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Нашата визия за света

“И тъй, стойте твърдо в свободата,
която Христос ни дарува, и не се
подлагайте пак под робско иго…”
(Гал. 5:1).

“Стойте твърдо в свободата, която
Христос ни дарува” (Гал. 5:1)
Уважаеми читатели,
В априлския брой на списанието разглеждаме една тема, която винаги ще бъде значима за човека. Това е темата за свободата.
Какво е свободата - идея, химера или реалност? Свободни ли сме и
до каква степен? Способни ли сме за свобода? Върху тези и други
въпроси се опитваме да разсъждаваме.
Защо именно свободата? Защото времето, в което живеем
днес ни напомня, че много бързо можем да загубим всичко онова,
което сме смятали за даденост. Чуваме постоянно, че имаме права,
че имаме свободи, че едно или друго нещо в тукашния земен живот
ни принадлежи и забравяме, че понякога със земните си свободи се
откъсваме от небесната, духовна свобода, дадена ни от Бога.
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Последното виждаме именно в периода на Великия пост, в
който се намираме сега. Всяка година през тези дни ние доброволно
се отказваме да консумираме определени храни, доброволно се отказваме да се веселим, да се опиваме и да се отдаваме на страстите
си. Но всяка година с това наше „заключване“ за света, се освобождаваме от примките, които ни привързват към него. „Освобождава
единствено вярата - казва отец Александър Шмеман в своите Дневници  - защото вярата говори за послушание. Свободата е само във
вярата, защото послушанието към Бога е единствената свобода на
този свят и единствен източник на свобода.“ Само ако сме с Христос
сме свободни, защото „Господ е Духът; дето пък е Духът Господен,
там има свобода“ (Кор. 3:17).
                                                                                      Ангел Карадаков
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Кръстът е
ключът за Рая
     Видински митрополит Неофит
Достойно и праведно е да се покланяме всякога на светия кръст Господен. Но има
и специални дни за това. Такъв ден е и средопостната неделя. Поради това тя се нарича
кръстопоклонна. Разбира се, че поклонението,
всъщност, се прави на оногова, който увисва
на голготския кръст заради нашето изкупление.
Кръстът е осветен от излялата се върху него божествена кръв Христова, която го е
направила свят и животворен. Като се покланяме и целуваме днес това оръдие, което послужи за нашето примирение с божественото правосъдие, нека си припомним думите на
прочетеното Евангелие и да си направим назидателни размишления
по случая.
„Тогава Иисус рече на учениците Си: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме
последва;   защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а
който изгуби душата си заради Мене, ще я намери; защото каква
полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или
какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му. Истина ви казвам: тук стоят някои,
които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески да иде в
царството Си“ (Мат. 16:24-28).
Всички хора, без изключение, са осъдени да носят един
по-тежък или по-лек кръст в живота си. Според учението на Словото Божие, до падането си в греха човекът бил свободен от това бреме. Но той бил съблазнен и съгрешил. И божественото правосъдие
го наказало. „Проклета да е земята поради тебе; с мъка ще се хра6

Светодавец брой 4/2021

Проповед

ниш от нея през всички дни на живота си;“ (Бит. 3:17). От момента,
когато е произнесена тази присъда, дори до днес, на земята няма
човек, който да не е изпитал жилото на скръбта в сърцето си. До висока степен се е развил човешкият ум. Но скръбта не е могла да бъде
премахната. Изнамерени са много начини за веселби, развлечения и
наслади. Но и те се оказват малотрайни и ни едно от тях не може да
направи човека постоянно доволен и щастлив. Наистина, плачове и
ридания по-често се слушат в бедните хижи и колиби. Но такива има
и в разкошните палати и богати домове. Не е рядко при пълни каси
със злато да се леят горчиви сълзи. Често пъти скръбта еднакво разяжда сърцата, както на облечените в дрипи, така и на тези, облечени
в коприна. Много пъти под веселата усмивка се крие дълбока тъга,
която гнете сърцето и подкосява здравето. Безспорно това е кръст,
последица от греха…
Хората не могат да се освободят съвършено и да не носят
кръста си в живота. Но те могат да направят това носене полезно
за себе си. С Евангелието си Христос Спасител ни учи, как чашата
на скърбите и злополуките ни в живота може да стане благотворно
стъпало към духовно съвършенство. Целият негов земен живот бил
един тежък кръст. това бе кръста на вярата, любовта, братството,
правдата и светостта. Неговата велика мисия бе: с тези божествени
начала да направи хората по-добри, да облекчи човешките скърби и
неволи. Изтерзан и измъчен заради тези велики начала, той бе принуден да изнесе своя кръст на Голгота, за да го освети с божествената си кръв. И от тоя момент житейският кръст на всеки вярващ става
по-леконосим: едно, защото истинският път за кръстоносенето е открит и второ, защото грехът, който прави тежки кръстовете, може да
се погасява с вярата и любовта към Бога. затова и Спасителят казва:
– Който иска да върви подир мене, нека се отрече от себе си,
да вземе кръста си и да Ме последва.
Из пътя подир Христа може да се облекчи тежестта на кръста
и да се замени скръбта с радост. Безспорното е, че който върви по
тоя път на вярата и правдата, непременно ще опази своята безсмъртна душа. А това е най-важното. Защото каква полза за човека, ако
той, по пътя на лъжата и измамата, придобие цял свят, а пък изгуби
душата си?
7
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Но, от какво се образуват нашите житейски кръстове? – Материалите за това са многобройни и страданията са най-изобилния
материал за сплитането на тия кръстове. Образуват се те от трудовете и грижите, които хората, като членове на семейството и обществото, са длъжни да понасят. Частно за всекиго житейският кръст
се слага от многобройните огорчения, обиди и несполуки, които се
срещат по пътя на живота. Образува се той от големите нещастия и
злополуки, които нерядко ни постигат: с изгубване мили и близки на
сърцето ни същества – деца, родители и роднини – които са били надежда и опора на живота ни. Образува се той с изгубване на имот и
състояние; с греховно падение и морална поквара на членове от семейството, които стават позорно петно на фамилията. Бездетството,
многочадието, раздорите и несъгласията между децата и родителите, раздорите и недоверието между съпрузите често причиняват не
малки кръстни мъки и страдания…  но, всички елементи за нашите
житейски кръстове не могат да се изброят. Пък и непотребно е това.
Защото всеки добре знае елементите на своя кръст. Всеки знае как
понякога той кръст убийствено притиска душата и измъчва сърцето.
Безспорно е, че божественото правосъдие определя всекиму
заслужен кръст в живота. Факт очевиден е, че никой не може да избегне кръста си. А не може да се избегне това, що ни иде от Бога. Но
тежестта на кръста много зависи от хората. Зависи как и по какъв
път носят те кръста си.
Освен примера за доброволно носене на кръста си, Христос
Спасител ни даде благотворното семе на вярата, любовта, милосърдието и правдата, като най-мощно средство за подобрение на живота
и облекчение на нашия житейски кръст. Но, как възприехме и как
употребяваме ние това благодатно семе? Посеяно ли е то изобилно
в нашите сърца? Грижим ли се да го посеем и в сърцата на нашите
деца, преди още те да са притиснати от техния житейски кръст? Стараем ли се да го насаждаме в сърцата на нашите ближни, в нашите
училища, в нашите частни и обществени учреждения?…
Уви, ние сме възприели това семе, но за неговата култура
твърде малко сме сторили. Нещо по-лошо. Ние съвсем равнодушно
гледаме, как това семе се потъпква, а вместо него се сее бодливото
и отровно семе на егоизма, безверието и моралната поквара. Липсва
8

ни воля да вървим подир Христа. Мнозина се срамуват от него и
думите му. Затова пък тежестта на нашия житейски кръст става още
по-убийствена за душата ни.
И наистина щом допущаме цялата ни земя да се посява с бодливи тръне, можем ли да ходим по нея без да се нараним? Щом допущаме грубият егоизъм, алчоността, безверието и безнравствеността
да увеличават злощастието и бедствията в нашата страна, можем ли
да избегнем техния гнет? Щом не си даваме труд да възпитаваме
нашите деца в началата на вярата, честността и моралната чистота,
можем ли да избегнем срама и позора, когато те, възмажали, вършат мерзости и престъпления? Щом се свързват бракове с користни
цели, без съзнание за семеен дълг, могат ли съпрузите да избегнат
кръста на несъгласието и недоверието?
Безверният, неморалният живот, егоистичните и престъпни дела извикват поклятието на божието правосъдие. И грешните
хора мъчително ще понасят това проклятие. По-дълго време могат
да не чувстват това крайно падналите, губите и безсъвестни хора.
Но затова пък по-късно, кога се събуди съвестта, техните житейски
кръстове стават непоносимо тежки и мъчителни. Тия хора понякога
9
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посягат на живота си.
И тъй, лек може да бъде нашият кръст, когато го носим подир Христа; когато се отречем от себе си – от нашето себелюбие и
престъпна алчност; когато заживеем с вяра и правда. Лек и водещ
към спасение ще бъде той, когато се опира върху животворния кръст
Господен. Двама разбойника били разпнати при Христа на Голгота.
те и двамата търпели еднакво заслужено наказание. Но единият носил кръста си с вяра и разкаяние. От кръста той се молил на Спасителя: „спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в Царството си“. И
веднага се дава отговор на молбата му: днес ще бъдеш с Мене в рая.
И утеха, и спасение получи той. Но другият разбойник, с цинизъм и
безверие похули Спасителя и погина под страшната тежест на своя
кръст.
Това е убедителното доказателство, че и сега, едни от хората,
– които с вяра и преданост на Бога носят кръста на своите скърби и
злополуки, ревностно следват подир Христа, – подобно на благоразумния разбойник, възлизат към небето в рая. А други от тях – подобно на другия разбойник, поради крайно безверие, престъпност и
морално падение, от кръст, който носят тук, сизат направо в ада на
вечни мъки и терзания.
Прочее, неса с преданост на волята Божия носим кръста си
продир Христа Спасителя- Този път е най-удобният. Тук нашият
житейски кръст се обръща в оръдие за нашето духовно съвършенство. Св. Йоан Златоуст нарича кръста ключ за рая. нека го носим
с дълбока вяра в Божието милосърдие, което ще ни отвори вратата
на спасението. Коленичили мислено пред разпнатия Спасител нека
молитвено викаме:
„Преблаги, Господи, вливай в нашите сърца любов и благоговение към Твоя свят и животворен кръст, с жива вяра да му се покланяме до като сме тук на земята, та без страх и боязън да се удостоим
да видим Твоето спасително кръстно знамение там на небето, когато
застанем пред Твоето славно и страшно съдилище. Амин.“

10
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Пътят към щастието
               Св. Нектарий Егински

Няма нищо по-велико от чистото сърце, защото едно такова
сърце се превръща в престол за Господа.
А кое е по-славно от престола Божий? Със сигурност нищо.
Господ казва за тези, които имат чисто сърце: „ще се поселя в тях
и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ“ (2
Послание до Коринтяни, 6:16).
И така, кои са по-щастливи от тези хора? И от кое благо могат
да бъдат лишени? Нима не откриваме всички блага и дарове на Светия Дух в блажените им души? От какво повече се нуждае човек?
Всъщност от абсолютно нищо, защото в сърцето си има най-великото благо – самия Бог!
Колко се заблуждават хората, като търсят щастието далече от
себе си, в чужди страни и пътувания, в богатството и славата, в голямата собственост и забавленията, в насладите и в целия разкош и
суета, които накрая донасят горчивина! Изкачването по стълбата на
щастието извън сърцето ни прилича на изграждането на сграда върху почва, разтърсвана от постоянни земетресения. Рано или късно
едно такова здание ще се срути…
11
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Братя и сестри! Щастието се намира в самите нас и блажен е
онзи, който го проумее. Изследвайте сърцето си и вижте духовното
му състояние. Дали не е изгубило дръзновението си към Бога? Дали
съвестта не свидетелства, че сме нарушили заповедите Му? Дали не
ви осъжда за несправедливости, лъжи, пренебрегване на задълженията към Бога и ближния? Може би трябва да изследвате лошите
дела и страсти, които са изпълнили сърцата ви, за да не би да се заблудите и да тръгнете по пътища грешни и коварни.
За съжаление онези, които са пренебрегнали сърцата си, са се
лишили от всичките блага и са попаднали в много злини. Прогонили
са благодатта и са се изпълнили с горчивина, тъга и притеснение.
Прогонили са мира и сега чувстват тревога, притеснение и страх.
Прогонили са любовта и са приели омразата. Изхвърлили са всички
дарове и плодове на Светия Дух, които са приели по време на Kръщението си, и са осиновили всички онези злини, които правят човек
безмилостен и нещастен.
Братя и сестри! Всемилостивият Бог желае щастието на
всички нас и в този, и в другия живот. Затова е основал светата Си
Църква – за да може да се изчистим от греха, да се осветим, да се
примирим с Него, да ни обдари с небесните благословии.
Църквата е отворила обятията си, за да ни приеме. Нека всички ние, които чувстваме, че съвестта ни тежи, хукнем; нека се втурнем към Църквата, която ще ни очаква, за да вдигне тежкия товар от
нас, да ни подари дръзновение към Бога, да изпълни сърцето ни с
щастие и блаженство.
Превод: Асен Андонов
Източник: orthodoxfathers.com
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Животът минава бързо!
Краят е важен!
„Мислим си, че този живот не минава. Минава страшно
бързо и значение има къде ще се
озовеш накрая…“   
Старецът Амвросий Лазарис
„В наши дни възрастните
искат да печелят много пари с
малко работа, а децата, да получават високи оценки без да учат,
а ако е възможно – и без да излизат от кафетата„.
Свети Паисий Светогорец
„Няма значение дали човек ще живее пет или сто и пет
години. Важното е душевното
здраве. Голяма радост е за онези,
които страдат от болест и с покаяние, даже и да не доживеят,
ще са подготвени. Господ чака.
Чака край Кладенеца на Яков
всяка душа, колкото и да е грешна. Чака в изповед да изхвърли
мътната вода от душата и да я
напълни с вода чиста, така че да
не изпитва жажда във Вечния
живот.“  
Старецът Евсевий Янакакис
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„По никакъв начин не осъждай човек, не заблуждавай, не
се гневи, не презирай. Пази се
по всякакъв начин да не кажеш
„тоя живее добродетелно, оня –
блудно“, защото точно това е „не
осъждайте“. На всички гледай
с еднакви очи, по същия начин,
със същата мисъл, с простодушно сърце; приемай хората като
Христос.“  
Свети Нифон
„Духовният живот предлага велика радост. Летиш, бягаш от този свят, не мислиш за
нищо. Станете деца и Бог ще
дойде да обитава в сърцата ви.
Ще изпитате безчувствие, както
твърдят светските хора, но ще се
въздигнете посредством Духа“.
Старецът Амфилохий Макрис
Източник: greekpress.gr
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Мнозина от вярващите християни живеят без молитвено правило в своя
живот. Понякога те се молят, но това е
случайно изключение. Между това без редовна молитва е невъзможен правилен религиозен живот.
Св. Отци не напразно казват, че
молитвата – това е диханието на душата.
Както за живота на тялото е нужен постоянно въздух, така и за правилния живот на
душата е необходима постоянна молитва.
Навикът да се молим постоянно е една безценна придобивка, един
особен орган на душата. Загубен тоя навик, това значи, създаден
един огромен недостатък в духовния живот, това означава, че човекът е станал един духовен инвалид. Светите отци уподобяват молитвата на криле. Какво е птицата без криле? Тя не е птица. Така и
вярващ човек без редовна молитва е лишен от пълноценен духовен
живот, понеже духовен живот – това означава постоянен духовен
възход.
Един дълбоко вярващ християнин започнал постепенно да се
поддава на изкушението да пропуска своето вечерно и утринно молитвено правило: ту някоя неотклонна, уж, важна работа ще се яви,
ту някой ще му попречи с посещението си или пък умора, главоболие, или някакво друго заболяване ще му отнеме тая възможност. И
ето ти оправданието: „Времето не стига!“ Веднъж, когато този човек
трябвало да се помоли, но изкушението силно парализирало неговата воля, внезапно го осенила следната мисъл:
– Нещастнико! Как ще се явиш един ден пред Господа, щом
сега не искаш да се изправиш пред Него и да измолиш Неговата благодатна помощ? Та нали човекът се явява в другия живот такъв, ка-

