой 3/2020 Златна ракла
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Бог е поделил и раздал на людете не в еднаква мяра даровитост, та поради тая нееднаквост да би имало 
непрестанно движение в човешкия живот. Никой не е виновен, че не е дошъл в света с по-голямо да-
рование и способност. Но виновен ще бъде и люто ще бъде наказан оня, който не вижда своето даро-
вание в неговата истинска мярка, и който не се потруди да оправдае своето съществуване и да изпълни 
своята мисия с онова, което му е дадено. 

9. За какво съществувам аз? 

Третото питане е: за какво съм аз? Това питане се поставя, за да опознае човек своята мисия в тоя свят. 
Всеки човек идва на тая земя с нарочна мисия. Как мнозина не вярват в това! Всички ние сме Божии 
пратеници и работници. Всички! И човешката работа е една необходима, боговдъхновена мисия - и 
дърводелската, и книжовнишката, и държавническата. Без ковачеството не би имало култура: нито 
египетската, нито европейската, нито каква да е друга. Народната фантазия е отредила на един от 
олимпийските богове ковашкия занаят. Не е, следователно, годно на небето само царуването и съвет-
ничеството, но и коването на желязото, и рендосването на дъски, и плетенето на рогозки. На Страш-
ния съд Бог няма да каже: „Ти, който си носил корона, седи от дясната ми страна! А ти, който си държал 
и въртял през целия си живот чук, седи от лявата Ми страна!“. Не, а напротив! Тогава Той ще дава 
първенство и награда съобразно това, кой най-добре е схванал и изпълнил своята мисия на земята. 

За съжаление, има между нас такива, и те не са малко, които през целия си живот не съзнават своята 
мисия. Пък има и мнозина, които се чувстват призвани за всички мисии. Има и такива, които сами 
не работят никакъв занаят, а критикуват всички професии. Мнозина търпи Бог единствено поради 
милосърдието Си, като подготвя и праща други пратеници и работници за същата оная мисия, с която 
онези са били натоварени и в техни ръце тя се е провалила и пропаднала. Има мнозина надути и влю-
бени в себе си, които едвам чакат да им се постави питането: „Ти за какво си подготвен и способен?”, 
за да могат гласно да рекат: „За всичко!”. Премного са ония, които не знаят нито кои са, нито колко го-
леми са, нито за какво са способни и годни, а всички те говорят, че обичат себе си. Мнозина премного 
са ония, които не са намерили себе си, а казват, че обичат себе си. Своето въображение обичат те, а не 
своето истинско същество. Сладка им е илюзията. Нея те обичат, а не ралния си образ. 

Има мнозина, които правят гърнета, а мислят за себе си, че са ваятели от първа степен. Голямо е чис-
лото на ония, които са станали държавници, а е трябвало да бъдат търговци. Всички тия хора говорят 
за любов дори и спрямо своите неприятели. А между това още себе си не обичат в пълния и истин-
ски смисъл на тая дума; защото те не са познали себе си, нито са намерили най-подходящото място 
и работа за себе си. Тяхната любов е лъжлива, защото е насочена към лъжливото тяхно аз, а не към 
истинското. Когато грънчарят счита себе си и обича в своето лице ваятел от първа величина, неговата 
любов спрямо себе си е лъжа. 

А оня, който обича себе си лъжливо, той лъжливо обича и своите приятели. А чиято любов към него и 
приятелите му е лъжлива, любовта на такъв спрямо неприятелите е дваж по-голяма лъжа. 

„Духовна култура”, ноември-декември 1948 г.
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Живот в 
общност

            интeрвю с отец Томас Хопко

Отец Томас е свещеник в Американската автокефална църква, преподавател в семинарията „Св. Владимир” в 
Ню Йорк от 1968 г. до 2002 г., а от 1992 г. до 2002 г. – неин декан. Роден е през 1939 г. в Ню Йорк, САЩ, и е с руски 
произход. През 1960 г. завършва Нюйоркския университет „Фордам” със специалност русистика. През 1963 г. 
се жени за дъщерята на прот. Александър Шмеман Анна. Същата година е ръкоположен за свещеник и служи 
от 1963 г. до 1968 г. в църквата „Св. Иоан Кръстител” в Уорън (Охайо). Продължава образованието си в семи-
нарията „Св. Владимир”, където през 1964 г. получава магистърска степен по богословие. Там му преподават 
видни православни духовници като прот. Александър Шмеман и прот. Иоан Майендорф. През 1968 г. получава 
магистърска степен по философия в частния римокатолически университет „Дюкейн” в Пенсилвания. През 
1982 г. получава степен доктор на богословските науки от „Фордам”. От 1968 г. до 1978 г. служи в църквата „Св. 
Григорий Богослов” в Уопингърс Фолс, Ню Йорк, и междувременно започва да преподава в семинарията „Св. 
Владимир”, където впоследствие наследява катедрата по догматическо богословие; преподава също по практи-
ческо богословие и омилетика. От 1978 г. до 1983 г. служи в църквата „Св. Николай” в Джамайка Истейтс, Ню 
Йорк. От 1970 г. е протоиерей, а от 1995 г. – протопрезвитер. През септември 1992 г. става декан на семинарията 
„Св. Владимир”. Оттегля се през 2002 г. Преставя се в Господа на 76 години, на 18-ти март 2015 г. Бог да го прости!

- Отец Томас, много хора признават, че 
е голяма ценност даването на прошка и 
това да бъдеш простен, но виждат това 
само на човешко ниво, без богословското 
измерение. Бихте ли казали, че прошката 
е божествен акт?

- Ако човек е вдъхновен от Духа Божи, може 
да прости, със сигурност. Хората могат да про-
щават. Но не съм сигурен, както казвате, че 
като цяло има усещане, че самата прошка има 
стойност. Срещал съм хора, които биха казали: 
„Не ме интересува. Мога да продължа и да жи-
вея живота си; това наистина няма значение за 

мен. Ако аз не ви притеснявам и вие не ме при-
теснявате, защо да се прощаваме?“. Това е прос-
то безразличие.
Друга причина, поради която хората не ценят 
прошката, е, че те смятат това за тайно споразу-
мение със злото. Те смятат, че ако човек е напра-
вил нещо наистина ужасно, трябва да му се на-
помня за това до смъртта и освен това - за злото 
трябва да се отмъсти. И разбира се, повечето от 
нас смятат, че всяко престъпление, извърше-
но срещу нас, е непоправимо. Нищо, каквото 
и да прави другият човек, никога не би могло 
да отмени неговата вина. Ако убиете детето ми 
например, няма как да поправите каквото и да 
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било и за мен да прощавам, би било просто да 
оправдая злото. Така че не съм сигурен, че пове-
чето хора ценят прошката.
Когато гледаме от гледна точка на справедли-
востта, няма причина да прощаваме. Само ако 
Бог съществува и ние осъзнаем, че има свят, 
пълен със зло, само тогава можем да разберем, 
че ще трябва да се подложим на изпитанието на 
това зло. Но ако това не е така, т.е. ако човекът 
не мисли по този начин, тогава не знам защо ня-
кой би простил. Мисля си, че хората, които не 
са вярващи, поради факта, че са създадени по 
Божи образ, могат да мислят все пак, че помире-
нието е по-добро, отколкото това да позволим 
на злото да продължи да се развива. По дефини-
ция прошката прекъсва веригата на злото, като 
се започне от признаването, че злото наистина е 
било извършено. Хората са склонни да мислят, 
че да простиш, означава да мислиш, че лошото 
нещо не е наистина извършено, че човек не е 
разбрал последствията от своята постъпка. Ако 
това беше така, нямаше да има нужда от прош-
ката; всичко може да бъде разглеждано просто 
като някаква грешка. Прошката е и признание, 
и гняв, и плач за истински извършеното зло; и 
едва тогава да кажем: „Ще живеем в общение 
един с друг. Ще продължим нататък“. Никога не 
забравяйте: и в никакъв случай да не можете, 
въпреки това продължете да живеете в дух на 
любов, без да оставяте злото да отрови бъдеща-
та връзка. Със сигурност това се случва бого-
словски. Поразителното в Евангелието е, че Бог 
отказва да позволи на злото да разрушава отно-
шенията. Дори и да Го убиваме, Той ще казва: 
„Прости им!“.

- В това, което казвате, се подразбира, че 
взаимоотношенията са най-високата цел, 
а пречка за укрепването им е това, което 
наричаме необходимост от прошка.

- Предпочитам думата общност пред отноше-
ния. Православният подход е, че ние сме на-
правени по образ и подобие на Бог и че Бог е 
троичен по лица в абсолютна идентичност на 
битието и на живота в съвършено общение. 
Следователно общността е дадена. Всичко, кое-
то нарушава това общение, унищожава сами-
те корени на нашето съществуване. Ето защо 
прошката е от съществено значение, ако ще има 
човешки живот по образ Божи. Всички ние сме 
грешни, живеем с други грешни хора и затова 70 

