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    Скъпи читатели, във втория брой на списание „Светодавец“ за 
2023 г. отново поставяме поглед върху творчеството на Българския 
патриарх Кирил. Публикуваме прекрасна негова беседа от книгата 
му „При Извора“ - том I, за да си припомняме словото на един от 
най-изтъкнатите наши духовници от миналия век. 
     В този брой на списанието сме подготвили и специално място за 
проф. дбн Клара Тонева, която през февруари т.г. защити своя голям 
докторат в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 
Интервюто с нея е от различен поглед и в някаква степен по-лично. 
Публискуваме и текст на Елена Дюлгерова във връзка с една от кни-
гите на проф. Тонева. 
    Започваме и нова поредица публикации, свързани с творчество-
то на друг изтъкнат духовник - отец Александър Шмеман. Първата 
негова беседа е по темата за Великия пост. Текстовете на беседите, 
които предстои да публикуваме са от произнесени беседи на отец 
Александър по радио „Свобода“. Беседи и текстове, които разкриват  
не само духовния живот на отец Александър, но и неговото отноше-
ние към Църквата и хората. 
    В края на броя ще намерите и една прекрасна беседа на отец 
Ефрем Аризонски, който се престави пред Бога през 2019 г. Беседата 
отново е посветена на Великия пост. 

Приятно четене! 
Ангел Карадаков

Истински ценното е 
безшумно и скромно
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М
Български 
патриарх 
КИРИЛ

ного тълпи народ от 
Галилея и Десетогра-

дие, от Йерусалим и Юдея и 
изотвъд Йордан бяха тръгна-
ли подир Иисуса. Тогава Той 
се възкачи на планината и 
започна да ги поучава. Тая 
проповед! Кой можеше да 
слуша такова възвишено и 

Вътрешен живот

прекрасно слово? Гласът Божий се носеше из планината 
- мъдрост и сила ехтеше от сърцата на тия, които слушаха. 
„Народът се чудеше на учението Му“ (Мат. 7:28), защото 
слушаше нещо наистина чудно: вековната истина на тях-
ното благочестие и на живота им от основи се разклаща-
ше и щеше да се сгромоляса като прогнило и кухо дърво. 
Гласът от планината наваляше връз него и ей го рухва в 
глух грохот, сякаш това не  бе могъщата вековна истина на 
тяхния живот. Тихият глас от планината като силно дихание 
на Духа отвяваше измамите на ума и на сърцето, и пред 
очите на всички се разкриваше страшна голота на душата. 

Те всички се бяха загледали навътре - в душата: Иисус 
бе обърнал погледа им отвън навътре, за да им покаже 
скритата ценност на човешкия живот. И те я видяха. 

    Знатност, богатство, 
ученост, обществено пър-
венство, красота и сила 
- всичко това се отнася 
към външния живот. Ко-
гато погледът на човека е 
обърнат навън, центърът 
на човешкия живот се измества също навън, а и цен-
ностите стават външни. Тогава вътрешният живот обе-
динява и избледнява. „Където е същровището ви, там 
ще бъде и сърцето ви“ (Мат. 6:21). И понеже съкрови-
щето е навън, навън е и сърцето: целият живот на чове-
ка става външен. За ценността на човека вече се съди 
по неговата знатност, имотност, ученост, обществено 
първенство, красота и сила. Човекът е външен и жи-
вотът му протича навън. Всеки се стреми да достигне 
колкото е възможно по-голяма пълнота на тоя външен 
живот. На такава равнина растат и се смаляват, борят 
се и гинат човеците. Съревнованията и стремежите им 
се подбуждат от тревогите и целите, които се раждат на 
тая външна повърхност на живота. Но не е ли това една 
лоша измама? Центърът на човешкия живот не може 
да бъде извън човека - той е вътре в него: в душата му. 
В тоя занемарен вътрешен живот трябва да се търси 
ценността на човека, защото каквато е душата, такъв е 
и човекът. Хората трябва да обърнат погледа си отвън 
навътре, за да видят, че знатността, богатствата, мъд-
ростта, предимствата, красотата и силата на душата да-
ват цена на човешкия живот. „Не съдете по външност“ 
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Беседа

Видяха, че човекът 
е това, каквото е 

негова душа. 
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(Йоан. 7:24), казва Христос, за да отвърне погледа на чове-
ка отвън и да го насочи навътре, където е човекът. 
     Загледан навън, човекът пренася на тая външна по-
върхност на живота цялата си душа - дори вярата и нрав-
ствеността. По тоя начин се стига до овъншняване на ре-
лигиозността и на нравствеността и до израждането им в 
лицемерие. Ето това има предвид Иисус, когато в пропове-
дта на планината казва: 

„Гледайте да не проявявате своята праведност пред чо-
веците, за да ви видят: инак, няма да имате награда при 
небесния ваш Отец. Кога правиш милостиня, не тръби 
пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и 

по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те 
вече получават своята награда. А ти кога правиш милос-
тиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, 
та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който 

вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. 
И кога се молиш, не бъди като лицемерците, които обичат 
да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, 

за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те 
вече получават своята награда. А ти, кога се молиш, влез 
в скришната си стая и, като заключиш вратата, помоли се 
на твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда 

в скришно, ще ти въздаде наяве. 
Също, кога постите, не бивайте намръщени като лице-
мерците; защото те си правят лицата мрачни, за да се 

покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те 
получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи гла-
вата си и омий лицето си, та да се покажеш, че постиш не 
пред човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно. и тво-