къвто стане тук? Ако някой скъсан на приемния изпит не се приема
в по-горно заведение, как ще влезеш ти в горния живот, когато си негоден даже за тоя? Каквото посееш, това и ще пожънеш! Както казва
св. Симеон Нови Богослов: ако един християнин не успее да види
Бога тук, в земния си живот, той ще бъде лишен от възможността
да Го види там, в другия. Стана дума не за физическо виждане, а за
благодатно постигане на Бога, за духовно възкресение, за умиране
за греха, за да живеем само за Бога (Рим. 8:5-15). Който тук не е
умрял за греха и възкръснал за Бога (това и означават думите на песента: „воскресение Христово видевше“), такъв човек ще види Бога
в другия живот, но за да чуе от Него не тая чудна похвала: „Хубаво,
добри и верни рабе (служителю, работнико)! В малко си бил верен,
над много ще те поставя: влез в радостта на Господаря си!“ (Мат.
25:21), а за да чуе своята горестна присъда, след която ще отиде в тая
така наречена „външна тъмнина“, където ще бъде плач и скърцане
със зъби (Мат. 8:12, 25:46).
Развълнуван от такива спасителни разсъждения, човекът
обърнал гръб на ленността, отхвърлил изкушенията и усърдно се
помолил, от което реално почувствал, че получава криле.
От тук се вижда огромното значение на молитвата – на истинската молитва. Но оттук трябва да се разбере и това, че молитвата не е лесна работа. Молитвата е най-сериозният труд, който е
много по-тежък и от най-тежкия физически и умствен труд. Затова
пък и плодовете на молитвата са много по-важни от плодовете на
всеки друг труд, на всяко изкуство и всяка наука, на всяко друго материално и духовно постижение. Ако това е така, тогава за вярващия трябва да бъде напълно ясно защо лукавият се старае да пречи
на вярващите хора в техния молитвен живот. Ако целта на дявола е
изобщо да отклони човека от Бога, тогава няма нищо чудно в това,
че врагът на човека използва всички начини и поводи, с които да
отвежда вниманието на човека в друга посока.
Ония от вярващите, които нямат навика на постоянна молитва, си спомнят за Бога и започват да се молят обикновено тогава,
когато ги сполети някое особено изкушение, когато ги застрашава
някое нещастие. В 106-я псалом е казано за ония, които се отправят
на кораби в далечно морско пътешествие, че ако се случи морска
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буря и вълнение започват да люшкат кораба, като го издигат нагоре
до облаците и го свалят надолу в бездните, тогава от скръб и страх
те започват да се молят и Бог ги извежда от неволите им (Пс. 106:2328). Да, страшна е стихията на развълнуваното море! Не напразно
руската народна пословица казва: „кто в море не бывал, тот Богу не
молился“ – който не е бивал по море, той не се е молил Богу (както
трябва). В драмата си „Буря“ Шекспир дава една подобна сцена, когато изплашените до смърт моряци викат един на други: „молете се,
молете се!“
Но каква е цената на такава молитва, когато ние търсим Бога
само през време на нещастие? Разбира се, цената на такава молитва
е несъмнена, тя е огромна, и все пак тя е временна, защото обикновено когато нещастието премине, ние отново забравяме нашия небесен Благодетел и пак преставаме да поддържаме връзката си с Него,
което значи: преставаме да растем, оставаме си на същото място,
което е заслужило избягнатото нещастие, или може би отново падаме. По такъв начин, ако ще и стотици пъти да сме станали от падението си, по Божия милост, все пак ще рискуваме в края на краищата
да паднем с едно неповторимо падение, сиреч – рискуваме да загубим небесната си награда. Защото целта на нашето съществуване е
и трябва да е вечният живот, следователно пропусната тая цел, загубена тая награда – всичко е загубено. Наистина, малките временни
придобивки са много приятни, но те са само тук; когато тукашният
живот изтече, горе те стават ненужни. Те имат своята цена само в
светлината на вечната перспектива, само когато спомагат за достигане на главната цел – „плодът на духа“ (Гал. 5:22), „добрата част“,
която не ще ни се отнеме в другия живот (Лук. 10:42).
Един приятел разправя следното: някога имах един съученик,
син на най-богатия баща в моя роден край. Тоя момък с големи мъчнотии можа да завърши средно образование, след което замина за
Германия, за да следва висши науки. Въпреки честите писма, с които
баща му напомняше за себе си и го молеше да му пише редовно как
е наредил живота си и как вървят науките му, синът си спомняше за
баща си само когато парите свършваха, за да му бъде преведена нова
сума. Така минаваха годините, синът все не завършваше висшето си
образование.
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После той започна да пише на баща си, че е тежко болен и
има нужда от особена пратка пари, за да се оперира, после му писа,
че е захванал някаква важна работа, от която много ще спечели, но за
която пак му трябва отделно една сума пари. Поради своята бащинска любов бащата изпращаше на сина си исканите пари, но понеже
това се повтори много пъти, най-после бащата започна да се съмнява в поведението на своя син и направи проверка чрез легацията(1).
Оказа се, че синът отначало се бил записал в университета, но много
скоро престанал да го посещава, че отдавна не следва никакви науки, но пилее времето си в безделие и че не е бил болен и опериран.
Тогава бащата прекрати изпращането на пари, а синът, след много
унизителни преживявания, се завърна в родното си място; но научен вече на безделие и на разни пороци, вместо да се хване за работа, извърши убийство и бе осъден на затвор – с една дума оказа се
морално пропаднал човек. Всичко това беше плод на онова първо
занемаряване на възпитанието и поведението на човека, когато той,
бидейки в оная ранна възраст, когато се кове и създава характерът, се
отпусне, предаде се на леност и празност, връщането от които после,
ако не се направят особени усилия, е твърде мъчно.
Но не приличаме ли ние на този младеж в нашия молитвен
живот, в нашите отношения към Бога, по отношение на оная висша
цел, за която сме предназначени и която се достига само с труд? Не
търсим ли ние Бога само тогава, когато имаме особена нужда от
Него, за да изпълни Той някои наши особени „поръчки“, за да ни
отърве от някоя беда, от която никой друг не може да ни отърве? И
достойно ли е това за нас като деца на Бога?
Нека сравним нашето отношение към Бога с нашето отношение към нашата земна Родина. Има хора, които проявяват своята
любов към Отечеството си с дълбоко съзнание, понякога с велики
безкористни подвизи, понякога с цената на самия си живот. Други,
пък, обичат Отечеството си от лични подбуди, само за лична полза.
Така например има човеци, които нищо не са направили и не правят за Родината си, които всячески манкират, избягват да извършват
онова, което е нужно да извършат като членове на обществото. Бихме казали, че такъв човек е забравил за своята Родина. Но това не е
така. Стига някой от съгражданите на тоя човек да наруши неговите
17
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лични интереси, да засегне „правото“ на тоя човек, за да видите как
той веднага прибягва до законите на правосъдието. Такъв човек си
спомня за Отечеството си само като покровител на неговите лични
интереси. Ето, такова е и нашето отношение към Бога, когато ние си
спомняме за Него само тогава, когато нищо друго, освен Неговата
всесилна помощ не може да ни спаси. Казах, че значението на тая
молитва е огромно, но все пак тя е признак на любов само към себе
си – на егоизъм. Съвсем друго е значението на постоянната памет за
Бога, защото тя е израз на нашата всеотдайност, на пълнота и широта в отношенията ни към него, затова в нея няма рискове, няма загуба, а напротив, има непрестанен подем. Както пише св. ап. Павел на
Ефесяните:
„Затова прекланям колене пред Отеца на Господа нашего
Иисуса Христа, от Когото се именува всеки род на небесата и на
земята, да ви даде, по богатството на славата Си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек, и чрез вярата да се всели
Христос в сърцата ви, та, вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и
височина, и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко
знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия. А на Тогова,
Който може, според действуващата в нас сила, да извърши несравнено повече от всичко, що просим, или за каквото помисляме, Нему да
бъде слава в църквата чрез Христа Иисуса във всички родове от века
до века. Амин“ (Еф. 3:14-210).
Автор: архим. Методий Жерев
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Биография на архим. Методий Жерев
Роден е на 25 март 1909 година в неврокопското село Ковачевица, в бедно семейство със светското име Орфан Стоилов Жерев.
Завършва педагогическата гимназия в Неврокоп, след което Богословския факултет на Софийския университет. През 1934 г. Орфан
приема монашество под името Методий. След като е ръкоположен
за дякон е изпратен за секретар на Рилската Света обител. През есента на същата година приема ново послушание и става учител-възпитател в Софийската духовна семинария. Ръкоположен е за йеромонах от митрополит Борис Неврокопски, а от 1938 г. до 1944 г. е
протосингел на Сливенската епархия. Въздигнат е за архимандрит
през 1939 г. От 1944 до 1948 година е протосингел на митрополит
Стефан Софийски. След това е изпратен в Москва като официален
представител на Българската православна църква към Московската
патриаршия. След завръщането му в България отново е протосингел
в Сливенската митрополия, после възпитател в Духовната академия.
От 1957 до 1973 година е предстоятел на руско православно
подворие „Свети Николай“ в София. През тази година е подменена старата отоплителна система и храмът е свързан към градската
топлофикация. През 1970 година куполите на църквата са покрити с
позлата. Когато архимандрит Методий беше на поста, подворие нямаше нито енорийски съвет, нито ревизионна комисия, нито църковен предводител, нито касиер-счетоводител – Методий управляваше
храма суверенно. Никой не знаеше състоянието на финансите.
От 1972 до 1976 година архимандрит Методий е игумен на
Рилския манастир, а от 1976 до 1979 година ръководи културно-просветния отдел на Светия Синод. Умира на 4 март 1993 година в София, където е погребан.
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Основни характеристики на
иконографията на Христовите
притчи
             д-р Силва Маринова
Настоящата статия се спира първо на някои основни характеристики на
иконографията на Христовите притчи
като цяло, след което разглежда развитието й в монументалната църковна живопис в България през Възраждането.
Изображенията на притчите могат да бъдат причислени към два основни типа - наративен и символичен, по
отношение на връзката между текст и изображение1. При първият
тип, основният текст на Евангелието е изобразен буквално, изображението следва текста на Писанието. Тук символните елементи - ако
има такива - се проявяват спорадично. При символичния тип, иконографските елементи, базирани на евангелския разказ, се обогатяват от други въз основа на символичната интерпретация на текста.
Това означава, че изображението почива върху тълкуванието на текста на Св. Писание. Съответно в някои случаи символиките дотолкова доминират в изображението, че на практика няма компоненти,
които могат да бъдат отнесени до евангелския текст2.
Въпреки, че Христовите притчи представляват около една
трета от Евангелието, техни изображения са относителна рядкост в
монументалната църковна живопис на православните страни като
цяло. По-долу е направен опит да се очертаят някои от главните
причини, довели до слабото застъпванe на образи на притчи в иконографските програми на църквите.