пъти по 7 трябва да възстановяваме тази наша 
общност, всеки от нас; и да искаме да го правим. 
Желанието е основното нещо, а усещането ни за 
това е от голяма полза.
Манията за взаимоотношенията - индивидът в 
търсене на взаимоотношения - в съвременния 
свят показва, че има онтологична пукнатина в 
нашето същество. Няма такова нещо като ин-
дивид. Той е създаден вероятно в западноевро-
пейски университет. Ние не признаваме нашето 
основно общение. Не те гледам и не ти казвам: 
„Ти си моят живот.“
Съвременните интерпретации на заповедта в 
Тората отразяват това индивидуалистично от-
ношение. Първата заповед е да обичаш Бога с 
целия си разум, цялата си душа и цялата си сила, 
а втората е да обичаш ближния си като себе си. 
Единственият начин да докажете, че обичате 
Бога, е да обичате ближния си и единствени-
ят начин да обичате ближния си на този свят е 
чрез безкрайно прощаване. И така, „обичайте 
ближния си като себе си“. В някои съвременни 
издания на Библията обаче съм виждал това в 
превод: „Ще обичаш ближния си, както обичаш 
себе си“. Но това не е истинското значение на 
онова, което се има предвид в този цитат.
Спомням си телевизионна дискусионна про-
грама, в която ни попитаха кое е най-важното 
нещо в християнството. Част от това, което ка-
зах тогава, беше, че единственият начин да на-
мерим себе си, е да се отречем от себе си. Това 
е Христовото учение: ако се вкопчиш в себе си, 
губиш себе си. Нежеланието да прощаваш, е 
върховният акт да не искаш да се пуснеш. Ис-
кате да се защитите, да отстоявате себе си, да се 
предпазите. В Евангелието има последователен 
ред: ако искате да бъдете първи, трябва да бъде-
те последни. Другият колега до мен, който пре-
подаваше психология на религията в протес-
тантска семинария, каза: „Това, което казвате, 
е източникът на неврозите на западното обще-
ство. Нуждаем се от здравословно самолюбие и 
здравословно самочувствие“. Тогава той цити-
ра този пасаж: „Ще обичаш ближния си, както 
обичаш себе си“. Той настоя, че първо трябва да 
се обичаш и да имаш чувство за достойнство-
то си. Ако има това, прошката е извън въпроса 
за снизхождението над бедния грешник. Това 
вече не е идентификация с другия като греш-
ник. Казах, че, разбира се, ако сме създадени по 
образ Божи, това е доста самоутвърждаващо, а 
самоненавистта е зло. Но основната ми гледна 
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точка е, че там няма Аз, който да се защитава, 
освен този, който възниква чрез акта на любо-
вта и самоизпразването. Само когато обичам 
другия, аз всъщност се появявам. Прошката е 
в основата на това. Докато напускахме студи-
ото, един стар равин ни извика. „Този цитат, 
знаете, идва от Тората, от Левит - каза той - и 
това не може да се преведе „Обичайте ближния 
си, както обичате себе си“. В него се казва: „Ще 
обичате ближния си като свое собствено Аз“. 
Вашият ближен е вашето истинско Аз. Нямаш 
собственото си Аз в себе си.” След това започ-
нах да чета църковните отци в тази светлина и 
това е, което всички казват: „Твоят брат е твоят 
живот“. Аз нямам, не съм себе си, освен когато 
обичам другия. Троичният характер на Бога е 
метафизичен абсолют тук, така да се каже. Са-
мият Бог е в друг – в Своя Син. Същото се случ-
ва и на човешко ниво. Така че в момента, в кой-
то не чувствам дълбоко, че истинското ми Аз е 
другият, тогава няма да имам причина да про-
щавам на никого. Но ако това е моята реалност 
и единственото ми истинско Аз е другият и мо-
ята собствена идентичност се появява само в 
акта на обич към другия, това дава основание 
на идеята, че ние сме потенциално богоподоб-
ни същества. Ако добавите към това, че всички 
сме до известна степен дефектни и слаби и така 
нататък, този акт на любов винаги ще бъде акт 
и на прошка. Ето как намирам и изпълнявам 
себе си като човек, създаден по Божи образ. 
По друг начин не бих могъл. Това означава, че 
актът на прошка е самото действие, чрез което 
се конституира нашето общество. Отричайки 
това, се самоубиваме. Това е метафизично са-
моубийство.

- Тук Вие правите разлика между инди-
вид и личност.

- Индивидът е човекът, който отказва да оби-
ча. Когато човек отказва да се идентифицира в 
битието с „най-малкото“, дори и с „врага“, тога-
ва той се превръща в индивид, самостоятелно 
затворен, който се опитва да има правилни 
взаимоотношения - обикновено според собст-
вените си условия. Но отново бихме казали, че 
човекът съществува само чрез излизане от себе 
си - в общение с другия. Така че моята задача е 
не да решавам дали ще бъда във връзка с Вас 
или не, а да осъзная, че съм в общение с Вас: 
животът ми е Ваш, а животът Ви е мой. Без това 

няма как да бъдем в състояние да продължим 
нататък.

- Прошката не е ли постижение, акт, как-
вото е проявяването на разбиране за ре-
алността?

- Това е решение. Вие трябва да го желаете. 
Трябва да изберете живота. Човек може да из-
бере смъртта, като отказва да прощава. Така че 
има посока, в която можете да унищожите себе 
си, като не кажете „да“ на реалността, която 
действително съществува. Това е изборът: „да“ 
или „не“ на това, което наистина съществува. 
Прошката е голямото „да“. Така че има избор. 
В гръцката патристична традиция колкото по-
вече човек е човек, колкото повече осъзнаваме 
и общуваме с другите в акта на любовта, тол-
кова по-малко правим избор. Така че колкото 
по-свободни сме, толкова по-малък избор има-
ме. Това е почти противоположно на светската 
западна мисъл след Просвещението. Склонни 
сме да мислим, че колкото по-свободни сме, 
толкова по-голям избор имаме. Например ако 
бихте съгрешили срещу мен и искам да обичам 
с Божията любов, тогава нямам избор дали да 
Ви простя или не, имам избор само дали ще 
го направя или не. И трябва, ако искам да съм 
жив. Ако бях истински свят човек, дори не бих 
избирал - това би било спонтанен акт.

- Има причина, защото човек страда от 
това, че не може да прости.

- Да, но в категориите на това, което бихме на-
рекли „паднал свят“, няма причина, освен ако 
общението не влезе в картината. Мисля, че в 
нашата култура готовността да признаем, че 
има истинско зло, е трудна за нас - това е тол-
кова насилствена и страшна позиция към жи-
вота. Разбира се, хората, страдащи от огромна 
болка, - жертви на изнасилване, жертви на 
кръвосмешение и т.н., трябва да прощават, ако 
продължат да живеят. Но основата на прошка-
та, която трябва да се прави в живота на все-
ки, централният акт на прошката на този, кой-
то показва духовна зрялост във всеки случай 
без изключение, е прошката към родителите. 
Склонни сме или да обвиняваме родителите, 
или да ги идеализираме - и двата начина оба-
че осакатяват живота. За да им прости, човек 
първо трябва да признае обидата, а това може 
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да означава изтърпяване на невероятна болка. 
Яростта и тъгата трябва да бъдат обърнати към 
прошката. Причината, поради която не можем 
да простим, е, че не искаме да се сблъскваме с 
болката и яростта, да признаем какво наистина 
се е случило. Така хората се опитват да живеят, 
без да се сблъскват с всичко това. Или когато 
това стане невъзможно, то може да означава 
да се опитат да загубят себе си в култа или в 
друга форма на колектив. Вие продавате душа-
та си, за да не е нужно да избирате повече. Же-
ланието да се избяга, е това, което подхранва 
голяма част от случилото се през 60-те години 
и оттогава насам. Хората искаха да се изгубят; 
те не можеха да се справят с индивидуалните 
свободи, защото не бяха на достатъчно дълбо-
ко ниво. Мисля, че дори феминисткото движе-
ние е отговор на това. В „Полетът от жената“ 
Карл Стърн показва, че в западната култура е 
имало почти патологичен полет от женското, 
от жената, което означава полет от общност-
та, полет над другите. Индивидуалистичните 
радикални, паднали мъжки ценности стана-
ха ценностите на културата като цяло и това е 
причината за западните неврози. Тежестта на 
свободата е жестока - „колко жестока е любо-
вта на Бог“. Но за това сме призовани. Индиви-
дуалистичните или колективистичните реше-

ния няма да работят. Ние сме хора, създадени 
за свободно и доброволно общение в любов и 
истина в действителността с другите хора. Това 
означава, че в начина, по който преживяваме 
живота си, милостта и прошката са в основата 
му, започвайки от собственото семейство. Точ-
но там е толкова болезнено. Чувството ми, че 
съм радикален православен християнин, е, че 
Бог не е отстранен от света, а по-скоро влиза в 
света и се приковава към кръста. Освен ако не 
приемем разпнатия Христос, което е скандално 
за онези, които искат Бог да бъде някаква сило-
ва фигура, и пълна лудост за онези, които ис-
кат всичко да стане по интелектуален начин. В 
нашите условия няма Евангелие. Но ако Хрис-
тос е разпънат в основата на въпроса, то злото 
е истинско и прошката е истинска, свободата е 
истинска и няма друг начин да обожим живота, 
освен чрез акт на милост.

Втора част от интервюто ще бъде публикувана 
в следващите броеве. 

Превод: Ангел Карадаков
Източник: pravmir.com

Снимка: www.pixabay.com
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Медиите и Църквата

 През 2008 г. амери-
канският автор Никълъс 
Кар пише, че интepнeт, 
ĸoйтo ce e пpeвъpнaл в 
eднa oт нaй-пoпyляpнитe 
мeдии, тoтaлнo e измeнил 
нaчинa нa възпpиeмaнe 

нa инфopмaция, ĸoeтo пъĸ тpaйнo зacягa 
фyнĸциитe нa мoзъĸa ни (1). Toй e нa мнe-
ниe, чe мpeжaтa ни лишaвa oт yмeниeтo дa 
ce ĸoнцeнтpиpaмe, дa миcлим в дълбoчинa и 
дa paзcъждaвaмe aдeĸвaтнo. He зaдъpжaмe 
внимaниeтo cи зaдългo и oт peжим нa чeтeнe 
пpeвĸлючвaмe нa “cĸaниpaнe” или “бъpзo 
пpeглeждaнe”, ĸoeтo e пpизнaĸ, чe cмe нe caмo 
пo-пoвъpxнocтни, нo и импyлcивни. 
 Преди десетина години в Университет 
Корнел направили експеримент. На половин 
клас студенти било разрешено да използват 
свързани с интернет лаптопи по време на лек-
ция, докато другата половина от класа трябва-
ло да не използва своите лаптопи. Тези, които 
сърфирали в мрежата, се представили много 
по-лошо при последващ тест за това колко 
добре са запомнили преподаваната лекцията. 
Макар че едва ли е изненадващо, че уеб сър-
фирането би отвлекло вниманието на учени-
ците, това трябва да се следи с повишено вни-
мание от страна на учителите в училищата, 
които свързват класните си стаи с интернет с 
надеждата за подобряване на обучението (2).
 Но темата на сегашната статия не е 
интернет и обучението в училищата и уни-
верситетите, а отношението на Църквата към 
медиите и по-специално към модерните тех-
нологии, особено на фона на пандемията от 
коронавирус. 
 През 2019 г. в Троянския манастир се 
състоя квалификационен семинар, организи-
ран от БПЦ, който бе насочен към основните 
медии у нас – телевизии, радио и вестници. 
На семинара се включиха и представители на 
интернет сайтове - както църковни, така и с 
новинарска насоченост. На този семинар Лов-
чанският митрополит Гавриил обяви: „Меди-
ите са призвани да предоставят на гражданите 
точна, вярна, обективна и проверена инфор-
мация от достоверни източници, коментари и 
анализи, почиващи върху неизопачени факти, 