1. Мantas, A. Die Ikonographie.., S.14.
2. Мantas. A. Op. cit., S. 15.
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Иконография на Христовите притчи в църквите започва да
се включва от началото на 14 век3, но до 18 век тя се намира рядко не само в монументалната църковна живопис на България, но и
на други балкански култури4. За изобразителното изпълнение на
притчите са използвани предимно репрезентации, чиито иконографски компоненти се основават на символичното тълкуване, а
по-рядко на текстовете на Евангелията. Иконографската програма
остава свързана с литургичното последование и с архитектурните
особености на сградата, както и с личните предпочитания и финансови възможности на ктитори и зографи5. Художниците, обаче, са
изправени пред съществени проблеми при включването на нови
теми в техните програми, поне що се отнася до църквите с по-малки
размери.
Рядкото включване на Христови притчи в иконографските програми на църквите може да се обясни с трудността, с която
е свързано художественото изпълнение на често пъти сложните за
разбиране алегорични истории. Зографът (или съставящият иконографската програма) трябва да използва голям брой сцени при
предаването на притчата, което не винаги е възможно, поради ограничените пространства в храмовите постройки. Характерен пример
е притчата за сеяча, чиято точна визуализация би изисквала четири сцени. Следователно, ограничените повърхности на стените в
църковните сгради са само частично подходящи за художественото
представяне на такива обширни теми. Не е случайно, че стенописни
образци на притчи (с малки изключения) се срещат главно в по-големите църкви и манастирски комплекси.
Допълнителна трудност представлява и сложността при разбирането на изображенията на притчите от страна на вярващите,
които за да вникнат в смисъла, който предава даден стенопис,
3 .Заслужава да се отбележи, че някои от мотивите вече се намират в раннохристиянските
изображения в катакомбите, макар и в различен изобразителен контекст. Вж. Рашков,
И. Библейски алегории в раннохристиянското изкуство. Рашков, И. Символизмът в
раннохристиянското катакомбено изкуство. ДК, кн. 11, 1992, с. 43-45.
4. Куюмджиев, А. Стенописите в главната църква на Рилския манастир, С., 2016, с. 325.
5. Димитров, В. “Храм „св. Пророк Илия“, с. Беласица (Елешница), Петричко. -В: ПИ
4/2016, с. 50.
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трябва да познават не само сюжета на алегоричната история, но и
интерпретацията на текста, която разкрива скритият, символичен
смисъл на разказа. Възможно е понякога и самите майстори зографи да допуснат объркване (тоест смесване на два алегорични разказа) при изобразяване на притчите, което прави разпознаването на
сюжетите още по-проблематично.
Рядкото възпроизвеждане на притчите в иконографските
програми на църквите се свързва и с факта, че в Христовите притчи, като цяло, не са залегнали ортодоксалните догмати, а както е
известно, предпочитаните теми за стенните повърхности на храмовете, освен друго, са насочени към подчертаване на ортодоксалните догмати6. Съответно, зографите рядко са изобразявали притчи,
тъй като те съдържат предимно дидактични послания, а не изразяват определени вярвания и ортодоксални догмати, за разлика от
повечето други иконографски теми, които се появяват в църковните стенни пространства. Съответно се налага извода, че като цяло,
притчите не са се наложили като особено подходяща и популярна
тема за художествено изпълнение в храмовете и поради това техни
художествени образци са по-редки7.
Всеки православен храм има собствена иконографска програма. Това довежда до разнообразие от стенописи в отделните православни храмове. Въпреки това се спазва известен ред в иконографските програми на трите части на храма, който датира още от
ранната византийска епоха8. Всяка част на храма има литургична
функция, според която се изписва. Иконографската тематика в нартекса е твърде разнообразна. В тази част на храма стоят оглашените
и каещите се. Според патристичните тълкувания, тази част символизира неоправданото човечество, т.е. неприелите св. кръщение9.
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Там се разполагат сцени с есхатологично-дидактичен характер.
Мястото, на което се изобразяват Христовите притчи е уточнено
още през 14 век, а именно в централния дял на църквата под Великите празници и Страстите Христови. Важно е да се отбележи, че
през Възраждането, иконографските сюжети на притчите намират
своето място в притворите на храма10.
Интерес представляват реда и правилата за зографисване на
нартиките, тъй като през възрожденския период там най-често са
представени притчи, обособени в своя програма. Това не е общоприето правило. Теренните проучвания показаха, че някои Евангелските притчи доразвиват други теми от иконографската програма, с
които имат идейна връзка. Наример, такава е връзката между Притчата за богаташа и бедния Лазар и изображението на Страшния
съд11. Във външния притвор се наблюдава, във връзка със сцената
на Страшния съд, изобразяването на сцената на смъртта на богаташа, която е изведена от Притчата за богатия и бедния Лазар. Тази
сцена често се изобразява като „Архангел Михаил вади душата на
богатия“. Такъв пример можем да видим както в манастирски, така
и в енорийски църкви12.
Притчата за десетте деви също е с есхатологичен смисъл и
стои в идейна връзка с темата за Страшния съд и затова обикновено
се разполага в притвора на храма13. Още от ранновизантийските
храмове е прието в притвора обикновено да се изписват изображения на ктиторите на храма, Страшния съд (на източната стена) и

6. А. Мantas подчертава, че отците на църквата и по-късните византийски коментатори не
са използвали притчите като аргументи за установяване на ортодоксалните догмати. Вж.
Мantas. A. Die Ikonographie...., S. 10.
7. По- подробно вж. в Куюмджиев, А. Цит. съч., с. 271.
8. Вж. Гошев, И. Бележки за строежа и зографисването на православните храмове у нас.-В:
ГДА – Годишник на Духовната Академия 1951-52 .Т. 21, с 72-74.
9. Вж. Рашков, И. Храмът в живота на православния християнин. -В: Киров, Д., И.
Рашков, Л. Тенекеджиев. Пътят на човека към Бога.Теми за систематическо и практическо
богословие за кандидат-студенти, С., 2005, с. 27.

10. Срв. Куюмджиев, А. Цит. съч., с. 271.
11. Иванова, Т. Притча за богаташа и бедния Лазар „спасение чрез образ“ (според Страшния
съд от църквата „Св. Никола“ в с. Райово). ), -В: Съвременни аксиологични аспекти на
религията, културата и изкуството, С., 2013.
12. Най-известен пример е този със стенописа на западата външна стена на притвора
на църквата в Рилския манастир, както и на много други места в енорийските църкви,
напр. църквата “Успение Богородично“ в Благоевград. Относно сюжета Архангел Михаил
вади душата на богатия трябва да подчертаем, че той не е част от Притчата за богатия и
бедния Лазар. Вж подробно дискусия по темата у Бакалова, Е. Ars moriendi. -В:Традиция,
приемственост, новаторство. В памет на Петър Динеков. С., 2001., 448-458.
13. Пенкова, Б. К иконографии сцены „Притча о мудрых и неразумных девах” в
поствизантийском искусстве. – В: Древнерусское и поствизантийское искусство. Вторая
половина ХV – начало ХVІ века. Москва, 2005, 312–321, с. 315-317.
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сцени от националната и църковна история14.
За разлика от западноевропейския Ренесанс, който е процес
на връщане към античността и поставяне на човека в центъра на
живота и представите за света, в България, Възраждането е свързано с духовен разцвет и истинско пробуждане за вяра, дух и култура с християнски център и корени15. През този период успоредно с
развитието на монументалната живопис се развива и проповедничеството, а най-популярен сборник с проповеди по нашите земи е
Неделника на св. Софроний Врачански. В този сборник, освен слова
за всички неделни празници, се съдържат и тълкования на притчи.
Широката популярност на този сборник и неговата употреба в богослужението формира у клирици и миряни ново отношение към
притчата. Тя става търсен сюжет при предаването на дидактични
послания. Следвайки духа на времето, притчите Христови придобиват по-широка популярност и биват включвани в иконографската
програма на новостроящите се храмове.

14. Гошев, И. Цит. съч., с. 332
15. Шишманов, И. Български критици, студии, рецензии, спомени, писма. Български
писател, С., 1969.
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Свободата, човекът и Бога
Интервю с доц. д-р Николай Гочев
И обратното. Затворникът примерно знае, че не може
да напусне мястото, където е затворен; и не защото ще бъде наказан, ако го напусне, а просто
защото няма как да го направи:
неговите пазачи няма да допуснат той да се окаже телесно извън границите на затвора. Значи
той не може да избира дали да
бъде в затвора или не; и поради това, че не му е даден такъв
избор, той е лишен и от такава
свобода. Така се оказва, че затворът не е място, което изглежда по един или друг начин; той
просто е това, от което не можем
да излезем, макар да желаем.
Значи свободата е свързана и с желанието. Хората винаги са били склонни да мислят,
че тя се състои в това, човек да
може да прави каквото желае;
и следователно безусловната
(абсолютна) свобода ще бъде
в това, човек да прави всичко,
което пожелае; тогава и така,
както пожелае.
Тук трябва да обърнем

- Доц. Гочев, днес особено често може да се чуят
призиви за свободата, свободата на словото, на мисълта,
на пътуванията. Какво обаче
е наистина свободата? Философия? Химера или необходимост и право?
- Преди всичко е нужно
да се каже, че свободата е свързана с възможността и с избора.
Човек смята себе си за свободен
тогава, когато знае, че може да
направи нещо; и следователно
да избере дали да го прави или
не. Това му е достатъчно, за да
се чувства свободен.
26
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внимание, че има значение кой е
източникът на желанието – къде
възниква то. Ние сме съгласни,
че човек се отличава от останалите живи същества по това, че
притежава разум. Така че ако
желанията възникват независимо от разума, ако не се ограничават от него, тогава човек, дори
да може да ги удовлетворява,
няма да е свободен като човек,
и значи няма да има свободата,
която ни интересува. Така излиза, че човешката свобода е да
можем да правим онова, което
се определя от разума ни.
И така възниква въпросът: дали свободен е този, който
може да прави всичко, за което
помисли и оцени като достойно
за пожелаване?
За да отговорим, трябва
да решим, дали човекът, освен
мислещо същество, е и такова,
което се стреми към добро; дали
той има това предназначение.
Ако допуснем, че в битието му
няма нищо, което да го задължава да предпочита доброто, тогава свободата и могъществото
ще са едно и също: колкото повече неща може да направи човек, толкова по-свободен е той
без оглед на това, дали избира
доброто или лошото.
Така че понятието ни за

свобода зависи и от това – дали
ще я обвържем с избора на доброто. Ако да, следва да изясним кое смятаме за добро. Но
тази работа няма да има смисъл,
ако не сме убедени в съществуването на истина относно
доброто и лошото. Така че ако
човек желае свобода, той трябва
да си постави за задача да узнае
истината за тяхната разлика. И
да е сигурен, че ако не я постигне, няма да придобие свобода.
- Кога човек е наистина
свободен?
- Отговорът на този въпрос се съдържа в това, което
вече казах. Ще добавя и някои
примери. Човек не е свободен
буквално във всеки момент.
Когато спи, не е; и във всички
случаи, когато извършва неща,
причинени от телесната му
природа. Той осъществява свободата си тогава, когато прави
разумен избор между две възможности.
И ако направи избор, съответстващ на доброто – такова
каквото то е, а не просто каквото му се струва – тогава той ще
е действал наистина и напълно
свободно. Ако не успее да го
постигне, той ще мисли, че е
27
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постъпил свободно и може би
ще се е опитал да го направи; но
в крайна сметка ще се е оказал
несвободен поради своето незнание или недобра воля.
Така е със свободата на
словото. Това, че ние сме изказали мнение за нещо чрез медиите и то е достигнало до мнозина, още не значи, че сме се
изразили свободно. Ние ще сме
се изразили наистина свободно
само ако сме казали истината
по даден въпрос; ако не, тогава
просто сме говорили. От друга
страна, за да можем да кажем
истината, трябва да сме имали
думата; така че не е безразлично дали човек има възможност
да говори публично или не.
Така че има две степени
на свобода, като първата предхожда втората и е условие за
нея. Тя е в това, изобщо да имаш
избор; а втората, при която свободата се осъществява напълно,
е да направиш добрия избор.  
- Къде е пресечната
точка между свободата и отговорността, поемането на
отговорност?
- Човек е поел отговорност за извършеното тогава, ко28

гато се е съгласил, че е можел да
действа свободно. Всеки опит
да се оправдаем за нещо, за което съжаляваме, е опит да докажем, че сме били принудени да
го извършим.
И наистина, незнанието в момента на взимането на
решение може да е основание
да твърдим, че не сме могли да
действаме свободно; и поради
това отказваме да отговорим,
дали сме постъпили добре или
лошо. Но слабата или зла воля
не е. Ако човек се съгласи, че е
направил лош избор, макар да
е разбирал кое е доброто, това
е признание, че не е имал сили
или не е пожелал да направи добрия избор. Това именно е грехът и тогава той признава вина.
Значи на въпроса дали си е послужил добре с дадената му свобода, той е отговорил, че не си е
послужил добре.  
Ако пък смята, че е избрал доброто въпреки опасността да пострада заради това,
той също поема отговорност;
но тогава не признава вина и не
смята, че има грях. С това той
твърди, че е избрал да действа
наистина и напълно свободно.
В този случай неговият отговор
е положителен и гласи: „Аз ус-
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пях“. Така че да си отговорен
означава да разбираш как си си
послужил със свободата и да го
разясниш на други.

свързано с взаимната им любов.
Така че тази свобода зависи от отношението между
християнина и неговия Бог.

- Няма как и да не Ви
попитам за християнската
свобода. Как можем да определим кога един човек е наистина свободен и как той може
да отстоява и пази тази своя
свобода?

Интервюто води Ангел Карадаков.
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- Християнската свобода се отличава от всяка друга с това, че
християнинът приема казаното:
„Аз съм Истината“. А именно,
че разказаното за Христос от
евангелистите и апостолите и
изтълкувано от отците е истина, че думите Му са истина и
че тази истина позволява да се
направи разлика между добро и
зло, и свобода и несвобода. Такъв човек е приел Христос като
критерий за свобода: ако действаш в съгласие с Него, само тогава ще си истински и напълно
свободен.
Но за да се случи това,
човекът трябва да разбира
Христос, а то не може да стане
без Самият Той да е благоволил
към него. А благоволението на
Бога към човека е тайнствено
29
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Как да спечелим
свободата си
          Св. Порфирий Кавсокаливит
Не се опитвайте да се поправите по
неправилен начин. Не се притеснявайте нито
от дявола, нито от ада, от нищо. Това създава
проблемите, имам опит с тези неща. Не трябва
да ви е цел да застанете на едно място, да започнете да се блъскате и да се чудите какво да
правите, за да станете по-добри. Нека вашата
цел е да живеете, да четете, да се молите, да
напредвате в любовта – в любовта Христова, в любовта на Църквата.
Оставете настрана всичките си слабости, за да не започне лошият дух (т.е. – дяволът), да ви дави, да ви душѝ и да ви притеснява.
Не се опитвайте да се оттървете от тях. Борете се с простота и се
стремете към нея, без да се тревожите и да се притеснявате. Недейте
да казвате “Край, стягам се и започвам да се моля да придобия любов, за да стана добър и т.н”. Не бива да се насилвате, за да станете
по-добри По този начин става по-лошо. Нека всичко става по един
простичък начин, в свобода, без да го насилваме. Също не казвайте “Боже, избави ме от това”, например – от гняв или от тъга. Не
е добре да се молим или да мислим за конкретната страст, защото
тогава става нещо в душите ни и започваме да се чувстваме по-зле.
Ако поискате да победите страстта по бързия начин, ще видите как
тя обзема цялото ви същество и започва да ви безспокои, чувстваш
ка нищо не можеш да направиш. Няма как да спечелим свободата,
ако първо не освободим себе си от тревогите и страстите.
Превод: Асен Андонов
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Няма по-голяма свобода от
Истината
Игумен Трифон, о-в Вашън, САЩ
Във време, когато много хора мислят, че
истината е относителна, знанието, че има нещо
такова като абсолютна истина, е утешително.
Свободата, която идва със знанието, че можем
да приемем учение, което е продължение на
непрекъсната линия, датираща от апостолско
време, освобождава. Като православни християни ние не сме изправени пред тревожната задача да интерпретираме отново Писанията или да решаваме моралните и догматични учения за себе си или да се опитваме да направим
вярата си съответна на тази епоха. По-скоро можем да се потопим в
знанието, че сме присъединени към древната вселенска църква.
Не трябва да преоткриваме Вярата, защото сме послушни на Църквата, която е както древна, така и актуална за съвременния търсещ
човек. Знаем, че учението на Църквата не се основава на ограничен
ум или на въображението на собствената ни паднала природа, а се
основава на вечните истини, които са издържали до днес от древни
времена.  Утеха е да знаеш, че Църквата е останала вярна на наследството си в продължение на две хиляди години. Освобождаващо е
да познаваш древните християнски догмати, начините на богослужение и моралните учения, които ръководят живота ни. Точно както
те са в продължението на двехилядолетна традиция.
Истината не е относителна, а абсолютна. Няма по-голяма свобода, която може да се понесе, като нашата, превъзходната истина,
която прави светии от древни времена. Няма по-голяма свобода от
тази, която може да прегърне абсолютната истина, надминала е времето, пространството, културата и расата. Няма по-голяма радост, от
тази да сме Христови и да сме в Църквата, на която Той е основа.
Превод: Ангел Карадаков
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За значението на думата
свобода
    Митрополит Антоний Сурожски
Ако помислим за значението на думата “свобода” на различните езици, пред
нас се изправя нов свят на съвършено различни и по-богати понятия, които можем да
съпоставим с понятието “послушание”.
Латинското libertas – моето право да
се разпореждам със съдбата си, с личността
си и с живота си – е било юридическо понятие. Терминът означавал изначалното
обществено положение на детето, родено то свободни родители, а
не от роби. Но е ясно, че да се родиш с правата на свободен човек
съвсем не означава да си свободен или да останеш свободен. Ако
сте родени с правата на свободен човек, но сте се превърнали в роби
на страстите си по какъвто и да било начин, няма как да говорим
за свобода. Човек, който е станал наркоман или се е отдал на пиянство, или на която и да е друга страст, вече не е свободен. Затова
свободата в този аспект е наразривно свързана с дисциплината: за
да останеш свободен, след като си роден такъв, трябва да се научиш
да се владееш, да бъдеш господар на себе си. Ако не съм способен
да изпълнявам заповедите на своята съвест или да действам според
убежденията си, значи не съм свободен човек.
Възпитаваме децата си по пътя на послушанието, но то може да се
разбира по два начина:
Спомням си за двама мои връстници, които имаха много властна
майка. Веднъж някой я попитал по какъв начин нейните синове, които вече са по на 30 години, веднага изпълняват заповедите й. Тя с
трогателно умиление отговорила: аз имам ръце, те – бузи! ... Този
вид послушание няма нищо общо с възпитаване на свободата у чо32
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века; това няма никога да доведе до свобода, то представлява заробване.
Има и друго понятие за послушание. Когато способността да се
вслушваш била изпитвана от отците в египетската пустиня посредством абсурдни на пръв поглед заповеди, целта била не да се дресират хората (“каквото кажа, това прави”), но във всеки момент да забравиш собствените си съображения и да изпълниш онова, което ти
е казано, като школа за вслушване в чуждата душа, в чуждия опит, в
чуждото разбиране. Това послушание може да доведе до зрялост и
до това, човекът да е способен да владее себе си. Ако мога да се откажа от своите мисли в дадения момент, от чувствата и емоциите си
заради онова, което казва другият човек, когото ценя повече от себе
си, тогава се освобождавам от себе си чрез овладяване на себе си.
Така послушанието и свободата са неразривно свързани, едното се
явява условие на другото, негова школа.
Немското freiheit и английското freedom произлизат от санскритска
дума, която в глаголна форма означава “да обичам” и “да бъда обичан”, а като съществително – “моят любим”, “моята любима”. Ранната интуиция на санскритския език е определила свободата като
– обичам те достатъчно, за да не те заробя, толкова те обичам, че
искам ти да бъдеш самия себе си докрай, без аз да те определям, да
те променям, да ти влияя. Струва ми се, че ситуацията, която откриваме в тези думи, е гениална: при това те са толкова древни, че почти
говорят за раждането на мисълта от опита. Да, свободата действително е това състояние, при което двама души се обичат един другиго, отнасят се с такова уважение един към друг, така че не искат
да се моделират един друг, да се променят един друг, тоест те гледат
един на друг, казано вече по християнски, като на икона, като на жив
Божий образ, който не бива да се докосва. Можеш да му се поклониш, да се възхитиш на красотата му, на дълбочината му, но не бива
да го променяш.
И третата дума, това е руското свобода. Руският философ, Хомяков,
33
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извежда думата свобода от “да бъдеш себе си”.
Действително, ние сме родени свободни в съвършения смисъл на
думата. Ако аз не владея себе си, не мога да дам себе си никому,
нито на Бога, нито на човек – ние можем да получим власт само чрез
послушанието. Това води до взаимна връзка с Онзи, Който е казал:
Недейте се нарича учители, защото един е вашият Учител – Христос (Мат. 23:5). Това е отношение на взаимна любов, при което Бог
не навлиза в живота ни като нашественик, Той не ни “съблазнява”
със заповеди – само ни казва: Това е пътят към вечния живот. Аз
Съм пътят. Ако тръгнеш по този път, ще стигнеш до пълнотата на
битието си и ще станеш самия себе си в пълния смисъл на думата,
ще станеш богочовек, ще се приобщиш към Божествената природа,
както говори за това св. ап. Петър (вж. 2 Петр 1:4).
Когато разсъждаваме за свободата, послушанието, дисциплината,
трябва да имаме предвид тези неща, за да не превърнем свободата
в анархия, а послушанието – в робство, вследствие на което бихме
останали цял живот подвластни и недорасли – нещо, което се среща
твърде често.”
Из книгата “О встрече”, беседата “О свободе и о подвиге”, 1988 г.
Източник: http://www.pravoslavieto.com/
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Свободата
проф. протопрезвитер д-р Стефан Цанков

Твърде многобройни и до
противоположност различни са
схващанията за същината и значението на свободата. От едни
тя се приема и защитава като
най-върховна ценност на човешкия дух и в човешкия живот. Тя
граничи за някои с безгранично
своеволие, с пълен произвол. За
други тя е една илюзия и дори
една от най-опасните илюзии. В
това многоразличие от въжделения и възгледи, свободата - било
като външна, било като вътрешна независимост - ту е една даденост, един факт, или пък - само
една идея или идеал, една зададеност, или задача; тя е ту нещо
ясно и светло, или пък мъгляво
и тъмно, дори мистериозно и
тайнствено; тя е ту нещо желано
или пък отблъсвано, отказано;
35

ту нещо творчество или пък разрушително. Във всички случаи,
обаче, от най-древно време и до
днес свободата е дълбоко занимавала и вълнувала света, човека, като се почне от великаните
на човешката мисъл и се свърши
с обикновения човек и с роба.
Ако биха се събрали мислите и съчиненията, написани
за свободата, не би стигнала да
ги побере и най-голямата библиотека на света.
Но безспорно преобладаващото, трайното и дълбокото
в човещката душа, в човешкия
свят за свободата - това е все пак
възторгът и увречението на свободата. Кой ли не е въздишал за
свобода и за все повече свобода!
Кой ли не е гледал на нея като
на най-скъпо благо за живота! И
затова, от свободата са били пленявани и за нея са се борили в
историята на човечеството както
най-възвишените личности, така
и широките маси. Колко революции са били правени и колко
войни водени, реки от кърви са
текли за свободата: за духовна
свобода, за национална свобода,
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за политически свободи, за икономически свободи, за колективни или пък за лични свободи. И
наистина, какво би бил човекът
и животът му без свободата, без
свободата като вътрешно и безпречно самоопределение и самоутвърждение на човека, и като
известна даденост или завиденост. Без свободата няма човек,
няма дух човешки, няма човешка личност. Като че ли най-същественото на човека лежи в
свободата.
Отказът от свобода е равносилен на духовно самоубийство. А да се отнеме (своеволно)
свободата на други, то е равносилно на духовно погубване на
човека въобще. И това е така не
само за човека в личния, но и в
обществения живот.
В едно общество, в което
едни хора са (или доколкото са)
роби, подневолни, те вече не са
човешко общество в собствен
смисъл на думата.
Робуващите се преобръщат на домашни животни.
И по-нататък, без свободата е немислим животът и в
неговите най-възвишени духовни прояви. Без свободата няма
истинско изкуство и наука; няма
добро, добродетел, вяра, защо36

то всичко се преобръща на една
сляпа необходимост.
И има нещо вярно в мисълта, че Бог е тъй много дълготърпелив към злото и злите
от любов към това висше благо
- свободата - с което е надарил
човека.
В името на свободата
или по-право заради свободата
станаха и двете най-велики трагедии в историята на човешкия
живот, - едната в рая, с нашите
прародители, и другата; с Богочовека Христос - на кръста.
Свободата е една от точките на съприкосновението
между Бога и човека.
И така, свободата е наистина нещо върховно и велико в
човека и за човека.
Но същевременно свободата е и една загадка и даже една
тайна, нещо сложно и разнолико, нещо парадоксално и ирационално, нещо, често изглеждащо аритмично и хаотично, и
даже нещо - страшно!
С нея са свързани толкова
и тъй големи изпитания, трагедии, сътресения и разрушения.
И нашето изключително
време е една от редките епохи,
в която дълбоко и болезнено се
преживява тая загадачност, тая
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двустранност и трагичност на
свободата и в което време така
ясно се наблюдава кризисът на
свободата.
И именно: кризис на свободата първо в духовния свят.
Това се вижда и само от два
примера. Свободата на съвестта
и вярата е начало, възвестено и
утвърдено от Христа. Но в коя
епоха тя не е била не само затъмнена и стеснена, а и погазвана,
за да се свърши не със свободата на съвестта, а със свободата
от съвестта? И дори от времето
на въздигане на християнството
като държавна религия започва тоя деструктивен процес със
свободата на съвестта и вярата.
И по-нататък. Със свободата
на съвестта и вярата дълбоко е
свързана свободата безпречно
да дирим, постигаме и приемем
истината. Но в коя епоха свободомислието фактически не
е било преобръщано в свобода
от истината, в свободата да се
отрича истината, под всякакви
форми или мантии и до там, че
да се стига до духовна анархия и
нихилизъм?
Кризис на свободата има
и в областта на политическия
свят. Какви борби и жертви - за
политическа свобода! И в из37