да представят различни мнения и гледни точ-
ки. Но същевременно, търсейки и защитавай-
ки обществения интерес, са длъжни да съблю-
дават неприкосновеността на личния живот 
на всеки, да се отнасят с уважение към човеш-
кото достойнство на всеки гражданин, да се 
въздържат от разпространението на матери-
али, подбуждащи или насърчаващи омраза, 
насилие, жестокост и всякаква форма на дис-
криминация въз основа на расова, етническа, 
религиозна принадлежност, да се придържат 
към добрия тон и благоприличие“(3).
 Митрополитът тогава каза още, че „на-
блюденията ни през последните години на за-
силен интерес към Църквата и от страна на 
обществото, и от страна на медиите показват, 
че обичайните материали за Църквата в свет-
ските медии са: информация за същността и 
отбелязването на даден християнски празник, 
новини за актуални събития от живота на 
Църквата и публикации, търсещи скандали 
и сензации. Чести поводи за споменаване на 
Църквата в светските медии е участието й в 
официални светски събития“.
 Въпреки това, както изтъква богосло-
вът Хачик Язъджян, „медиите не са обречени 
на априорна несъвместимост и неадекватност 
спрямо Църквата. Първо, защото Църквата 
има и земно измерение, както и земни носи-
тели. И второ, защото компетентната медия е 
в състояние да препрати своя потребител към 
съответната форма на постигане на църковни-
те истини: вяра, молитва, тайнства, съзерца-
ние, църковна практика и пр. Светската медия 
би могла да отразява пълноценно и адекватно 
църковната проблематика. Освен това в същ-
ността си християнството винаги е било ме-
диатично по характер (според св.ап. Йоан ”В 
начолото бе…”), в смисъл на пресъздаване на 
вярата, процес, който при правилно боравене 
от страна на медиите с верската проблематика 
би могъл да съществува и чрез средствата за 
масова комуникация“(4).

Пандемията и проповедта в 
интернет

 Времето, в което се намираме, със си-
гурност ще бележи историята не само на стра-
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ната ни, но и на новия модерен свят от двадесет 
и първи век. Безпрецедентните мерки, които 
се вземат за борба с пандемията от коронави-
рус, ни насърчават все по-често да ползваме 
модерните технологии, които до преди така 
създалата се ситуация употребявахме повече 
за забавление, отколкото за нещо градивно и 
полезно. 
 Поради предписанията на властите - и 
здравни и политически - за социална дистан-
ция и стоене вкъщи по цял свят Поместните 
православни църкви започнаха активно да 
употребяват не само телевизионните и радио 
платформи, но и модерните интернет техноло-
гии. Така например в Албанската православна 
църква насърчиха вярващите да си стоят по 
домовете и да следят Литургията на живо по 
църковното радио (5). Гръцката православна 
църква пък продължи да излъчва богослу-
женията по няколкото църковни телевизии 
въпреки забраната на правителството да се 
отслужват богослужения. Един митрополит 
бе дори арестуван заради това, че е отслужил 
св. Литургия и Акатист към св. Богородица на 
отворени врата (6). Румънската църква също 
насърчи вярващите да отправят молитвата си 
вкъщи, както и да следят поточното предаване 
на богослуженията по телевизия и радио Три-
нитас, както и във фейсбук. 
 В Руската православна църква мно-
го свещеници започнаха да водят свой блог 
или пък канал в YouTube, за да са по-близо до 
вярващите. През март месец т.г. Московската 
патриаршия организира свещеници в няколко 
онлайн платформи, в които да бъдат изцяло 
на разположение на вярващите при въпроси 
и възникнали духовни проблеми от страна на 
православните християни. „Във време, когато 
има много хора, които не могат да посещават 
храмове поради пандемията с COVID-19, те 
ще могат да правят видео разговор със све-
щеници, да задават своите въпроси, да търсят 
съвет или просто да разговарят“ (7). От Пат-
риаршията са създали сайта „Говорете със све-
щеника“. В програмата първоначално участват 
шестима свещеници от различни региони на 
Русия, които имат значителен опит в общува-
нето онлайн. В известието на Руската църква 
се посочва, че всички разговори са защитени 
и няма нарушаване на поверителността.
 Как обаче Българската православна 
църква реагира на изпитанието, пред което 

вярващите са изправени? У нас все още хра-
мовете не са затворени, въпреки настойчиви-
те питания и коментари от страна на журна-
листи, общественици и политици. 
 Веднага щом се проявиха първите слу-
чаи на заболели от коронавирус у нас, властта 
предприе строги мерки и бяха въведени реди-
ца ограничителни мерки за движение на хо-
рата както между областните градове, така и 
в самите населени места – разходките из пар-
ковете например бяха забранени, струпване-
то на хора на едно място - също. Веднага след 
наложените забрани Българската православна 
църква обяви, че до приключване на кризата 
ще излъчва онлайн неделните богослужения 
от Патриаршеската катедрала (8). В социал-
ната мрежа Фейсбук започнаха предаване на 
богослуженията в реално време и някои от 
епархиите на БПЦ: Неврокопска, Софийска и 
Варненска и Великопреславска св. митропо-
лия. Ловчанска епархия пък използва приори-
тетно видеомрежата YouTube, като публикува 
по-често аудио и видео проповеди на митропо-
лит Гавриил. Тайнството Евхаристия продъл-
жава да се излъчва на живо и по Пловдивската 
православна телевизия и БНТ2, които и преди 
започването на пандемията предаваха пряко 
богослуженията от редица храмове в страна-
та. Идеята е всички хора, които не могат или 
се притесняват да излизат от домовете си, да 
имат възможност да проследяват на живо не-
делните Литургии и да са съпричастни, дори и 
от дистанция, с благодатното духовно прежи-
вяване на Евхаристията.
 Първата св. Литургия, която заради 
пандемията бе излъчвана директно от Патри-
аршеската катедрала, бе гледана от над 65 000 
души, което показва необходимостта от това, 
богослуженията да бъдат излъчвани и онлайн. 
Тук логично възниква въпросът доколко гле-
дането на богослужение по телевизията или в 
интернет, без реално встъпване в общение с 
църковната община, е действително участване 
в Тайнството. Има духовници, които смятат, 
че „това е израз на неблагочестие. Неблагочес-
тиво е някой да седи и да гледа Литургията”. 
 Излъчването на живо в интернет съз-
дава и една друга, недобра предпоставка – 
критиката на злонамерени хора и опасността 
от това, Тайнството да бъде дискредитирано. 
Наистина, излъчването на богослужението е 
предназначено за вярващите хора, които по 
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една или друга причина са възпрепятствани 
да участват телом в храма, но им се създава 
възможност поне духовно да бъдат част от 
църковната община. И докато за вярващите 
това е от духовна полза, може да се видят не 
малко коментари на хора, които са далеч от 
Църквата, не са дори и християни, но стават 
свидетели на Тайнството и го коментират от 
чужда за християнското учение гледна точка. 
През първите векове на християнството, ко-
гато Църквата все още е била по-затворена 
общност, след прочитане на Евангелието в св. 
Литургия, след ектенията за оглашените, при 
думите „Елици оглашени, изидите” оглаше-
ните, т.е. некръстените и тези, които се под-
готвят за св. Кръщение, бивали подканени да 
останат в притвора на храма, а не в неговата 
корабна част, защото все още не са духовно 
подготвени да съучастват в най-съществената 
част на Литургията – Литургията на верните, 
в приемането на Тялото и Кръвта Христови – 
да се причастяват и да бъдат част от живото 
Тяло на Църквата (9).
„Литургията на оглашените е произлязла от 
словесната част на богослужението, която 

предхождала извършването на Евхаристията. 
Тази част се състояла от молитви, песнопения, 
библейски четения и проповед. На нея именно 
присъствали и оглашените; след извършване-
то й, те бивали отпускани от епископа, за да 
могат по-нататък само верните, кръстените, 
да присъстват при извършването на Евхари-
стията“ (10). 
В днешно време практиката некръстените да 
напускат храма преди Литургията на верните 
или да остават в притвора на църквата, е поч-
ти изчезнала. Определената ектения за това 
се чете, но малцина я разбират и изпълняват; 
„Оглашени, изидите!“ гласи тя на църковнос-
лавянски. През първите векове дяконите или 
други църковнослужители са съпровождали 
оглашените до притвора на храма, където са 
ги молели да си тръгнат. А днес медийното из-
лъчване на цялото тайнство Евхаристия съз-
дава предпоставка мнозина хора, които иначе 
са далеч от Църквата, от любопитство да про-
следят цялото Тайнство и да станат свидетели 
на неща, за които те не са посветени. 
Като, когато се употребява думата „посвете-
ни”, не се има предвид посвещаване в някаква 

Снимка: Официален сайт на Св. Синод
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тайна организация, но посвещаване в смисъла 
на това, човек съзнателно да приема Христос в 
сърцето си и да получи Дара на Св. Дух. Мно-
зина непосветени хора стават свидетели на 
причастяването с Тялото и Кръвта Христови 
и изкушени от собствените си страсти, започ-
ват да богохулстват, да се подиграват с Тайн-
ството и да омаловажават и хулят вярата на 
православните, че в Причастието зараза няма. 
А тези случаи ни показват, че макар и предназ-
начени за християните, модерните технологии 
в Църквата могат да послужат за изкушение 
на хора, които иначе са далеч от храма. 
 Както почти всяко нещо в живота ни 
има и позитивна, и негативна страна, така е и 
с активното участие на Църквата в средства-
та за масово осведомяване и използването на 
модерните технологии за общуване като цяло. 
Но необходимостта от по-дейно присъствие 
на родната ни православна църква в интер-
нет пространството отдавна е силно осезаема. 
Плахите опити за развиване на онлайн дей-
ност през последните години показват висок 
обществен интерес и имат изключително и 
само положителен отзвук. Това обръщане на 
Църквата към модерните технологии й пома-
га да отнася благовестието си до много повече 
хора, както и да усеща и да реагира по-бър-
зо и адекватно на настроенията, въпросите и 
проблемите, които вълнуват в момента и об-
ществото, и отделната личност. А пандемията 
от коронавирус показа на всички православни 
християни и най-вече на духовниците, че мо-
дерните технологии могат да бъдат изключи-
телно средство за активно и добро водене на 
православната проповед в двадесет и първи 
век. Въпреки че връзката през интернет ни-
кога няма да измести истинското общуване, 
използването на модерните технологии в бла-
говестието може със сигурност да приближи 
повече хора до Църквата, защото съвремен-
ният човек е онлайн и новият църковен амвон 
е именно интернет. 