вестен смисъл и размер, не без
успех. Между това и в цивилизовани страни, особено през и
след времена на големи войни и
обществени сътресения, какво
ограничение или дори премахване на най-главните политически свободи. И се стига до един
модерен паганизъм и до всевъзможни видове на лична и колективна идололатрия.
Същият кризис на свободата и в областта на стопанския
живот. В ерата на т.н. либерализъм свободите в икономическата област се съсредоточават
в свободата на труд и в правото
на свободно състезаване, т.е. в
една студена формална свобода, в която човек за човека остава вълк, „свобода“, която дава  
свобода на силния да угнетява
и експлоатира слабия. Завършена ли е тая ера, за да се дойде
до действително премахване на
само формалната свобода със
всичките й робски последици?
Завършено ли е с идеала на мамонизма? Или и при чудесата на
техниката човекът иде до безличие, до едно робство на студената стомана, на собственото си
творение - машината и техниката, тъй тясно сплетени с многоликия мамонизъм?
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Да, какъв дълбок, тежък
и трагичен кризис - външно и
вътрешно - на свободата!
На външната свобода:
правото, възможността, сигурността на външна независимост.
Кризис и на вътрешната
свобода: вътрешната скованост
и гнет от идеи и състояния, парализиращи или разяждащи свободата в нейната идейна реалност
или съдържание.
Кризисът на свободата
е вече един кризис на идеята за
свобода.
Прочем, нека се забележи добре, че и тези, които отричат или отнемат свободата, или
се борят против нея (като нещо
ненужно, вредно или опасно) в
действителност не са всестранни отрицатели на свободата. Напротив: и те я обичат, но само за
себе си.
И това е така и в личните
отношения: единият ограничава,
погазва свободата на другия, обръщайки своята свобода в произвол. И в класовите (съсловни)
отношения: аристократи монополизират свободата за себе си,
ограничавайки свободата на народа; буржуази - същото по отношение на работничеството.
Така е и в междунационалните и
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в междудържавните отношения.
А истински обича свободата само оня, който я обича и
защитава за всички.
С други думи, ограничителите и отрицателите на свободата са все още любители на
свободата, ала егоцентрични,
самолюбиви, властолюбиви любители на свободата, т.е. злоупотребители със свободата, сиреч
носители на фалшивата свобода,
която води до робство, а после
до бунтове и кръвопролития. Затова и наблюдаваме в историята
винаги: засили ли се грехът - западат свободите.
Но трябва ли да загубим
вярата в свободата?
Разбира се, че не! Защото съществуващият кризис в
свободата е и един положителен признак за свобода. Самият
тоя кризис ни води (през болка
и страдания) неминуемо до въпроса: що е свободата?
Вероятно има нещо около
свободата наистина илюзорно,
призрачно, фиктивно, лъжовно,
свързано с фиктивното, лъжовното в човека, в света.
И вероятно в тоя най-драгоценен дар - свободата има
нещо наистина реално, истинско, което я прави тъй драгоцен-
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на, въжделена и велика.
Кое е това лъжовно и кое
е това истинското в свободата?
Що е свободата?
Външната свобода, разните видове външни свободи в
личния и обществения, духовния, политическия и стопанския
живот, и разните степени в тия
външни свободи, отговарят на
вътрешната свобода, на характера и силата на вътрешната
свобода в даден човек, дадено
общество или народи, в човечеството изобщо. Външната
независимост стои в пряко съответствие с вътрешната независимост.
Ето защо, разследвайки
въпроса: „Щое свободата?“ налага се да се разгледа въпросът
за вътрешния характер на свободата, т.е. същината на вътрешната свобода.
Вече по здрав разсъдък
и от опит е очевидно, че човек
няма абсолютна свобода. Абсолютна свобода означава: абсолютна, вътрешна и външна,
независимаост, отсъствие на
всякакви влияния и ограничения. Абсолютната свобода е абсолютно самобитна (която почи39

ва абсолютно сама на себе си), и
абсолютно творческа (която върши, твори всичко абсолютно от
себе си).
Очевидно е, че такава
свобода може да има само едно
абсолютно същество т.е. Бог.
Също така очевидно е, че ние
човеците, като не сме абсолютни
същества, нямаме и не можем да
имаме абсолютна свобода.
Нашата свобода, следователно, не е и абсолютно самобитна. Тя е производна: тя е
дар Божи - иде от Бога; корени
се в Бога: по произход, смисъл
и сила. И затова нашата свобода
- на самоопределение е в пряка
връзка с Бога, бидейки отблясък
на Божията (абсолютна) свобода; и способността или възможността да избираме и решаваме
това или онова в живота стои
също така в съществена връзка
с едни върховни норми, без която връзка нашата свобода губи
основа, смисъл и сила, и става
нещо илюзорно, фалшиво.
И така, нашата човешка
свобода е условна свобода. Но
освен това, че нейният корен по произход, смисъл и сила е в
Бога, - тя фактически е обусловена още от редица други фактори, които макар и като материал
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за избора и решеното действие,
идат отвън, каквато е цялата
околна среда; каквото е влиянието на наследствеността; каквото
е възпитанието и т.н.
А условността на нашата
свобода иде и от двупластността,
двустранността на човека. Ние
сме същевременно същества от
царството на духа и същества
природно-социални. И, от тук
принадлежим в първата област на царството на свободата и във
втората област - на царството на
необходимостта. Тази условност
на нашата свобода и тази двустранност на нашето битие са
моменти извънредно важни в съществото и проявата на нашата
свобода. Когато се абсолютира
свободата като своеволие, чист
произвол, като слободия.
Това е фалшивата свобода на анархо-волунтаризма. А
когато, защото свободата е условна, се отрича всякаква свобода и се забравя или отрича, че
човекът, освен че е същество от
царството на духа с отблясък и
дъх на Бога, тогава се изпада в
заблудата и фалша да се разбира свободата като една илюзия,
като една лъжа. Това е фалшивото становище на отрицание на
свободата, на безразличие съм
40

свободата, на безрелигиозния и
аморален детерминизъм. В тези
две фалшиви схващания за свободата има своя корен и самата
лъжлива свобода или лъжовното
около свободата.
А от това иде и кризисът,
бужденията и израженията на
свободата.
Що е тогава всъщност
свободата?
Най-разпро ст раненото разбиране за свободата е, че
тя е отсъствие на зависимост; с
една дума, свобода то ще рече
независимост, - независимост
от вътрешни и външни условия
и спънки и възможност да постъпиш другояче, отколкото си
постъпил, - да постъпваш „както
ти се ше“.
Ала това разбиране за
свободата, освен че не е точно,
но е и още отрицателно (негативно), т.е. безсъдържателно.
То не ни говори нищо за
каквината на независимостта и
щението. Каква независимост и
какво щение? „Независимост“ „от какво“? Независимост - „за
какво“?
Пред нас и нашата свобода пред всеки избор или решение в живота ни стоят в последна
основа два пътя: единият напра-
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во, напред, нагоре: към извора
на свободата; към възхода, към
утвърждаването на личността и
свободата; другият път: наляво,
назад, надолу, към нищожността, към духовното падение, към
саморазрушението на свободата
и личността.
Само негативното определение на свободата е в действителност една фикция и то
държи с дяволска примамливост
отворени вратите на ада. Свободата по това негативно определение т.н. формална свобода . Тя
е свободата: да вземаме какво и
да било решение и след това да
го изпълним. Това разбиране за
свободата е не само двусмислено, но то прави свободата и
безразлична, равнодушна, безразлична при избора и действието към истината (или лъжата),
към доброто (или злото), към
Бога (или дявола). С други думи
тази свобода е фалшива, защото
е анархистична и нихилистична
вече по своето съдържание. Такава свобода е свобода безотговорна; тя няма връзка с доброто,
с истината и тя в действителност води съм робството. Тя е,
следователно, една призрачна,
лъжовна свобода. Това се вижда
и от явленията на кризиса и из41

раждането на свободата: именно
равнодушието (при избора, решението и действието на човека)
към истината и правдата в областта на духовния живот води
вместо към свободата на съвестта, до свободата от съвестта,
вместо към свободата в истината
- към свободата от истината, към
погазване на съвестта и истината, т.е. към унищожението на
свободата...
И така, истинската свобода (което очевидно не е формалната, безсъдържателна свобода)
не е и не може да бъде откъсната
от съдържание, от истинско съдържание, от истината, от правдата, от човещината, защото
иначе тя е една пусна и лъжлива
идея и една разрушителна сила...
Свободата е Божи дар:
първо, търсене, намиране и обладание на истината, и второ,
за осъществяване на доброто (и
прекрасното), защото Бог е Бог
на истината и на правдата.
Свободата - за истината!
Свобода да диря, да чуя, да зная,
да кажа, да следвам истината! „В
свободата е, който е в истината!“
(Йоан. 8:32).
Свободата е за доброто,
за съвестта. В свободата е отблясъкът на Божията правда; в съ-
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вестта се разкрива Божият глас
на истината. В съвестта се срещат Бог и човек. В съвестта се
пресичат благодатта и свободата.
Свободната съвест, това е
човек свободен от света, да стои
пред Бога!
Само чрез тази си положителна страна и сила свободата, устремена към истината и
правдата, е динамизмът, енергията на нашия духовен живот,
творческата сила в нашия духовен живот, в създаване и издигане на нашата личност и в издигането на личността на нашите
ближни и т.н.
Само с тази свобода ние
отговаряме на дълбокото дихание и на тайните въжделения на
нашия дух, на нашия безсмъртен
дух.
Но истинската свобода не
е само една даденост, нещо окончателно, завършено, пълно, съвършено. Тя е и една свръхземна
зададеност, една задача, може би
най-висшата ни задача за усъвършенстване, за съвършенство
във вечността (Бога), за богоуподобление. Тя е един първичен и
неспирен тласък, устрем, полет,
една жажда, един копнеж към
Божественото!
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Ние нямаме покой и щастие на нашия дух, без удовлетворението на тая жажда, без
безспирния възход към това Безконечно.
Каква велика и светла е
тая върховна задача: свободата!
Но тук ние стоим вече в предверието на дълбоката метафизическа основа и на религиозното
начало на свободата, в предверието на хритиянската свобода.
Статията се публикува със съкращения.
сп. „Духовна култура“, кн. 9-10,
1948 г.
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Свободата
               иконом Димитър Петканов
Свободата е второто по значение
благо след живота. Животът по същество
е радост и мир, а те се обуславят от свободата. Без свобода няма радост и мир. Вътрешни и външни смущения нарушават
хармонията им и ги прогонват от сърцето
на човека.
Що е свободата? Липса на всяко
насилие над законите на живота. Кои са
тия закони? Законите на вярата, надеждата и любовта, които са основа на живота.
В какво се изразява насилието над тях? В отхвърлянето, престъпването и незачитането им. Кой ни кара да действаме така? Грехът! А
що е грях? Всяко дело противно на законите на живота - на вярата,
надеждата и любовта. Грехът упражнява своето насилие най-напред
върху самите нас, а след това и върху всички, с които сме в общение.
Като противник на вярата, надеждата и любовта, той ни овладява
със съблазните и привидната си красота, като ни прави свои роби.
Грехът е главният враг и унищожител на свободата в нас и вън от
нас. Люта отрова, той трови всички жизнени сили на сърцето и душата, разрушава образа и подобието Божие в нас и ако не предприемем победна борба срещу него, ни убива. Спасителят свидетелства:
„Истина, истина ви казвам: всекой, който върши грях, роб е на греха„ (Йоан. 8:34). А това робство е смъртоносно. Св. апостол Павел
потвърждава тая истина: „Заплатата, що дава грехът, е смърт“ (Рим.
6:23).
Как можем да придобием свободата и да я опазим? Спасителят, Източникът и Господарят на всичко отговаря Сам на този въпрос: „Ако пребъдете в словото Ми... ще познаете истината и истината ще ви направи свободни... Ако Синът ви освободи, ще бъдете
наистина свободни“ (Йоан. 8:31,32,35).
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От тези кратки и категорични свидетелства за греха и свободата става ясно, че истински свободни можем да бъдем само ако
сме верни на Господнето слово. Ако поразмислим малко върху тая
истина, ще се убедим, че действително свободата е в живота живян
според св. Евангелие. Когато живеем евангелски, никога не ще извършим дело, което би увредило, обидило, или посрамило някого.
Отношенията ни с близки и околни ще лъхат благост, мир и радост,
защото в основата на евангелския живот е любовта, а тя е същината
му и който живее в нея, живее истински.
Здравето и свободата създават всички блага в живога, материални и духовни. Благоплодие без тях не може да има. Ни творчество, ни мир, ни радост! И няма сянка от скръб с тях!
Свободата е цвете, чиито плодове са разнообразни и все благодатни. Свободата просветлява ума, избистря погледа, облажава волята. Утвърденият в свободата човек е благомислещ, любвеобилен,
благодетелен, пожертвувателен, правдив, истинен, великодушен,
безкористен, смирен, украсен с всички добродетели. А такива хора
движат света напред и създават мина и радостта в него. Свободата
можем да я уподобим на бистър поток, който пои всяко живо същество и освежава всичко наоколо, възрастява дърветата, злаковете и
цветята по течението си и радва всичко, което е край него. Без свобода, красотата и хармонията се отчуждават от нас, усмивката по лицето и сърцето повяхва и ние се привеждаме, като под тежко бреме.
Свободата прави небето по-ясно, слънцето по-жарко, птичите песни
по-звънки и блясъка на водите по-сребрист и по-златист. Поривите
биват по-светли, вдъхновението живо и възторзите буйни. Без свобода животът би повехнал и плодовете му биха били горчиви.
Из книгата „Венец на славата“, София 2017 г. из. Нов човек.
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Неспособност за свобода
                       Сергей Худиев
Скандалът около филма “Невинността на мюсюлманите”, както и готвеният закон за разширяване на отговорността
за оскърбяване на религиозните чувства*,
предизвикаха оживена полемика на тема
“свобода на себеизразяването vs уважение
към религията”. Хората, които настървено
искат свобода, за да оскърбяват всички,
като че ли не разбират, какво изобщо е свободата и какви са условията, необходими за нея. Затова ще се опитаме да разгледаме този въпрос по-подробно. Британският мислител от XVII век Томас Хобс е
известен като един от основателите на теорията за обществения договор. Опитът му от гражданската война в Англия го подбудил да се
замисли за източниците на държавната власт. Според него естественото състояние на човека е “война на всеки срещу всеки”, при която
“животът на човека е самотен, беден, безпросветен,  груб и кратък”.
За да избегнат това хората отстъпват на държавата властта, която с
железна ръка да поддържа мира и да наказва нарушителите. В тази
мрачна картина са очертани два полюса - или хаотично насилие, при
което “всеки се явява враг на всекиго”, или регламентирано насилие
на държавата, тиранично по своята същност, “която държи хората в
страх и под заплахата от наказание ги принуждава да изпълняват договора и да спазват естествените закони”. За щастие картината, нарисувана от Хобс е прекалено мрачна. В действителност има и трета
сила, която сдържа взаимното насилие и войната - това е, което може
да се нарече “цивилизованост”, способността на хората доброволно
да се въздържат от агресия един към друг, не заради страх от държавата, която държи в готовност своите “бичове, затвори, брадви”, а по
морално убеждение в това, че трябва да се зачитат законните права
на другите и да се стремят към мир.
Доброто възпитание и вежливостта - това не са остарели и
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предизвикващи насмешка добродетели на отдавна отминали епохи, това са задължителните условия за мира и свободата.  Но там,
където хората са необуздани и груби, единственото, което може да
поддържа мира и да осигури някаква безопасност - това е строгата
държава. Доброто възпитание на гражданите е необходимо условие
за свободата; към буйните грубияни се налага да се подходи строго
полицейски със здрава сопа, а кротките и въздържани хора не се
нуждаят от това.
На благоразумните и възпитани хора не им хрумва да наскърбяват своите ближни - да се карат в храмовете или да се надсмиват
над почитани религиозни личности. Просто, защото цивилизованите хора не се държат така.
За тях не е нужно да бъдат надзиравани от държавата, за да ги
принуждава към това. Но свободата е нещо много крехко и уязвимо.
Има хора, при които вътрешните ограничения не са развити и които могат да бъдат спряни да извършат зло само с външна принуда.
Без такава принуда те с радост провокират конфликти и оскърбяват
своите ближни по всякакви причини. Някой се стреми към привличане на внимание, някой - за пари, мнозинството - и по едната и по
другата причина, а някой, просто е движен от напълно искрена злоба и презрение към другите хора.
Още повече се провъзгласява съзнателното нежелание да се
поддържа мира и да се уважават ближните. Под “свобода” се разбира свободата на безчинства и провокации; под “права на човека”
се провъзгласява само едно “право” - правото да пакостят на своите
съседи.
Парадоксална картина - за движещи цивилизацията се обявяват хора, диви, смятащи себе си за (“креативни”), но хора, съвършено безплодни творчески, а за борци за свобода се представят хора,
неспособни да живеят в условията на свобода.
Когато свободата се употребява в такъв вид за зло, тогава се
налага държавата да стеснява границите на такава свобода, с цел
да се поддържа мира. Това е тъжно, защото от такова ограничаване
неизбежно страдат не само самите провокатори, но и всички мирни
хора, по които удрят косвено такива мерки. Провокаторите поставят държавата пред труден избор - или те успешно довеждат нещата
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до насилие и кръв, или държавата предприема мерки, така че да ги
спре.
Искането за свобода чрез провокация и насилие неизбежно
води към ограничаване на свободата. Когато, разпространителите на
видео отказват да ограничат оскърбителни кадри, списанията печатат обидни карикатури, поп-звездите застават в защита на   танцуването в храмовете, това не е борба за свобода. Това е борба против
свободата. Това е призив към държавата - “вижте ни какви сме безумни диваци, неспособни да уважават своите близки и да живеят в
мир в света. Ако не ни ограничава здрава ръка, ще доведем обществото до състояние на война на всеки срещу всеки”.
Твърде печално е, че у нас много хора са неспособни да се
държат прилично и благовъзпитано без принуда от страна на държавата. Но ние имаме такива нрави, каквито имаме и държавата трябва да поддържа мира в такива условия, каквито са. За свободата са
нужни хора, способни да живеят в условията на свобода - отговорни
граждани, които се държат прилично и спазват мира. А такива, които търсят свобода, за да провокират и оскърбяват, уви, не са отговорни граждани. Те не са годни за свобода. И затова да бъдат обуздани
според закона означава - да се съхрани свободата в степен, която е
възможна при сегашното състояние на нравите.
Източник: pravoslavie.ru
----------------------------* Забележка: Статията на Сергей Худиев е написана през 2012 г. Б.р.
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“Най-важното е животът“
Александра Карамихалева
„Най-важното са животът и здравето на хората!” – Не минаваше ден, в
който да не чуя или прочета по няколко
пъти тази фраза. Тя се превърна в своеобразна максима по време на кризата около
коронавируса. Утвърждаваха я тези, които ни увещаваха да стоим затворени в доброволен домашен арест; тези, които ни
уверяваха, че не е важно, че икономиката
на страната се срива, че ни грозят фалити, че оставаме без работа и доходи, че обедняваме и задлъжняваме;
тези, които ни убеждаваха да не се срещаме с близките си: с родителите, децата, бабите и дядовците, с внуците, с приятелите, с колегите; тези които ни заставиха да пазим „социална дистанция”, да не се
събираме на групи, да не се докосваме, да не се доближаваме един
до друг, да скрием лицата си зад предпазни маски и шлемове, ръцете
си - под латексови ръкавици; твърдяха го тези, които ни внушаваха
да се боим от всички и да мислим за себе си като за потенциална
смъртоносна заплаха; тези, които ни увещаваха да не ходим на църква и да не се причастяваме, които твърдяха, че светините и вярващите са източници на зараза, че да искаш да си в храма е егоистично и
безотговорно, че е равносилно на тероризъм, че е нехристиянско!
Заявяваха го тези, за които моят живот се оказа толкова важен, че си
присвоиха правото да мислят вместо мен и да решават вместо мен
какво е най-важно за мен!
Всички те повтаряха в един глас, че „най-важното е животът на хората”. И вероятно наистина го вярват.
И не, че някой ме пита, и не, че какво мисля е важно за някого, но за
мене има неща, които са по-важни от това просто да съм жива. Например, да изживея пълноценно смислено и достойно всеки ден от
дарувания ми от Бога живот. Защото открай време си давам сметка,
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че всеки един ден може да ми е последен и само Бог знае кога и как
ще умра.
Фактът, че неизбежно ще умрем би трябвало да ни кара да живеем
максимално пълноценно и смислено всеки ден от живота си, а не да
го “пазим” като не го живеем. Човешкият живот не е само биология
и биологични процеси, а много повече. Той е и всичко онова, което
принудително ни бе отнето или - още по-лошо - от което доброволно се отказахме. Той е възможността да се трудим, да творим, да
създаваме, да сме полезни на другите, да се радваме на плодовете
на трудовете си; той е възможността да общуваме помежду си, да
си обменяме идеи, да споделяме чувствата си, да даваме и получаваме любов, да се докосваме, да се прегръщаме, да съзерцаваме лицето на другия; животът е да се ползваш от свободата на волята си,
която Творецът ни е дарил и която Сам Той зачита и уважава, и да
носиш сам отговорност за решенията си; животът е да се стремиш
към нещо отвъд живота на този свят, нещо по-голямо и по-важно от
този живот.
И да, има неща, които са по-важни от едното оцеляване, от живота
като биологични функции. Неща, за които нашите предци доброволно са жертвали живота си: свободата, вярата, надеждата, любовта...
Неща, без които животът ни губи смисъл и не си струва да бъде живян. Неща, без които приживе умираме.
Парадоксално, но животът ни има смисъл само тогава, когато има
такива неща, заради които сме готови да умрем. Животът ни има
смисъл, когато с всеки ден ни доближава към Онзи, Който ни го е
дал и към Когото се причастяваме, към изворът на живота за всичко
живо - Животът-Христос.
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Протопрезвитер Г. Й. Шавелски
(1871—1951) пастирско и
академично служение
(По случай 150 години от рождението и 70
години от смъртта му)
                     доц. д-р Иво Янев
Събитията в Русия след 1917 г. поставят своя отпечатък не само върху Руската
империя, но и върху много от европейските
държави. Цветът на руската интелигенция,
заради настъпилите болшевишки атеистични гонения, емигрира в Западна Европа
или в някои държави от балканския полуостров. Сред тези емигранти са хората, които поставиха солидните основи на българското богословско образование и наука. Един от тях е
проф. протопрезвитер д-р Георгий Йоанович Шавелски. Тази година
се навършват 150 г. от неговото рождение и 70 години от блажената
му кончина.
Протопр. Георгий Шавелски се ражда на 6 януари 1871 г. в с.
Дубокрай, Витебска губерния, в многочисленото и бедно семейство
на селския дякон Йоан. Георгий от рано тръгва по стъпките на своя
баща и учи в духовното училище, а по-късно и в семинарията на
Витебска губерния. През 1891 г. става църковен певец (псаломщик),
оженва се и през 1895 г. е ръкоположен за свещеник в село Бедрицы,
а по-късно в село Азарково във Витебска епархия и едновременно с
това е учител в местните училища.  След смъртта на съпругата му,
през 1897 г., постъпва в Санкт-Петербургската духовна академия,
където защитава степен „Кандидат на богословието” (1902 г.)1.
По време на Руско-японската война (1904-1905), по собствено желание, о. Георги е назначен за полкови свещенник на 33 Източ1. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. // http://slovari.yandex.ru/dict/
rges/article/rg3/rg3-2259.htm
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но-сибирски стрелкови полк и
благочинен на 9 Източно-сибирска стрелкова дивизия, а
от декември 1904 г. е назначен
за главен свещеник на Манджурската армия. За своите
организаторски способности
и изключителна доблест и
смелост, при обгрижване на
войниците даже и по време
на битка, е възведен в сан
протойерей и награден с ордените „Св. Георги”   и „Св.
Владимир” с мечове. След
края на войната от месец март
1906 г. о. Георги се връща към
своето пастирско служение и е назначен да служи в Суворовската
църква в Петербург. На  9 (22) мая 1910 года защитава магистърска
дисертация на тема „Последнее воссоединение униатов Белорусской епархии (1833-1839 г)”. Наред с пастирското си служение той
преподава първо в Института в Смолни, а от 1910 г. като професор в
Историко-филологическия институт в С. Петербург. На 22 април (5
май) 1911 г. е назначен за Протопрезвитер на военното и морското
духовенство на Руската империя2.  На 2 (15) юни 1913 г.  е назначен
за почетен предстоятел на Фьодоровския събор в Царское село, а от
24 октомври (6 ноември) 1915 г. до 14 (27) април 1917 г. за присъстващ на заседанията на Св. Синод на Руската православна църква без
право на глас. В 1917 г. е кандидат за Петроградската архиерейска
катедра, но получава само 93 гласа и не е избран.
Като Протопрезвитер на армията и флота о. Шавелски се
проявява като отличен духовник, ръководител и реформатор на военното духовенство в Руската империя. Под негово ръководство са
повече от пет хиляди военни духовника, положението на които по
това време е изключително тежко.
2. Увод кн. Шавельский, Г. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и
флота. Нью-Йорк, 1954, с. 6.