Автор: Ангел Карадаков
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Българската православна църква и 
съвременната медийна среда

 Християнското посла-
ние на Православната църква 
в нашето свободно и плура-
листично общество трябва 
да бъде съобразявано все по-
вече с ролята и участието на 
медиите като независим по-
средник и участник в диалога 
между Църквата и общество-
то.
 За да достига Хрис-
товото благовестие или цър-
ковното послание по-безпре-
пятствено до хората и за да 
рефлектират християнските 
ценности върху обществе-
ното мнение, е необходимо 
Църквата да използва днес 
все по-активно и умело, ос-
вен традиционните форми на 
проповед, и утвърдените ме-
дийни канали и посредници 
на публична комуникация.
В рамките на съвременна-
та система на обществена 
комуникация не бива да се 
подминава и значението на 
свободата на словото като 
фундаментално право, а също 
така и плурализмът на мне-
нията като съществена харак-
теристика на съвременната 
публична среда. Тук се вписва 
като важен и самостоятелен 
проблем също така и характе-
рът на посланието, и езикът, 
който се използва като сред-
ство за комуникация, а също 
и проблемите за достъпа до 
информация и различните 
аудитории и потребители на 
определен тип информация.
Един от изводите от досе-
гашните анализи и оценки 
за връзките на Църквата с 
медиите налага разбиране-

то за необходимостта от все 
по-адекватно съобразяване 
на църковната мисия с нови-
те реалности на оформящото 
се вече отчетливо и у нас ин-
формационно общество.
 В много отношения 
медиите през последните го-
дини започнаха да играят ро-
лята и на нов важен фактор 
за активизиране на вътреш-
но-църковния дебат, като 
създават по-голяма прозрач-
ност при отразяване на спе-
цифични църковни пробле-
ми. Като оставим настрана 
периодичното присъствие на 
определени скандали, свърза-
ни с отделни представители 
на православната общност 
в медиите, по-сериозният 
ефект от активизиране на 
вътрешно-църковните дис-
кусии определено се дължи и 
на ролята на компетентните 
журналистически разследва-
ния, и на стремежа към въз-
становяване на диалога меж-
ду клир и миряни в Църквата 
и между Църквата и обще-
ството. Особено показател-
на именно в това отношение 
беше още 2013 година, когато. 
патриаршеският и митропо-
литските избори активизира-
ха както църковната общност 
в отделните епархии, така 
и интереса на медиите към 
процесите, които протичат в 
Православната църква в Бъл-
гария.
 От особено значение 
в тези двустранни динамич-
ни връзки на комуникация 
е и образът на Българската 
православна църква, който 

се създава в медиите, а така 
също и ролята на етичните 
стандарти на съвременната 
журналистика в процеса на 
отразяване на специфични 
църковни проблеми или ре-
гулирането на възможни кон-
фликти и колизии в сферата 
на публичните комуникации.
Българската православна 
църква в огледалото на съвре-
менните медии
 Как се отнася Българ-
ската православна църква 
към съвременните медии и 
има ли ясна позиция за съ-
трудничеството с тях? Защо в 
медиите присъстват по-често 
скандални новини и по-рядко 
- същинското духовно посла-
ние на християнството?
Проблемите, свързани с „раз-
кола” през деветдесетте го-
дини, или въпросите около 
църковните имоти, разсекре-
тяването на досиетата на аг-
ентите на бившите специални 
служби в Църквата, достъпът 
до манастири и храмове за 
поклонници и туристи, раз-
пореждането с имуществото 
на Църквата, заплатите на 
свещениците или опитите за 
синдикално сдружаване на 
православните свещенослу-
жители провокираха през 
последните години не само 
нездрав интерес към сенза-
ции в Църквата, но и предиз-
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викваха създаването на опре-
делена система и практика за 
изработване на администра-
тивни и други управленски 
решения. Наред с медийния 
натиск, това създаваше, за по-
вече прозрачност, и една нова 
чувствителност към медийна-
та проблематика и доведе до 
възприемането на нови моде-
ли на поведение у църковни-
те лидери, които нерядко от-
читаха значението на това да 
има специален говорител или 
оторизирано лице за контакт 
с медиите при определени си-
туации или кризисни момен-
ти.
 О щ е 
най-беглият ана-
лиз на отношение-
то на Православ-
ната църква у нас 
към медиите – пе-
чатни и електрон-
ни, показва една 
особена комбина-
ция от правилни 
мерки и адекват-
ни решения, но и 
известно забавяне 
на реакциите и трудно адап-
тиране към новата медийна 
среда. Църквата като офици-
ална институция в лицето на 
висшия клир и на редовите 
свещеници постепенно за-
почна да се адаптира по-добре 
към динамиката на развитие-
то на медийната среда и да се 
съобразява с изискванията 
за нов тип публична кому-
никация. Светият Синод на-
пример отчете преди няколко 
години, че Българската пра-
вославна църква беше един-
ствената поместна църква в 
страните от Източна Европа, 
която няма свой официален 
интернет сайт, на който да бъ-
дат достъпни за вярващите, за 
медиите и за обществото като 
цяло различните официални 

становища и позиции по об-
ществено значими проблеми. 
След появата на официалния 
сайт имаше добро решение 
за говорител на патриарше-
ския избирателен събор и за 
създаване на специален отдел 
за връзки с обществеността 
на Българската патриаршия. 
Българският патриарх Нео-
фит общува по-активно с ме-
диите и това има безспорно 
положително значение. Всич-
ки тези стъпки определено 
подобриха системата за ко-
муникация с медиите, но все 
още има какво да се желае и 

да се изисква в това отноше-
ние.
 Неведнъж официални 
представители на Църквата 
през последните години се 
налагаше да реагират пуб-
лично на определени про-
вокации или конфликтни 
ситуации, предизвикани от 
журналистически разслед-
вания и публикации в меди-
ите. Тази тенденция перио-
дично се засилва, особено в 
контекста на провеждането 
на митрополитски избори, и 
понякога достига до крайни, 
екстремни и неприемливи 
форми. Появяват се в таки-
ва ситуации недопустими 
като стил и съдържание (и 
още по-неприемливи за цър-
ковния живот) компромат-

ни войни, разпространение 
на слухове и интриги, които 
имат за цел оказване на на-
тиск върху изработването на 
определени решения от ръ-
ководните църковни органи. 
Създава се нетърпима среда в 
медиите, свързана с инсинуа-
ции, подозрения и съмнения, 
която деформира образа на 
самата Църква пред широ-
ката общественост. Нерядко 
източник на самите скандали 
са клирици или монаси, което 
още повече подкопава уваже-
нието към тях и авторитета 
към самата църковна инсти-туция.

 Всички тези 
деструктивни про-
цеси показват, че 
е назряла необхо-
димостта от ясна 
промяна на тра-
диционното реак-
тивно отношение 
на Църквата към 
медийната среда. 
От характерната 
ре-активна позиция 
и тип поведение е 

необходимо да се премине 
отчетливо към про-активно 
медийно поведение. Това би 
превъзмогнало третирането 
на Църквата като обект на 
медийното отразяване и пре-
връщането ѝ в активен субект 
на медийната комуникация. 
Необходимо е активно кому-
никиране на Църквата с об-
ществото, което да не е израз 
на кризисен пиар или инци-
дентна медийна кампания, а 
плод на системно изградена 
форма на комуникация. Като 
духовна и религиозна инсти-
туция Църквата би следвало 
да се позиционира по опре-
делен начин в системата на 
съвременното демократично 
публично пространство, ако 
тя желае да бъде културен 
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фактор и активен участник в 
моралните дебати в нашата 
страна. Всичко това е необ-
ходимо за успешното възвръ-
щане на естествената роля 
и позиция на Църквата като 
морален авторитет и духовен 
фактор в развитието на обще-
ството.
 В светлината на оч-
ертаните тенденции е все 
по-належащо и необходи-
мо от страна на богословите 
и духовниците на Църква-
та да има ясно разбиране за 
самата природа на медиите 
като обществени медиатори 
на публичната комуникация 
и независими институции, 
които отстояват свободата 
на словото и разнообразието 
на мненията. Необходимо е и 
по-добро познаване на начи-
на на тяхното функционира-
не и на ролята, която могат да 
имат като партньор на Църк-
вата. Медиите следва да се 
разглеждат именно като парт-
ньор и независими институ-
ции, посредством които пос-
ланието на Църквата достига 
до съзнанието на хората или 
определени духовни и морал-
ни проблеми в обществото, 
които се отнасят и до самата 
Църква, придобиват видими 
очертания и публичност чрез 
дейността на независимите 
медии. Не на последно място, 
медиите предоставят публич-
но пространство за диалог, 
за среща и за отстояване на 
позиции и затова активното 
общуване с тях, а не пасив-
ното самозатваряне и отказът 
от комуникация, е успешна-
та стратегия за поведение 
на Църквата в условията на 
формиращото се все по-ин-
тензивно и структуриращо се 
вече по-отчетливо и у нас ин-
формационно общество.

Предизвикателства пред цър-
ковното служение и медиите
При осъществяване на своя-
та духовна, просветна и со-
циална мисия в обществото 
Църквата все повече се нуж-
дае именно от сътрудничест-
во с медии – печатни, елек-
тронни и интернет издания. 
Това се вижда много ясно от 
социологическите данни за 
повишаването на доверието в 
обществото към Църквата и 
респективно при понижаване 
на нейния публичен рейтинг, 
което обикновено следва след 
шумни медийни скандали. 
Разбира се, не самите медии 
са причина за тези колебания 
в публичния образ на Църк-
вата, но те играят ролята на 
много важна трансмисия 
по посока на общественото 
мнение, която мултиплицира 
ефекта от определен скандал 
или вътрешноцърковен про-
блем.
 Например Светият 
Синод през последните го-
дини положи усилия сис-
темно да привлича общест-
веното внимание по темите 
за религиозното образова-
ние в българското училище 
и за проблема с агресията в 
училище. Една от последо-
вателно отстояваните каузи 
и публично застъпвани от 
страна на Църквата позиции 
в обществото е обвързване-
то на проблемите за духов-
но-нравственото възпитание 
на подрастващите (особено 
нарастването на агресията 
сред децата и учениците) и 
предложението за нова кон-
цепция за обучението по ре-
лигия в общообразователна-
та система на страната. По 
тази кауза, която не може да 
се разглежда просто като ме-
дийна кампания с периодич-

ни прояви или подновяващ 
се интензитет, а представлява 
сериозен обществен проблем, 
Църквата има още много как-
во да направи. Необходимо е 
чрез средствата на умела ко-
муникация и изграждането 
на образователна и общест-
вена политика по темата да 
се привлекат още естествени 
партньори и поддръжници на 
каузата в лицето на учители, 
педагози, родители и други 
съмишленици.
 В това отношение про-
ведената от Светия Синод 
през 2010 година гражданска 
кампания за възстановяване 
на религиозното образование 
в българското училище и из-
работената петиция, както и 
други становища и деклара-
ции до основните държавни 
институции, показаха нов 
стил на комуникация и нов 
етап в усвояване на умение-
то за адекватна обществена 
реакция. Това беше израз на 
нов тип гражданска застъп-
ническа кампания и умело 
използване на гражданския 
инструментариум за общест-
вен дебат и усилие за съ-
трудничество с държавните 
институции. Резултатите от 
тези кампании се виждат чак 
сега, през 2020 година, ко-
гато има одобрени от МОН 
учебни програми по Религия 
и предстои да се приемат но-
вите учебници за обучение по 
Религия-Християнство-Пра-
вославие, подготвени от ав-
торски екип под ръковод-
ството на Светия Синод.
 Важни застъпниче-
ски кампании в медиите през 
последните години Църква-
та проведе и по повод рати-
фициране на Истанбулската 
конвенция и Стратегията за 
детето, а също така и по въ-
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просите за новия Закон за со-
циалните услуги.
 Очертаната ситуация 
показва, че в областта на ме-
дийното присъствие и кому-
никация, които водят до ста-
билизиране на църковното 
служение и повишаване на 
моралния авторитет, Българ-
ската православна църква се 
намира вече в един етап на 
укрепване и пред перспекти-
вите на нови процеси на раз-
витие. През последните две 
години се разгърна новата 
поредица „Домът на вярата“ 
по БНТ, която предлага нов 
поглед към духовния живот 
на Православието и маркира 
нов етап на сътрудничест-
во между БПЦ и БНТ. Това е 
правилна насока на развитие 
в изграждането на ефективна 
медийна стратегия и поли-
тика за обществена комуни-
кация, чрез която Църквата 
достига до широка аудитория 
от зрители и преодолява нега-
тивни наслоения от минало-
то. 
 Съществуването на-
пример, наред с официалното 
печатно издание на Църквата 
и на официалния интернет 
сайт на Българската патри-
аршия, също така и на нови 
интернет издания или офи-
циални страници на различ-
ните митрополии и църков-
ни учреждения, показва, че 
макар и бавно, Българската 
църква все пак уверено на-
влиза в ерата на електронните 
комуникации и дигитални-
те медии, които се развиват 
изключително бързо през 
последните години. Същест-
вуват, разбира се, и други пра-
вославни интернет портали, 
радио и телевизионни пре-
давания и програми, които 
оформят православното ме-

дийно пространство, като ня-
кои от тях функционират със 
статута и на чисто църковни 
медии. Спонтанното възник-
ване на различни тематични 
групи в социалните мрежи в 
интернет показва също така, 
че все по-голяма роля започ-
ват да играят и неформалните 
електронни медии, които са 
израз на търсенето на нови 
форми и възможности за ак-
тивизиране и структурира-
не на виртуалното интернет 
пространство, посветено на 
православната тематика.
 Посочената накрат-
ко характеристика на съвре-
менната ситуация в областта 
на църковното служение и 
медийната комуникация ни 
разкрива необходимостта от 
това Църквата да изработва и 
възприема по-цялостна поли-
тика и по-активна комуника-
ционна стратегия за диалог с 
обществото чрез медиите, да 
се полагат системни усилия 
за излизане от традиционната 
затвореност и непрозрачност, 
наложени от времето на то-
талитарния комунистически 
режим и на последвалите го-
дини на църковен разкол, за 
да може Българската църква 
да заеме своето място в обще-
ството, като се превръща все 
повече от обект на медийно 
отразяване в субект на актив-
но публично комуникиране.
Гласът на Христовата църк-
ва, както и на различните 
социално-етични и духов-
но-нравствени позиции на 
Православието могат да бъ-
дат по-добре представени в 
обществото, разбрани от хо-
рата и възприети от различ-
ните групи в обществото чрез 
използването на регулярните 
методи и стандарти за кому-
никация. Това са пътища за 

активно сътрудничество с 
медиите и ефективно прибяг-
ване към утвърдените канали 
за публична комуникация. За 
тази цел е необходимо Църк-
вата да има своя медийна по-
литика и устойчива стратегия 
за публична комуникация и 
най-вече - ясно съзнание и 
разбиране за необходимост-
та от принципно, открито 
и честно сътрудничество с 
гилдията на журналистите 
и представителите на тради-
ционните и електронните ме-
дии.

Автор: доц. Костадин Нушев
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Делото е по-мъдро от думите или 
ние и невъцърковените ни близки

Как да помогнем на нашите родители – на тези, които са значително по-възрастни от нас: майки, 
бащи, баби и дядовци, - да дойдат в Църквата? Все пак по-старото поколение е расло и се е 

формирало по време на комунистическата власт, когато атеизмът е бил господстваща идеология. 
Техният мироглед, навиците им вече са вкоренени. За тях е трудно да дойдат в храма, особено 

първия път. Страшно много от тях все още се отнасят с недоверие към Църквата. 
Но от друга страна, добро ли е, когато по-младите се опитват да учат по-възрастните, особено по 
такива сериозни въпроси? С какво можем да помогнем ние и въобще как да се държим? Има ли 

смисъл да водим разяснителни разговори, да спорим и да убеждаваме, или има и друг път? 

Протойерей Александър Авдюгин: 

 - Най-важното е да не наставляваме да вярват, да се молят, да постят и да не съветваме постоян-
но: „Прави като мен!”. Аксиома е: “Всяка вяра, наложена със сила, е вяра невярна”. Не само за младите, 
а и за по-възрастните важи тази аксиома.
 Да спорим, е рисковано: в отговор ще получим твърде много аргументи за по-моралното ниво 
на обществото през това време, когато са расли и живели нашите родители, баби и дядовци. Тогава 
разбиранията за уважение към по-възрастните, грижата за по-младите и помагането на болните и 
немощните хора са възпитавани и поощрявани на високо ниво, както и образованието с всички му 
идеологически отклонения. 
 Но има аргумент, в който по-старото поколение се вслушва: този знаменит морален кодекс на 
онези времена, ако се изчисти от идеологическите конструкции, по своята същност е, макар и наивна, 
но в общи линии вярна, калка (буквален превод – б.р.) на основните библейски постулати. Ако съуме-
ем да обясним това, ще се появи интерес; ако съумеем със своето поведение и нелукава искреност да се 
стремим към изпълняване на Божиите заповеди, заинтересоваността ще прерасне в желание да узнаят 
що за вяра е това.
 Още един аргумент, в който по-старото поколение винаги се вслушва, е любовта към „бащиния 
гроб”, към традицията и историята ни. 
 Имам познат млад свещеник, който привлече към Църквата и баба си, и дядо си, съставяйки 
родословно дърво на своето семейство. На въпрос на дядо му защо прави това – разпитва роднини, 
пише писма на архивите, отецът казал: „искам да се моля за тях”. Това било достатъчно, за да дойдат 
старците в храма.
 Именно в личния пример за вяра, традицията, културата и историята на нашите предци, струва 
ми се, е главният аргумент в апологетиката с по-старото поколение. 
Или накратко: не бъди натрапчив, бъди пример!