52

Светодавец брой 4/2021

История

Това кара от. Георгий да се заеме  с пълен анализ на системата на
военното духовенство. В резултат на това, в края на юли 1914 г. подготвя и предлага на император Николай II проект за пълна реорганизация на управлението на военното и морското духовенство. Проекта е приет от императора и е подписан. За съжаление този проект
не се осъществява, заради избухването  на Първата световна война
(1914)3.
О. Георги е сред доверените лица на император Николай ІІ, и
има изключително високо положение в обществото и Църквата. Той
е активен участник е на  Поместния събор от 1917-18 г., като на 8 август за председател е избран Московския митрополит Тихон (Белавин), а за съпредседатели от архиереите са избрани архиепископите
Новгородски Арсений (Стадницки) и Харковски Антоний (Храповицки), от свещенството – протопрезвитерите   Николай Любимов
и Георгий Шавелски4.   Малко известен факт е, че на този събор е
издигната кандидатурата на о. Георги за патриаршеския престол (за
него гласуват 13 делегата), но за патриарх е избран Московския и
Коломенски митрополит Тихон5.
Октомврийската революция (1917) и гражданската война поставят край на живота на протопрезвитер Шавелски в Русия. Няколко пъти живота му е поставен под заплаха от болшевишки депутати
от Санкт Петербург или разбунтували се войници, които той с авторитета си се опитва да вразуми и успокои. В емиграция до 1919 г.
възглавява военното духовенство в Доброволческата армия на генерал Деникин. Като свещенослужител взима участие в белоемигрантското движение и е редактор на списание „Церковние Ведомости”.
През март 1920 г. по заповед на барон Врангел заминава в София
да работи в средите на руските емигранти като запазва титлата си
на протопрезвитер.   Няколко години служи в руската църква „Св.
Николай Мирликийски“. Твърди се, че в България е в обтегнаги отношения с Богучарски архиепископ Серафим (Соболев) – управляващ руските църковни общини в България – заради прозападните
си идеи, но в различни писма и на двамата се посочва взаимното им
3. Российский гуманитарный энциклопедический словарь.
4. Бабкин, М. Всероссийский выбор. // http://www.pravoslavie.ru/smi/916.htm
5. Пак там.
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уважение и академичен респект6.  О. Георгий е между създателите
и дълги години участва в управлението на „Дружество за единение
на русите в България”7.  Много бързо е оценен от българските граждански и църковни власти и е назначен за преподавател в Софийския университет, също и за учител по Закон Божий, а по-късно и за
директор на Руската гимназия в София8.  През 1921 г. Св. Синод на
Българската екзархия го назначава, заедно с други руски емигранти,
при катедрата по Пастирско богословие във Висшето богословско
училище към Българската православна църква9.   Поради липса на
средства Св. Синод освобождава всички преподаватели и служители
при училището. През 1926 г., поради причини преминава в диоцеза
на Българската екзархия и фактически прекъсва връзките си с Руската задгранична православна църква10.  Като е назначен на енорийско
служение в храм. „Св. Седмочисленици“. По-късно по решение на
Факултетния съвет на Богословския факултет при Софийския държавен университет  о. Георги е назначен първо за доцент по Омилетика (към която е прибавено и Пастирското богословие), а по-късно
и за професор по Пастирско богословие, по което преподава през
учебните 1926-1927 и 1927-1928 г.11  Има данни, че за кратко преподава Омилетика и Пастирско богословие и в Софийската духовна
семинария12.
Протопрезвитер Шавелски преживява и Втората световна
война. Недолюбван от новата комунистическа власт в България, о.
Георги пише редица статии в подкрепа на православието и Право6. Кострюков, А. Преодолевший разделение. К жизнеописанию архиепископа Серафима
(Соболева). // Церковь и время. 2006, № 3 (36), с. 102—103, както и Кострюков, А.
Протопресвитер Георгий Шавельский и Карловацкий Синод. // Церковь и время. 2006, №
1, с. 141.
7. Кьосева, Цв. България и руската емиграция. (20-те и 50-те години на ХХ век). С., 2002,
с. 90.
8. Увод кн. Шавельский, Г. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и
флота. с. 8-9.
9. Цоневски, Ил. Тридесет години Духовна академия (Богословски факултет). ГДА т. V,
1955-1956. С., 1956, с. 484.
10. Кострюков, А. Протопресвитер Георгий Шавельский и Карловацкий Синод. с. 135, 148
11. Денев, Ив. Седемдесет години Богословски факултет. ГСУ-БФ, т. 3, 1996 (нова серия).
С., 1999, с. 17.
12. Рожков, Вл. Церковные вопросы в государственной думе. // http://www.krotov.info/history/20/1900/rozhkov_08.htm
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славната църква в България. Умира на 2 октомври 1951 г. в София.
Въпреки, че тогавашната власт крие новината за неговата смърт,
мнозина негови приятели от цяла България научават за нея13.  Погребението събира голямо множество, пожелали да се простят с „любимия пастир и наставник”14.  Опелото в храм „Св. Седмочисленици”
извършва лично председателя на Св. Синод на БПЦ,   Пловдивски
митрополит Кирил (по-късно патриарх Български), в съслужение с
епископите Левкийски Партений и Стобийски Пимен (по-късно Неврокопски митрополит), с множество свещеници и монаси, в това
число и близкия приятел на о. Шавелски – проф. протопрезвитер
Стефан Цанков. На траурната церемония присъстват синодалните
архиереи Паисий, Йосиф и Филарет15.
Протопрезвитер Шавелски оставя богато богословско и публицистично наследство. В Русия написва 9 книги и редица статии
в различни вестници и списания. Забележителни са спомените му,
издадени в Ню Йорк през 1954 г. под заглавие „Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и флота”16 . Творчеството
му достига своя апогей  в България. Тук той написва повече от 11
самостоятелни книги, 2 книги в съавторство с екзарх Стефан, 5 студии в Годишника на Софийски университет – Богословски факултет,
повече от 39 статии в Църковен вестник, 13 статии в „Духовна култура” и още редица в различни списания и вестници.
Като всестранна развита личност, отец-професор Шавелски
пише във всички раздели на богословието. Схематично ще разделя
неговото творчество на четирите отдела на богословието – Библейско богословие, Историческо богословие, Систематическо богословие и Практическо богословие плюс общ отдел – Православна публицистика – останалите статии в българския периодичен печат.
От трудовете му в Библейското богословие по-важни са: студията „Псаломският праведник”, в която авторът изяснява съдържанието и духа на книга „Псалтир”.
13. Увод кн. Шавельский, Г. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и
флота. с. 9
14. Бокач, Ф. Протопресвитер Георгий Шавельский. // Церковно-исторический вестник.
1998, № 1, с. 109.
15. Марковски, Ив. Протопрезвитер Шавелски е покойник. ЦВ, бр. 38-39, 1951, с. 3-4.
16. Интересен факт е, че тези спомени са издадени в Русия едва след 2000 г.
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В началото се обяснява произхода и значението на Псалтира, неговото значение за Православната Библеистика и употребата му в
богослужението на Православната църква. Освен това разяснява
образа на псаломския праведник като пример за живот в Бога на
пастира и на всеки християнин. В книгата „Пророк Иеремия и неговото време” отец Георги разказва накратко за достоверността на
книгата, разликите в  масоретския текст, Септуагинта и славянския
текст. Следва тълкувание и обяснение на частите на книгата, с изложение на положението на еврейския народ и света по времето на
пророк Йеремия. Интересни са и статиите от „Църковен вестник”
посветени на Христовата плащаница, на цар Ирод, на избитите от
цар Ирод витлеемски младенци и др. Книжката му „Молитва Господня” е изградена под формата на диалог между дядо и неговия внук
и разкрива по много прост и лесен начин чрез различни случки от
живота и приказки Господнята молитва17.
От Историческото богословие по-важни са студията на протопрезвитер Шавелски за Руските манастири преди революцията, статиите
му за Руската църква, за влиянието на папата върху Русия, за св. княз
Александър Невски, статията му по случай 950 г от покръстването
на Руския народ и др.
17. Шавелски, протопр. Г. Молитва Господня. С., 1939.
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В областта на Систематическото богословие, и по-специално
патрология, важна за времето си е книжката на о. Шавелски за св.
Атанасий Велики. В нея той разказва за живота и делото на светителя, за неговата дейност „като св. отец на Църквата”18 . Основно се
спира върху пастирството на светителя и накратко за отношението
му към светската власт. Запознава ни с апологията му за неговото
напускане на паството и бягството му в Египетската пустиня. По-нататък о. Георги разкрива в общи линии учението на св. Атанасий за
Бога и за извършеното от него изкупление и борбата му срещу арианството. Накрая авторът завършва с библиография върху живота
на св. Атанасий. Важна за дисциплината Нехристиянски религиозни
учения е малката книжка на о. Шавелски за учението на граф Толстой за непротивенето на злото. В нея о. Георги накратко разказва
основните отстъпления на Толстой от Християнството. В нея той
казва „Толстоевския Христос не е историческия Христос ... Религията на Толстой е годна за човек, който е решил да скъса всякакви
връзки с човешкото общество или за анархиста”19.   По логически
път проф. Шавелски доказва, че учението на Толстой не е християнско, че си е присвоил правото да изопачава Учението на Христос
и на Църквата, че властта и съда са позволени от Бога. Интересни, в
тази област, са статиите на о. Георги за взаимотношението религия
и наука, за Сътворението, за еволюцията на човека и др.
Много важен за времето си е Православния катехизис написан в съавторство с екзарх Стефан. Самите автори в предговора разказват, че
в основата на катехизиса им лежи Катехизиса на митрополит Филарет Московски. Последния, обаче, е съставен от въпроси  и отговори,
докато този на о. Георги е свързан. Съкратени са редица текстове, за
да го направят по-прегледен и лесен за възприемане от вярващите, и
плана е променен. Добавена е пета глава, озаглавена: „Отношението на човека към света”, в която по оригинален начин се разкрива
накратко творческата способност и положението  на човека н света
преди и след Грехопадението, борбата на човека със злото, отноше18. Шавелски, протопр. Г. Свети Атанасий Велики – светител на Църквата и светилник на
Православието. С., 1924, с. 5.
19. Шавелски, протопр. Г. Учението на граф Л. Н. Толстой за непротивенето на злото. С.,
с. 7.
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ние на християнина към отечеството му, а също и много интересната
част за отношението на Християнството към военната служба.
Протопрезвитер Шавелски пише най-много в областта на
Практическото богословие. В областта на  религиозна педагогика са
важни статиите му в Църковен вестник. В „Нова ера в живота на нашето средно училище”, написана по повод възстановяването на преподаване на Вероучение в българското училище, о. проф. Шавелски
пише за отношението между наука и религия. За тяхното взаимно
допълване и взаимно проникване. Училището, според него, освен
да дава знания трябва и да възпитава. Тук той защитава тезата, че
само подготвени специалисти могат да преподават този специфичен
предмет, а всички други по-скоро биха навредили на учащите се. Важна е също статията му „Вероучението като учебен предмет”.  В нея
о. Георгий разкрива същината на термина „Вероучение”. С  примери от Свещеното Писание той доказва, че обучението, освен даване
на знания, е и възпитание в Христа. Посочва, че личния пример на
преподавателя е от изключителна важност. Учителят трябва да бъде
искрено вярващ и с примера на своя живот да води учениците към
Христа. Накрая дава кратък преглед на материала, който се изучава
по предмета „Вероучение”. В статията „Нужни са катехизаторски
курсове за възрастните”, о. Шавелски развива тезата, че е нужно не
само вероучение в училищата за децата, но и катехизаторски курсове за възрастните. Според него грижа за възрастните тряба да имат
църковните пастири, които да организират такива курсове в енориите по места. Дава примери с катехизаторската школа в Александрия, също и дейността на Антиохийската църква в древност.  Тук
се посочват и условията, които са необходими за такива курсове:
1) Подходящи помещения, 2) Слушатели, желаещи да посещават
курсовете, 3) Подготвен лекторски персонал, който според автора,
трябва да бъде предимно от църковните пастири и 4) Материални
средства за покриване на разходите за курса, които трябва да покрие
съответната енория.
Най-богато е творчеството на протопрезвитер Шавелски в
областта на Пастирското богословие. Въпреки, че преди него в тази
област работят митрополит Климент (Друмев), софийския митро58
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полит Мелетий, И. Бакалов, Велички епископ (по-късно Видински
митрополит) Неофит, Скопски митрополит Теодосий, пръв о. Георги поставя основите на академичното преподаване и изследване на
тази богословска дисциплина в България.
Основоположен за Пастирското богословие в България е труда на протопрезвитер Шавелски „Православно пастирство (основи,
задачи и дух на православното пастирско служение)”, издадено през
1929 г. в София, а в следващата 1930 г.   издадено и на руски. О.
Георгий твърди, че е придал съвременност на своя учебник, защото Пастирското богословие е изкуство, а всяко изкуство не може да
съществува ако не е съвременно. Това, според него, не е продиктувано от либерални виждания, а от духа и желанията на времето в
което живее20.  Книгата започва с обяснение на названието Пастирско богословие, история на науката и мястото й сред другите богословски науки. Обяснява се същността на Царството Божие, негова
характеристика и видове пастирско служение.  В V глава се говори
за естествените основания на пастирското служение, за избирането и посвещаването на пастира, за пастирската (апостолска) приемственост и за учението на Свещ. Писание и св. Отци за пастирското
служение. По-нататък о. Шавелски  разкрива образа на образеца на
пастирите – Пастиреначалникът – Иисус Христос. Авторът разказва
за подготовката на пастира след неговото посвещение, за  изкушенията при изпълнение на неговото служение в енорията и различните способи за пастирско възпитание и усъвършенстване – архиерей,
пастирски събрания, пастирски курсове и др.  О. Георгий разяснява  
Душепопечението като особен вид пастирстване, общите грижи на
пастира към енорията и борбата му със суеверията, безбожието и с
инославната и сектанската пропаганда в нея. В Заключението автора
дава някои свои общи мисли за пастирското служение, които налагат на пастирите нови специални задължения, за нуждата от пастири-подвижници и за отношението на пастира към материалното и за
грижата му към духовното.
Важна за Пастирското богословие е и студията на отец Шавелски „Задачи и граници на пастирското служение” (ГБФ. Т. V.
1928). С., 1928.
20. Шавелски, протопр. Г. Православно пастирство. С., 1929, с. 3-4.
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В нея авторът говори за материализма в неговото време и за
влиянието му в живота на пастира и енорията.
Със съжаление отбелязва, че образът на съвремения пастир
в Православната църква е на „требоизвършител”. Според него, пастирите трябва да се обърнат към съвременната култура и наука, и да
черпят от техните извори за своето пастирско служение. За това дава
примери от живота на св. Отци и Учители на Църквата, които имат, в
голямата си част, светско образование, което ги подпомага в тяхната
благовестническа дейност. Според автора между пастири и паство
има огромна пропаст, която нито една от двете страни не се опитва да преодолее. Като посочва думите на Московския митрополит
Филарет, че Царството Христово е царството на природата (целия
свят), царство на благодатта (всички вярващи на земята) и царство
на славата (всички блажени на небесата), протопр. Шавелски  доказва, че православния пастир трябва да се грижи за душите на християните, като ги подпомага и насочва във всички аспекти на техния
живот. Всичко това о. Георги доказва с цитати от Свещ. Писание и
Свещ. Предание, а също и с примери от живота.
В статията „За духовната школа и пастирството”, публикувана в сп. „Духовна култура”, протопр. Шавелски излага значението
на предварителната подготовка на кандидата за пастир в Духовните школи. Тук излага личните качества, които трябва да притежава
той, неговото семейно възпитание, неговият нравствен лик и благочестиво поведение. За това, според автора, трябва да се промени
програмата в духовните школи в съответствие със съвременните изисквания на обществото. О. Георги се възпротивява на властващото
мнение, че благочестието и личните качества са достатъчни и не е
нужна друга подготовка на кандидата за пастир. Според него, освен
чисто богословските дисциплини, в духовните школи трябва да се
въведат и редица светски предмети, които биха били в голяма помощ за дейността на пастира в енорията. Въпреки това, по-надолу
той сменя позицията си и твърди, че трябва да се набляга на изучаването, най-много на богословските дисциплини. Следва кратък
преглед на образованието в духовните школи в Америка, Германия
и Сърбия. Последната част от статията обхваща   темата за възпи-

танието в духовните училища, където всеки от преподавателския
състав е длъжен да възпитава учащите се в духа на Християнското
учение и във верност на Православната църква.
Между статиите в Православна публицистика, в които протопрезвитер Шавелски изказва ценни мисли по различни въпроси,
по-интересни са: „Деятелно християнство”,  „Още за дейното християнство”, „Великден на война (из спомените на един военен свещеник)”, „Защо няма мир на земята?”,  „Прибързаното богословие
е опасно”, „Нашата партия („С оглед към съвременността, когато
политическите партии ръководят живота на народите, аз се осмелявам в настоящата статия да наричам Христовата Църква – Христова
партия” – бел. авт.)”,  „За национализма” и други.
От творчеството на протопрезвитер Г. Шавелски , което проследихме, можем да направим ценни изводи за приноса му за Богословската наука в България. О. Шавелски е ерудиран богослов,
преподавател по богословие и виден духовник. Творчеството му обхваща почти всички клонове на богословието. С завидна логика и
добро познание на изворите и литературата, авторът взима отношение по редица въпроси, важни за неговото съвремие, а и за нашето.
Не трябва да забравяме, че използвайки богословското си образование от Русия и положените основи от редица български духовници и
богослови, протопрезвитер Шавелски поставя академичните основи
на Практическото богословие и по-специално на Пастирското богословие в България. Протопрезвитер Георги Шавелски оставя неизличим спомен чрез творчеството си, като ерудит учен и благочестив
духовник в Богословската наука на България.
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Всеки ден е рожден ден, щом
дишаме
Ангел Карадаков
„Всеки ден е рожден ден, щом дишаме“! Тази мисъл днес премина край мен
от една позната християнка, с която се разминахме на улицата. Думите й, обаче, още
отекват в съзнанието ми, защото в тези седем думи е заключена една огромна философия. Философията на това как да разбираме
и да възприемаме живота си. И то живота си
днес. Не вчерашния, не утрешния. Тъй като
вчера вече е минало, а утре може и да не дойде. В този смисъл живеем за днешния ден – буквално ден за ден, защото не знаем дали
ще осъмнем с утрешното слънце и ще видим ли зората на новия ден.
„Дните на човека са като трева; като полски цвят – тъй цъфти той:
понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава“ (Пс. 102:15-16). Казва св. Давид и наистина мястото вече не
познава отишлия си човек. Понякога си мислим, че светът свършва
с нас. Когато умрем, когато отидем при Бога, а тялото ни бъде предадено на пръстта, от която е и взето, си мислим, че и светът ще спре
да съществува. А това не е така. И когато се замислим и осъзнаем, че
ние сме просто брънка от целия човешки род, пламъче сред огромен
огън или капка в океана, тогава ни става тъжно. Разбира се, всичко
това е породено от нашия егоизъм. Аз-ът обича да се изтъква и да
си втълпява, че все пак е нещо, че не е живял напразно, че не се е
трудил напразно, а напротив – оставил е диря след себе си. История,
която ще бъде запомнена. В повечето пъти за наше разочарование
това не е така. Човешката памет помни много хора живели на земята, оставили твърде големи богатства, оставили имоти, оставили
дарове, но на повечето от тези хора имената им стоят в дебелите
книги в някоя библиотека и само по-любопитните се допират до тях.
За останалите хора те все едно не са съществували.
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И тогава се замисляме – има ли смисъл човешкия живот, ако
след като умра никой не ме помни и не оставя нищо след себе си?
„Споменът за праведника ще пребъде благословен, а името на нечестивците ще стане омразно“, казва Соломон т.е. само ако положим
усилия да преживеем живота си във вярата, в надеждата, в любовта,
в служението на Бога, само тогава ще можем да се наредим до всички онези светила, които и днес светят и ни посочват пътя, който води
към вечността. Защо обаче всеки ден е рожден ден, щом дишаме?
Защото днешния ден е ново начало. Защото днес аз мога да бъда
по-добър от вчерашното си аз, да поправя грешките си, да променя пътя си, да насоча поглед към Бога, да се помоля по-усърдно,
да направя добро и ако днешният ден бъде последният ми ден на
земята, то тогава да знам, че ето – положих максималното, за да получа прошка. Затова всеки ден е рожден ден. Не буквално, но в един
по-духовен аспект. „Блажен оня човек, който ме слуша, като бодърствува всеки ден при портите ми и стои на стража при вратата ми!
Защото, който ме е намерил, намерил е живот; и ще получи благодат
от Господа; а който съгрешава против мене, нанася вреда на душата
си: всички, които мене мразят, смърт обичат“ (Прит. 8:34-36), казва
отново цар Соломон. Ако успея в днешния ден да дам на гладния
хляб, да напоя жаден, да облека гол, да ободря някой натъжен, да
бъда добър с лошите, да благославям онези, които ме обиждат, да
се моля за онези, които ми вредят „и козни кроят“. Ако успея да направя всичко това, то няма напразно да съм живял днешния ден. От
днес и само днес се решава нашата вечна съдба, вечното ни пребиваване. Защото в каквото ни намери Бог в това и ще ни съди. Ако ни
намери на молитва, добре ще бъде за нас, но ако ни намери в грях,
то тогава тежко ни. Затова и всеки ден е дар. Дар е не просто, защото
имаме още един ден на земята, не защото днес можем да опитаме
отново от благинките на живота ни, но е дар, защото можем да променим посоката, в която сме тръгнали. Ако съм горделив – мога да
се опитам да бъде смирен. Ако съм блудник – мога да се опитам да
бъда в пост. Ако съм лъжец – мога да се опитам да кажа истината и
да бъда честен. Всичко зависи от нас и от свободната ни воля, разбира се. Ето още един ден е пред нас. Нека не го пропиляваме, защото
може да ни бъде последен.
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Франсоа Мориак
за Закон Божий
              протойерей Андрей Ткачев

Франсоа Мориак има малка книжка „В какво вярвам“. Нобелов лауреат, на 77-годишна възраст написва книгата и я посвещава
на двамата си внуци, когато те са на 16 години.
В нея авторът говори на обикновен език (колко прост може
да бъде езикът на професионален писател) за християнската вяра,
която изповядва от детството си и която не отрича до края на дните
си.
А Франция, приятели и другари, е такава страна, в която около името на Христа в продължение на много векове наред копията
на разгорещена полемика непрекъснато се пукат и чупят. Крайните
индивидуалисти, анархисти, троцкисти и социалисти, агностици и
скептици, хуманисти, от една страна, и християнски писатели, които
със сигурност присъстват в интелектуалния живот на Франция, от
друга, издигат цели ментални барикади, заради които водят засилен
другарски огън. Понякога споровете се превръщат в меле. Темите
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на битките са вечни: има ли Бог? ако Той е, тогава какво означава
човешката свобода? Христос Господ ли е или просто учител? Каква
е причината за човешкото нещастие?
Мориак винаги е съзнавал себе си като човек, който води война. Най-малко в случаите, когато „писателят пикае и читателят чете“.
Потапяне на химикалка – и в сърцето също, а не само в мастилената
кутия; да донесе в чистата вода духовен измамник; да повиши гласа
за обидения отново и отново разпнат Иисус – това е невидимото
разкаяние на християнски писател.
В гореспоменатата малка книжка той пише на внуците си за
това как е необходима телесна чистота и колко трудно се дава (глава
„Необходимост от чистота“). Не крие факта, че хората, обединени от
една вяра в живота, по някаква причина са напълно неспособни да
покажат братска любов (глава „Врагове – братя“). Описва човешкия
живот като страшно приключение, подобно на приключенията на
Момче с пръст, или бягащо от канибал или изгубено в гората (глава
„Момче с пръст“). Той посвещава отделна глава на сатаната и благодари на Паскал със специален уважителен поклон. Сами ще намерите и прочетете всичко това, ако Бог даде и ви бъде интересно. Като
пример за уместността на темите, повдигнати в книгата, бих искал
да дам няколко мисли на автора по отношение на религиозното образование на децата.
Франция е страна с няколко огромни колонии в арабския
свят. Особено отмъщение за колониалното минало е онзи необичаен
излишък от африканско и арабско население по улиците на френските градове, което шокира всеки неподготвен зрител. И не само
белият цвят на кожата се разтваря в доминиращи тъмни тонове. Това
е свързано с вярата.
Русия по този въпрос е много подобна на Франция. Имаме
много наши мюсюлмани, които не са дошли от никъде, но са родени
в Русия. Те са наши съграждани. Те имат своя вяра и отношението
си към Бога, освен ако, разбира се, не Го изповядват съзнателно.
Нямаме право да ги наричаме непознати, да ги гледаме като врагове – още повече. Те също не знаят, че Иисус е Христос, но вярват,
че Бог е този, който управлява света над всички. Аз лично не смея
да твърдя, че мюсюлманите познават Бога като Отец, тъй като това
65

Светодавец брой 4/2021

Култура

Светодавец брой 4/2021

Култура

синовство е дадено само от Сина, тоест от Христос. Този, който не
изповядва Христос като Божи Син, почита Бог като Създател, но не
и като Отец.
Всеки тъмнокож жител на Париж или Лион може да бъде напълно чужд на Франция, Жана д’Арк, Паскал или Сен Женевиев.
Той не чувства родство с тях, не ги познава и не иска да ги знае. Но
той е доста лоялен към френското знаме и законите на Петата република. Лесно е да се правят аналогии с Русия. Подобно на маслото
и водата, без да се смесват, две култури съжителстват в рамките на
един политически съд (всъщност има повече), два светогледа и тайно се бият като Фарес и Зара в утробата на Фамари (виж: Битие 38:
27-30).
Мориак пише:
„В Африка ислямът лесно възтържествува над християнството, тъй като знанието му за единния Бог и закона, който следва от
него, показва непокътнатите умове на Бога, без да му налагат богословие“.
Ето една мисъл, достойна за внимание! Вярването на мюсюлманите е много по-лесно. Ако избирахме вяра по наш вкус, според
достъпността на разбирането, всичко би било така. Има един, който
е свят, вечен, знае всичко и всичко може. Той трябва да се помни и да
се постъпва пред Него възможно най-често. Повече от предписаните
правила за живот и нравственост, изглеждат,като да не са необходими.
И тук е християнската сложност! Тя веднага, от пасхалното
зачатие, от пролога на Евангелието на Йоан ни потапя в неизразимото.
Има Слово, То е с Бога и е Бог. Тогава същите тайни ще бъдат
чути за Духа, за друг Утешител, както казва св. Василий Велики.
И християнството ни заобикаля веднага с богословието, то изисква
богословие, и това, страхувам се, като музикалното ухо: не всеки го
66

67

Светодавец брой 4/2021

Култура

има. Нашият Кръст, който трябва да бъде носен, не е само ежедневна тежест. Това е и изповедта на неразбираемите Тайнства: Троицата
на Лицата в Божественото, Девствеността и Майчинството на Мария, две природи в Христос и т.н. Той е кръст за ума.
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какво да правя?
„Всичко трябва да се сведе до това да се даде възможност на
децата да знаят, че Иисус, разпнат при Понтий Пилат, е възкръснал и
все още е жив. Че всички думи, изречени от Него, са все още живи“.

Мориак продължава:

Мориак подчертава две думи и казва:

„Винаги съм бил на мнение, че разпространението на Евангелието вече е възпрепятствано от своята начална точка… защото
дори най-краткият катехизис изисква детето да се запознае с понятия, които не може да разбере.“

„Необходимо е самите деца да изпитат своята ефективност.“

Наистина е трудно и е изтощение да се говори с деца (и с
възрастни) на езика на Палама, Григорий Нисийки или Василий Велики. За това и много от тях не достигнаха до пастирската височина. Около върха на  Кападокийците се намират Арий, Македоний,
Савелий, Аполинарий и други еретици, които не успяха да смилят
зърното на Новия завет. Някои бяха злонамерени и без покаяние.
Признавам. На други им липсваше смирение. Но имаше и такива,
които поддадоха под тежестта на товар, който беше извън силата
им. И днес лесно запаметяваме огнените думи, родени от Църквата в агония. И можете да запомните православния език като залог.
Необходимо е да запомните, но възможно ли е да сме сигурни, че
тези откровения чрез кръв и след това дадени на Църквата ще бъдат
асимилирани по подходящ начин? Възможно ли е без разбиране от
Духа да разберем какво е научил Духът отците? И дали младият е
способен на духовно прозрение, със слаб ум? Въпросите са много
трудни и справедливи. Авторът освен това пише, че детето не е в
състояние да проумее редица понятия, изисквани от катехизиса. Освен това той пише:
„Повечето няма да ги разберат през целия си живот, нито
един човек с примитивен манталитет ще може ги разбере.“
И да се обиждате и да не се обиждате, но е истина. И така,
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Това са думи за опрощение и пречупване на хляба: „Каквото
е развързано на земята, ще бъде развързано на небето“ и „Вземете,
яжте. Това е Моето тяло “.
„Възкръсналият жив Христос вече няма да ни напусне и Неговото присъствие се проявява в три основни форми. В Хляба на
Живота, към който се причастяваме, пристъпвайки към Причастието; в състояние на благодат, ако имаме щастието да Го притежаваме.
И накрая Христос обеща, че ще пребъдва сред нас винаги, когато
се съберем, заедно двама или трима, да Му се молим. Дете, което е
убедено в съществуването на тези три типа присъствие на Христос,
вече няма нужда да прониква в другите тайни на вярата, докато не
достигне такава възраст, когато той само да поиска“.
По този начин Мориак предлага преподаването на вярата на
децата да бъде практически молитвено, евхаристийно и съсредоточено върху Христос.
Целта е да познаем Христос чрез молитва и Евхаристията.
Най-просто казано, целта е да познаем Христос чрез молитва
и Евхаристията, доколкото това е достъпно за умствените и физическите сили на един млад човек.
„Децата“, казва той, „не трябва да им бъде преподавано нищо
в доктринална форма. Те трябва да бъдат научени това, което самият
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Христос разкри на необразованите и бедни хора“.
Както всяка умишлена опростяване и тази позиция може да
има своите слабости. Не може да бъде другояче. Но тя, тази позиция,
силно заявява съответствието на твърдата храна и детските стомаси. Какво пише ап. Павел за евреите (виж: 5: 12-14). Опростяването
се ражда от две намерения. Първо: прехвърлете християнството от
спекулативно и научно изследване в сферата на живота, любовта и
практиката. И второто: да се търси съответствие между височината
на материала и възприемащите способности на душата.
Може би само християнството, което е апостолско, истинско,
църковно, познава подобни трудности. Всичко останало е много
по-просто. И мъдрите, забелязали това, ще направят изводи.
Източник: http://www.pravoslavie.ru
Снимка: https://magnifisonz.com
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