Свещеник Валерий Духанин

 Не мисля, че чрез спорове и дискусии можем да приведем човек към Бога. Обръщането към 
Бога е тайна на човешката душа. На по-възрастния от нас човек можем само да предложим по-доброто, 
да разкажем за Христос, за това, как животът в Църквата ни укрепва и подхранва нас. Но най-важното 
нещо е постоянната молитва за роднините, молитвата от сърце – тя принася плод.
 Различието между вярата и неверието не е просто различие в мирогледа, това е различие на две 
вътрешни състояния, на опит на сърцето. Едното сърце чувства Божието присъствие, другото – не. 
Вярата в Бога е невъзможно да се насади в душата по разсъдъчно-рационален път. Тя се придобива 
като откровение, като лична среща с Бога - тогава се преобразява сърцето.
 Ако децата са се обърнали към Бога по-рано от своите родители, то това вече е огромна духовна 
победа. Това е много по-добре, отколкото родителите да са се обърнали към Бога, а децата – не. Обик-
новено родителите много внимателно се вглеждат в това, на какво са се посветили децата им, затова 
често те възприемат от децата си обръщането към Бога.
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 Иска ми се да припомня случай от историята. Когато в Русия се разпространявала православ-
ната вяра, особено трудно ставало това във Велики Ростов. Първите двама епископи ги изгонили. 
Изпратили трети епископ – св. Леонтий Ростовски, но и той не успявал да убеди местните жители за 
вярата; и него изгонили. Тогава той се заселил близо до Ростов и започнал да общува с децата на мест-
ните жители. Неговата доброта привличала децата, а той им говорел за Христос, за спасението, после 
ги кръстил. След това към вярата започнали да се приобщават и възрастните. Така обръщането на 
децата към Христос станало началото на въцърковяването на целия Ростов. Затова обръщането към 
Бога именно на децата преди това на родителите е приветствано явление в съвременния живот. Чрез 
децата вярата ще се разпространи у всички.

Свещеник Димитри Шишкин:

 Струва ми се, че в отношенията ни с по-възрастните ни роднини е необходимо преди всичко да 
се погрижим за най-точното и пълно изпълнение на заповедта за почитането на родителите. Това се 
отнася и за дядовци, баби и други по-възрастни родственици. Защото основата на проповедта за Хрис-
тос трябва да бъде любовта, разбира се. Тогава и нашите думи  за вярата ще бъдат „подправена със 
сол“, тоест ще са духовно изпълнени и съдържателни. Това е първото. Второ: не трябва да мислим, че 
промените у нашите близки ще настъпят бързо и точно така, както очакваме ние. Хората са различни и 
при някои благословената промяна на сърцето се случва лесно и бързо, а при други –  трудно и бавно. 
Във всеки случай е нужно да ценим свободата на близкия ни човек и да не насилваме неговата воля. 
Запасете се с търпение и с доброжелателно уважение. А това означава: не досаждайте с безкрайните 
си наставления, „не считайте себе си за нещо, бидейки нищо“ (Гал. 6: 3). Учете се повече да слушате и 
да служите, а не да високоумничите и вразумявате. Разбира се, може и трябва да разказвате на своите 
близки и приятели за вярата си, но е нужно да правите това тактично, а не натрапчиво с „просвети-
телска“ цел, което може да предизвика само раздразнение у майка ви и баща ви, които са ви учили да 
говорите някога, а сега вие се опитвате да ги учите на нещо си. И дори и хиляди пъти да казвате пра-
вилните думи, ако в тях няма простота и доверие, ако не произлизат от пълнотата на живото ви сърце, 
то те ще остават просто звукове.
 Само Господ лекува сърцето на човек, трябва да помни това. Значи е нужно да се молим с бол-
ка и любов за своите невярващи или невъцърковени близки и самите ние да бъдем живи и истински 
християни. Да затвърждаваме проповедта със своя личен пример, помнейки, че „няма дума, която да е 
по-мъдра от делото“ (св. Марк Подвижник).

Превод: Недялка Иванова  Източник: pravoslavie.ru



Задушница

 По време на общата панихида за Задушница, в която свещениците от храма измолваха от Все-
подателя Бога упокоение за душите на всички починали преди векове православни християни, отец 
Любен вторачи погледа си в една малка свещичка, забодена върху домашно приготвено жито, която 
аха-аха да изгасне, после сякаш изведнъж се съвземаше и запламтяваше с ярко жълт пламък, след 
което пламъкът й пак клюмваше на една страна и едва–едва си поемаше дъх. Тази свещичка незнайно 
защо му напомни за душата на отдавна починалия му брат. Беше пет-шестгодишен, когато брат му, 
по-голям от него със седем години, почина от левкемия. Спомни си как дядо му беше паднал на колене 
пред молитвения кът с хартиени икони, който беше си устроил в своята стаичка.
– Какво правиш, дядо? – попита малкият Любен.
– Моля се на Бога за душата на брат ти – извърна глава към него дядо му и очите му бяха пълни със 
сълзи.
 Сълзеше и свещичката, в която отец Любен бе забил поглед, и сълзите й се стичаха върху жито-
то, върху което бе поставена. Спомни си и за един случай от своето служение. Преди години в следобе-
да на Велика събота, когато щеше да се оттегля да почива и да се подготви за пасхалната служба, дой-
доха в църквата мъж и жена. Детенцето им, момченце на пет годинки, било в кома в местната болница 
и понеже не било кръстено, медицинска сестра от детското отделение ги посъветвала да го кръстят.
Момченцето бе омотано цялото в системи и отец Любен извърши съкратено Кръщение поради страх 
от смърт. Когато поръси трикратно детенцето с осветената вода и изрече формулата: „Кръщава се ра-
бът Божи... в името на Отца и Сина и Светия Дух!”, то сякаш отвори очи. „Сторило ми се” – помисли 
си отецът. На тръгване даде телефонния си номер на родителите на детенцето да му се обадят, ако има 
някаква промяна в състоянието му, като им вдъхна надежда, че стават и чудеса, като даде примери, на 
които е бил свидетел. 
 Родителите не се обадиха. След няколко месеца медицинската сестра от болницата, която ги 
беше пратила при него, дойде в храма да й чете молитви. 
– Какво стана с това детенце, което кръстих? – попита отецът.
– Знаете ли, отче?! Стана чудо! Момченцето оздравя!
– На мен ми се стори, че когато го кръщавах, си отвори очите. 
– Не ви се е сторило; и аз видях това. Слава Богу за всичко!
 Ако разкажеше за този случай на жените, които го търсеха за молитви и разправяха, че негови-
те молитви „хващат дикиш”, сигурно щяха да го обявят за „чудотворец”, но той знаеше, че Бог е, Който 
животвори.
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 Защо тъкмо днес, на Задушница, го връхлитаха толкова спомени? Спомни си и как като черно-
работник в Коми бе паднал в една река и бързеят й го повлече. Вече виждаше края си, когато, неочак-
вано за самия него, отправи молитва към Бога и даде обет, че ако оцелее, ще Му служи. Никога преди 
това не бе се сещал за Бога. Родителите му не бяха вярващи. Баща му беше военен и искаше синът му 
да тръгне по неговия път. А Любен, като повечето млади хора, не обичаше униформите.
 След завръщането си от Коми той склони на настояването на баща си да работи в армията, но 
като волнонаемен. Стана шофьор на командира на дивизията. Баща му се надяваше, че скоро ще обле-
че и униформа.
 Любен бе забравил за обета си към Бога. Докато един ден не попадна в пътно меле и отново на 
косъм не се размина със смъртта. Прие случилото се като напомняне, че трябва да изпълни обещание-
то си. Почна да ходи всяка неделя на църква. Запозна се с енорийския си свещеник и сподели, че желае 
да следва в Духовната академия. Свещеникът му обеща препоръка пред владиката и му даде една книга 
– „Нашата вяра”, от която да се подготви за приемния изпит в Академията. 
 Малцина от състудентите му в Духовната академия бяха от вярващи семейства. Повечето бяха 
като него – прохождащи във вярата, още не съвсем въцърковени. Това, което ги обединяваше, беше, че 
всички те не желаеха да се подчиняват на правилата на една система, която властваше отвъд стените 
на църквите и духовните училища. 
 На втората година от следването си Любен реши да не отлага повече изпълнението на обета 
си, ожени се набързо и бе ръкоположен за свещеник. Пратиха го в едно село край областния център. 
Църквата, в която служеше, всъщност бе параклис в местното гробище. В самото село нямаше църква. 
Местен жител бе дарил преди време дворното си място за изграждане на храм. Наследниците му, които 
отец Любен беше издирил, нямаха нищо против, но кметът и партийният секретар на селото правеха 
спънки за започването на строежа. И отец Любен и кметът заедно с партийния секретар се сдърпаха. 
Кметът започна да проклетисва Бога на отеца, а отецът – тяхната партия. Под натиска на партийния 
секретар кметът написа заповед за уволнение на свещеника. Свещеникът се оплака на владиката. По-
следният, който беше назначен с царски указ, написа заповед за уволнение на кмета. Той пък отиде да 
се разправя с владиката:
– Кой сте Вие да ме уволнявате, мен партията и народът са ме избрали?
– А да не би Вие да сте назначил свещеника, та да го уволнявате? – попита на свой ред владиката.
 Скоро след това владиката почина, а година след неговата смърт настъпиха и промените. Пар-
тийният секретар хвърли партийния си билет и стана върл антикомунист, кметът пък – незнайно с 
какви пари – строителен предприемач. И двамата бяха едни от първите, които се включиха в иници-
ативния комитет за събиране на средства за построяване на новия храм в центъра на селото. След 
десетина години храмът бе завършен и осветен. 
 – Аз го построих – хвалеше се бившият кмет.
 Междувременно отец Любен бе преместен да служи в една от църквите в областния град. Пред-
стоятел на храма бе свещеник почти на неговата възраст, записал и завършил Богословския факултет 
след промените. Разправяха, че бил бивш комсомолски секретар. „Но и апостол Павел, преди да се 
обърне, е бил гонител на първите християни” – оправдаваше го в себе си отец Любен.
Веднъж двамата се спречкаха, вече не помнешe защо, и предстоятелят се усъмни във вярата му:
– Къде ти е вярата?
 Отец Любен се засегна. Той нямаше претенции като някои други, които си въобразяваха, че са 
на „ти”с Бога, а в отношенията си с ближните често прекрачваха учтивата форма. Просто беше дал 
обет да Му служи и според силите си се стремеше да го изпълнява. А този „закъснял християнин” – 
така наричаше той тези, които като партийния секретар и кмета от селото, където служеше по-рано, 
след промените изведнъж бяха повярвали в Бога, – ще го съди. „Е, а аз сега, на свой ред не го ли съдя?” 
– запита се отец Любен. „Понеже – както казва апостолът – кой човек знае какво има у човека, освен 
човешкия дух, който живее в него?”
 След панихидата отец Любен запали свещи за душите на починалите си сродници, а и за своята 
– както считаше той – объркана душа.

Автор: Янчо Михайлов
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ЗА ЮБИЛЕЯ НА 
ЙОХАН

 СЕБАСТИЯН БАХ

На 21 март 2020 г се навършват 335 години от рождението на великия композитор и 
музикант Йохан Себастиян Бах (21.03.1685 — 28.07.1750). Предлагаме на читателите 

материал, написан от игумен Пьотр (Мещеринов), директор на школата за 
младежко служение при Патриаршеския център за духовно развитие на деца и 
младежи при Свето-Даниловския манастир. Той си спомня как Бах го е довел до 

Христа.

ПОВЕЧЕ ОТ КУЛТУРА
Песимистични бележки за Бах и за нашите съвременници

Биографична справка за Йохан Себастиан Бах

 Роден е на 21 март 1685 г. в град Айзенах в семейството на градския музикант Йохан Амвроси 
Бах. Родът на Бах е древен, известен в Германия музикален „цех”. След смъртта на баща му през 1695 г. 
момчето е приютено в семейството на големия му брат Йохан Кристоф, жител на град Ордруф. Йохан 
Себастиян се учи в Ордруфския лицей и изучава музика при своя брат и опекун. През юли 1703 г. той 
приема длъжността органист на Новата църква в град Арнщадт, а след три години е органист на църк-
вата „Свети Власий” в град Мюлхаузен. 
 През   1707 г. Бах се жени за Мария Барбара Бах - негова далечна роднина. В 1708 г. той е назна-
чен за органист и придворен музикант в град Ваймар. През декември 1717 г. се мести в град Кьотен, 
където получава длъжността придворен капелмайстор на княз Леополд Ангалт-Кьотенски, голям це-
нител и поклонник на таланта на Й.С. Бах.
 На 5 юли 1720 г. внезапно умира Мария Барбара. На 3 декември 1721 г. Й.С. Бах се жени за Ана 
Магдалена Вилке, която става негова втора съпруга. През 1723 г. Бах е вече кантор на църквата „Свети 
Тома” в Лайпциг. В 1736 г. му е дадена титлата придворен композитор на Саксонското кралство (към 
което се числи Лайпциг).
 На 28 юли 1750 г. Й.С. Бах умира. Погребан е в некропола на лайпцигската църква „Свети Йоан”. 
През 1949 г. прахът му е пренесен от разрушената по време на войната църква „Свети Йоан” и е погре-
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бан в олтара на църквата „Свети Тома”.
 От двата си брака Й.С. Бах има 18 деца, 
от които половината умират съвсем малки. От 
децата на Бах известни със своите композитор-
ски и изпълнителски таланти са Вилхелм Фри-
деман, Карл Филип Емануел и Йохан Христоф.
 Изпод перото на Й.С. Бах са излезли око-
ло две хиляди произведения, от които до нас са 
достигнали 1150. Сред тях са 200 духовни канта-
ти за всичките неделни и празнични служби на 
лутеранската църковна година, Страсти по Йоан 
и Матей; Пасхална и Рождественска оратории; 
Меса си минор, многобройни хорали и духов-
ни песни; около 300 произведения за орган, като 
повече от половината от тях са хорални пре-
людии (за богослужебно ползване); множество 
произведения за клавир: „Добре темпорирано 
пиано”, Английски и Френски сюити, партитури 
и много други; камерна музика, която включва 
произведения за различни инструменти и ан-
самбли; оркестрова музика – Бранденбургски 
концерти, сюити и концерти за цигулка и кла-
вир; „Изкуството на фугата” (едно от последни-
те произведения на Й.С. Бах).

I.

 Имам си един приятел. Познавам го от 
детството си; винаги съм получавал от него под-
крепа, утешение и радост. Нито веднъж не ме е 
подвел, в трудни моменти е бил мой събеседник 
и опора. Нещо повече, той ми оказа най-вели-
кото благоволение, което е възможно - заведе 
ме при Христос, откри ми Неговото Евангелие. 
Наистина нашите отношения не са лишени от 
своеобразия: работата е в това, че моят другар е 
починал преди 257 години (но в Христа всички 
са живи). Казва се Йохан Себастиан Бах.
 Още 12–13-годишен започнах да се за-
слушвам в неговата музика (музиката е моето 
професионално занимание, роден съм в семей-
ство на музиканти и още от седемгодишен се 
учех във всевъзможни музикални образовател-
ни институции). На тази възраст вече познавах 
творчеството на много композитори, но Бах ми 
направи абсолютно специално впечатление. 
Нещо се вкопчваше в дълбините на моята душа 
и винаги чувствах, че то е повече от музика и че 
зад нея стои нещо или (Някой).
 В музикалното училище в съответствие 
с учебните програми ние започнахме да изуча-
ваме Бах. И ето ти сега… Но тук е нужно да се 

отклоня и да кажа няколко думи що за учебни 
програми бяха това. Главната идея в тях беше 
атеизмът. Съставителите на съветските учебни 
курсове влагаха всички усилия, говорейки за 
духовната, църковната музика (а такава беше 
по-голямата част до ХІХ век) да й придадат 
„марксистки”, т.е. безбожен смисъл.
 Напомням, че Бах е не само дълбоко вяр-
ващ християнин, но е велик християнски ми-
слител, равен на когото няма в историята, тъй 
като той философства не с думи, а със звуци. 
Той съзнателно е посвещавал своето творчество 
на Бога, виждайки предназначението на изку-
ството „за прослава на Всевишния и наставле-
ние на ближния”. Нещо повече: той самият е бил 
църковен служител – органист в много немски 
градове, а в последните 27 години от своя жи-
вот (от 1723 г. до 1750 г.) е кантор на църкви-
те „Свети Тома” и „Свети Николай” в Лайпциг 
(канторът е преподавател в църковното учи-
лище; ръководи музиката в църквите, обучава 
децата в музикалните школи и обикновено има 
задължението да пише нови творби за всеки го-
лям църковен или градски празник). Затова в 
разговор за Бах съветската музикална педагоги-
ка нямаше как да заобиколи неприятните за нея 
факти, но тя всячески извърташе, тълкувайки 
ги превратно. Говорейки за църковната музика 
на композитора, нашите учебници буквално се 
проваляха - разбира се, Бах е бил напредничав, 
класово правилно ориентиран деятел на култу-
рата в своето време. Но ето ти беда - по негово 
време е имало засилване на Църквата. Никакви 
сюжети, освен библейските, не е възможно да 
се използват в творчеството... И Бах със свито 
сърце, с отвращение, против волята си се въз-
ползвал от евангелските сюжети. Но той изра-
зявал чрез тях, разбира се, прогресивни, съвсем 
не религиозни идеи. Бедният Бах! Ако беше жи-
вял 150 години по-късно, със сигурност щеше 
да напише оратория по текста на „Манифест на 
комунистическата партия”. Така ни учеха. (За 
любителите и хвалителите на съветското време! 
Колко бързо вие забравихте цялата тази атмос-
фера на нагла, глупава лъжа и безбожие, в която 
се възпитаваха цели поколения...)
 Но нашите идеолози не отчитаха, че му-
зиката на Бах говори сама за себе си. Тя разтва-
ряше черупката на цялата безумна атеистична 
словесност. Когато ние изучавахме „Страсти по 
Матей”, на нас ни внушаваха, че главното дейст-
ващо лице в тази църковна служба на Велики 
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Петък е народът (вероятно същият, който е и крещял: „разпни Го!”). Но музиката се съкрушаваше и 
плачеше, скърбеше и се ужасяваше, състрадаваше и светеше с огромна любов към Този, от Чието име 
нашите учебници като от огън се бояха да споменат. Но в нотния текст, който ни раздадоха, когато 
изучавахме „Страстите”, имаше написани на немски език редове, които въодушевяваха тази необик-
новена, от никого ненадмината музика.
 Въоръжен с речник, аз започнах да чета тези редове – така Евангелието за първи път влезе в 
моя живот. Полагайки неимоверни усилия, забърквайки се в авантюристични и опасни за това време 
приключения (пак ли „кой там хвали съветското време?”), аз се сдобих с фотокопие на Новия Завет и 
започнах да го чета. Абсолютната убедителност на Баховата музика ми даде абсолютната увереност в 
истинността на Евангелието Христово, макар че до Кръщението ми имаше още много дълги години. 
И не само за мене, но и за много други хора от съветското време Бах беше велик духовен отдушник и 
проповедникът на Христос.

II.

 С влизането ми в църквата присъствието на Бах в моя живот не намаля, но се обогати с други 
значения. Работата е в това, че на много хора съвременната култура прави потискащо впечатление. 
Аз нямам предвид откровените безобразия от типа на книгите на Сорокина или съвременните тър-
сения на оперните режисьори, правещи, да речем, от персонажите на Моцартовите опери откровени 
хомосексуалисти. Не, става дума за съвършено добронамерени явления на културата – филми, книги, 
музика. При цялата им, понякога, актуалност, значимост, занимателност - те са плоски, естетическото 
им въздействие е праволинейно и ограничено. 
 Съдя твърде строго? Съвсем не, просто има с какво да се сравнява. Бах поставя такава естетиче-
ска летва, в сравнение с която ясно се вижда истинската естетическа „тежест” на културните явления 
в съвременността.
 Музиката на Бах не можеш да наречеш проста (Вивалди и даже Хендел са много по-достъпни 
за възприемане). Напротив – тя е изключително сложна и изтънчена. Наистина геният на Бах е такъв, 
че не забелязваш това, но не знаeйки особеностите на творчеството му, хората възприемат неговата 
музика в най-добрия случай на около двадесет процента (и даже тези 20% с нищо не са сравними). А 
тези особености се изразяват преди всичко в невероятната многопластовост и дълбочина на Баховите 
творения. Да вземем за пример част от кантатата (богослужебно лутеранско песнопение; на перото на 
Бах принадлежат повече от двеста духовни кантати). Гласът пее, оркестърът го съпровожда. В оркестъ-
ра се откроява една бавна мелодия, вплитайки се в останалата музикална тъкан. За слуха всичко това 
прави вълнуващо, възвишено, хармонично и завършено впечатление (това са тези 20%). А сега хайде 
да добавим останалите 80%. Гласът пее текст от Библията или църковната поезия – това е първият 
конкретен смисъл. Открояващата се в оркестъра мелодия е хорал, тоест известен на цялата общност 
древен напев, свързан с определен кръг смисли (да предположим, че православният човек чуе без думи 
напева на Великия канон на преподобни Андрей Критски, то веднага ще се пренесе в образната сфера 
на Великия Пост). Хоралната мелодия, звучаща без текста, придава на изговорените думи някаква 
обективност, разширение. Ето вторият смисъл.
 По-нататък. Оркестърът нe просто свири красива музика, Бах е последният велик представител 
и завършващ цяла музикална епоха, когато построяването на композицията изисква не творческата 
с нищо не сдържана авторова фантазия, а строгото съотношение на музиката, текста, контекста. Това 
съотношение се постига с употребата на устойчиви риторични, символични музикални фигури. Това 
са символите на Кръста, на упованието в Бога, на вярата, на страданието, на скръбта, на радостта и 
прочие. Музикалните риторични фигури се използват от Бах необикновено изкусно и изразително, 
така че към буквалното значение на текста и на обективността „над-смисъла” на хоралната мелодия 
се добавял философският „музикален коментар”, позволяващ да се изрази това, което е недостъпно 
за словото, както е според думите на св. Йоан Лествичник „радостопечално”. Например пасхалното 
песнопение се съпровожда от музикалните мотиви за Кръста и бичуването - за да ни напомня на каква 
цена ни е дадена пасхалната радост.
 Четвърти смислов пласт - съотнасянето на цялата кантата с контекста, тоест с евангелското 
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четиво на дадения богослужебен ден. По-често всичко това е непряко 
(това е задача на проповедта), но е своеобразно и „естетическо тълку-
ване” на Евангелието.
 И накрая - петото ниво – майсторството, с което всичко това е 
създадено.
 Трябва да се каже, че за културата на епохата, завършила в сре-
дата на ХVІІІ в., това не е маловажно. Музиката тогава се пише не 
„в свободен полет”, а се е конструирала. Бах, казано по-точно, не е 
композитор, а Майстор. За тези, които знаят как е създадено съчи-
нението, (което е достъпно сега само за хората, изучаващи тази об-
ласт на изкуството, а по времето на Бах всички са знаели това), май-
сторството на Бах предизвиква най-пълно изумление. Това е просто 
невъзможно съвършенство. Не трябва да се мисли, че това е само 
формалната страна; тя е твърде съществена за възприемане на съчи-
нението. Да кажем, слушайки Crucifixus (“Разпнат за нас при Понтия 
Пилата, и страда, и бе погребан”) от МЕSSA h-moll (BWV 232 - Меса в 

си минор), е невъзможно да останеш равнодушен. Много хора не могат да сдържат сълзите си. Такова 
е въздействието на музиката в родство с текста. Но ако знаеш още как това е направено – с най-строго 
спазване на безукорна форма, на най-сложни технически прийоми, при това всичко това звучи аб-
солютно естествено и свободно - ето това придава на произведението особен смисъл на Божествено 
величие, на хармония, мъдрост, съвършенство и порядък.
 Майсторството на Баховата форма позволява да се докоснем до сфера, която свети Теофан За-
творник нарича „душевно-духовна”. Така например в органовите кантати три самостоятелни гласа, 
които живеят свой пълноценен живот, се преплитат в удивителна хармония, която като блясък из-
образява неизразимата с думи тайна на Светата Троица – и личното битие на всяко Нейно Лице, и 
Тяхното Единосъщие, и свързващата Ги любов…

ІІІ.

 Разбира се, Бах е повече от изкуство, повече от култура. Изключителната сложност, свръхи-
зтънченото майсторство, пълнота и многозначност, позволяващи на Бах да предава неща вече почти 
духовни, градящи се безусловно на религиозна основа. Епохата, която, може да се каже, завършва със 
смъртта на Бах, е била епоха на христоцентричност, последното в човешката история ярко пламване 
на християнското религиозно усърдие, когато всички страни на обществения живот са се стремили 
към пълно подчинение на Евангелието. С примера на Бах ние ясно виждаме как християнството раж-
да култура и как то позволява тази култура да се възприема. Тази бездънност и многосмисловост на 
Баховото творчество се е възприемала от хората от това време непосредствено, а не след дълго изу-
чаване историята на западното християнство в специални естетически дисциплини и прочие, което е 
необходимо сега на сериозно интересуващите се от музиката на Бах. Тогава тя е била достъпна за всеки 
мирянин. Съвременният човек в болшинството си е органически неспособен за такова възприятие. От 
културата е изчезнала дълбочината на смислите; а тя е изчезнала, защото се е разрушил християнският 
фундамент, на който тази култура се базира.
 През юни ми се удаде да посетя фестивала на Бах в Лайпциг. Там аз се опитвах да възстановя 
за себе си духа на Баховата епоха… и не можах да направя това. От огнище на немската национална 
култура Лайпциг се е превърнал в среден, бездарно застроен европейски град. В огромния хай-тек 
универмаг, закриващ с кубичната си маса градската катедрала „СветиНиколай”, ескалатори и стълби 
образуват огромен шестетажен цилиндър, на дъното на който има фонтан. На всеки час фонтанът 
започва да мига с ниското осветление, да клокочи и да се пени, и изхвърля огромна струя от първия 
до шестия етаж. Многобройните посетители на универмага – съвсем не деца, а възрастни чичковци и 
лелки, прилепени към перилата, съзерцават това зрелище. В момента, когато струята вода достигне до 
тавана, хората избухват в приветствени викове и бурни овации. 
 Ако Бах би станал от своя намиращ се на 200 метра оттук гроб и видеше това, то той, мисля си 
аз, не би разбрал какво се случва; а ако би разбрал - щеше да се ужаси. На Великденското богослужение 
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органистът в църквата „Св. Николай” свиреше 
хорална прелюдия собствено производство… 
Какъв кошмар! Чувах долнопробен холивуд-
ски саундтрак. Алберт Швайцер пишеше, че 
най-високото постижение на немската нация е 
църковната поезия и църковната музика. И ето 
в църквата, където, както се казва, сам Бог е 
наредил да се изпълняват хоралните прелюдии 
на служилия в нея велик кантор, звучи гръмка 
и нaтрапчива суинг безвкусица.
 Гробът на Бах в църквата „Свети Тома” 
е затрупан с цветя, но пълнотата на изкуството 
на Бах с целия свой християнски и висококул-
турен контекст е отишла в миналото. Останали 
са тези 20% на възприемане на „паметниците 
на културата”, на просто „хубава музика”...
 “Струва ли си да се мрънка?” - ще ми 
възразят. Добре, че поне 20% са останали... Но 
културното пространство не търпи празноти. 
На мястото на 80% от религиозния смисъл се 
събират всякакви отпадъци, което пречи и 
20%-те да бъдат самите себе си. Защото това, 
което слушах на фестивала на Бах, беше изпъл-
нено старателно и с почит, но – както аз твър-
дях за съвременната култура въобще - е плоско 
и ограничено. Не са тези темпа, не е това преда-
ване на музикалния материал, всичко е някак 
евтинко… А нали преди 30 години лайпциг-
ските интерпретации на Бах бяха еталон за 
запазване на многовековната изпълнителска 
традиция. Навярно аз съм субективен. Но на 
мен ми стана обидно за града и нацията, както 
ми е обидно за човека, когато той губи лицето 
си и става част от тълпата.

ІV.

 За мене е очевидно, че християнство-
то като достояние на обществото е излязло от 
живота на Европа, излязло е окончателно и 
безвъзвратно. Все още след него следва шлей-
фът на великата християнска култура, може би 
поради своето богатство той ще се влачи още 
много дълго, явявайки се за хората, които не 
искат да бъдат тълпа, слаб отблясък на небес-
ната красота. Скитайки по вече съвсем не-ба-
ховските лайпцигски улици, задръстени с без-
делен народ, твърде ясно разбрах, че и Русия 
е Европа. Всички приказки, че „ние си имаме 
свой път”, ми се сториха нещо като цветята на 
гроба на  Бах –  почит към миналото; но моля, 
ние ще послушаме музиката ти, а със своите 

християнски одежди, ако обичаш, не ни се на-
трапвай...
 Ние сме Европа, само че по-груба и със 
закъснение. Москва е съвършено европейски 
град: търговия, реклама, увеселения, разпус-
натост. И не трябва да си правим илюзии, че 
каквото и да направим, няма да ни се отдаде да 
отбием Русия от общоевропейския път. Руски-
те хора безусловно предпочитат “живот като 
в Лайпциг”, “живот като в Ханой”, междинни 
варианти в човечеството няма. И така, както и 
Европа, и Русия няма да успее да се върне ма-
сово към Христа, към евангелската духовност, 
нравствената правда, към християнската кул-
тура. Християнството и културата вече са ста-
нали достояние изключително на частни лица. 
По-нататък тази „частност” ще се увеличава 
все повече, а обществената среда ще става по 
отношение на нея все повече и повече чужда. 
И тук аз се връщам към това значение, което 
заема Бах в моя сегашен вече твърде църковен 
живот. Той е незаменим отдушник именно за 
частните лица. Неговото изкуство в пълнотата 
на своя контекст е велика противоотрова сре-
щу всяка стадност, еднаквост,  плоскост, при-
митивност, плиткост на съвременното култур-
но пространство. Всъщност той продължава 
своята дружба с мен, своето покровителство 
над мен – утешава ме, подкрепя ме и ме радва. 
Иска ми се и читателите на тези редове да се 
сприятелят с него. Бах е любвеобилен, защото 
е служил на Извора на Любовта – Христос. И 
си мисля, че всеки, който се сприятели с него, 
няма да съжалява за това никога.

Превод: Стефка Мечкарова

Източници: foma.ru
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