ят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве“. 
     Вярата и нравствеността остават без въздух и залиняват, 

Беседа Беседа

та умират, когато бъдат изтръгнати от вътрешния живот на 
душата и се превърнат в външни прояви. Това още не е 
лицемерие; то е само изнасяне на вътрешния живот върху 
външна повърхност - така, както се овъншнява и целият 
живот на душата. Не изживяват ли мнозина благочестие-
то си извън дълбочината на душата - на повърхността на 
външния си живот? Оттук иде и цялото противоречие в това 
видимо благочестие: вяра, без дълбочината на душата, е 
без вътрешно отношение към Бога. Но това благочестие 
става лицемерно, едва когато настойчиво иска да мине за 
израз на вътрешен живот: с шумни външни прояви на бла-
гочестие прикрива вътрешна глухота за вярата и обичта. 
      От това овъншняване на благочестието и особено от 
„фарисейския квас“ на лицемерието (Лук. 12:1), Иисус уве-
щава Своите слушатели да се пазят, за да могат наистина 
да бъдат в общение с Бога. Без това общение губят цена и 
молитвата, и подвигът, и дори самото добро дело. 
     Молитвата е сърдечен и искрен разговор с живия Бог: 
човек излива пред Него своята душа. Но, ако молещият се 
не чувства Божието присъствие, не са ли суетни молитве-
ните му думи? Не е ли суетна и наградата му? Ако ли пък се 
моли, за да покаже благочестието си пред хората, той полу-
чава вече наградата на доброто хорско мнение, но от Бога 
няма какво да очаква. Нему не се е молил, та да получи 
награда: да бъде молитвата му чута. 
     Така е и с поста - той трябва да има вътрешната основа 
на вярата. Духовно трябва да бъде обоснован и да пости-
га висока духовна цел. Въздържанието от известни храни и 
изтощаването на плътта само по себе си е безразлично в 
духовно отношение, ако с това не се имат предвид по-ви-
соки верски и нравствени цели: за Бога трябва да се пости. 
Не казва ли Христос, че не храната осквернява човека, а 
онова, що излиза из устата и иде от сърцето (Мат. 15:17-
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18). Ако сърцето се държи нечисто, каква полза от поста? 
Не е ли такъв пост една от проявите на овъншнената душа? 
Може ли отвън и с външни средства да се очисти самата 
душа? „Очисти първом извътре чашата и блюдото, за да 
станат чисти и отвън“ (Мат. 23:26). Особено пък е безсмис-
лен постът, когато самата душа е пълна с нечистота (Мат. 
23:27). 
      Но ето, че и добрите дела трябва да идат отвътре - от сър-
цето, за да имат цена пред Бога, т.е. истинска цена. Важни 
са подбудите, за да бъде вярно оценено самото дело. Някои 
вършат дела на милосърдие, за да бъдат видени и похвале-
ни от хората. Те са получили вече наградата, която ги е под-
буждала към добротворство. 
Други правят милостиня със 
студено безразличие към чо-
века. Дават не от обич, а за 
да облекчат съвестта си.
     И тия хора получават на-
градата си - съвестта им лес-
но се успокоява. Такова е 
добротворството, когато човек гледа навън, а не навътре. 
Истинското добротворство е друго: то е безразлично към 
външния шум, но не е безразлично към човека. „Лявата 
ръка не знае, какво прави дясната“, но сърцето знае кому 
и защо се прави добро: то обича човека. Когато се „по-
роди любов от чисто сърце, от добра съвест и нелицемер-
на вяра“ (Тим. 1:5), доброто дело получава своя истински 
нравствен смисъл - става добро дело. Тогава човекът не 
му туря границите на своето пестеливо благоразумие и го 
върши с искрено сърдечно съчувствие, което щади и нрав-
ствено подига подпомагания. 
      Във всички случаи Христос насочва вниманието ни към 
вътрешния живот, дето се извършва истинското приближа-

ване до Бога , Който вижда скритите дълбочини на душа-
та. С това Той не отхвърля значението на външните прояви 
на духовния живот. Той само върши това, което бе рекъл 
на фарисеите: очиства отвека отвътре, за да бъде външно 
чист. Външните прояви на благочестието и нравствеността 
трябва да станат израз на вътрешното богатство и чистота 
на душата, а не да се откъсват от своята естествена дълбо-
чина, която ги осмисля, и да съставят един отделен външен 
живот, едва напомнящ за някаква вътрешна духовна жиз-
неност. Външните прояви на благочестието не могат да се 
отрекат, понеже те са видимата страна на скрития в душата 
живот. Човек не е само дух, а и тяло, затова вътрешният 
духовен живот всякога ще се въплътява във външни форми 
и дела. Но религиозността, за която Христос говори, безус-
ловно трябва да бъде дълбока духовна действителност: „... 
истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с 
истина“ (Йоан. 4:23). 
     Така е и със самото Божие царство - преди всичко то 
е вътрешен живот. Затова, когато фарисеите са запитали 
Иисуса, кога ще дойде царството Божие, Той им отговори: 
„Царството Божие няма да дойде забелязано, и няма да 
кажат: ето, тук е, или: на, там е. Понеже ето, царството Бо-
жие вътре във вас е“ (Лук. 17:20-21). Както незабелязано 
покълва и покарва житното зърно, така и в тишината на 
сърцето зрее царството на Бога, а след това се радкрива 
навън в дела на Неговата правда. 
       И тъй, погледът на човека трябва да бъде обърнат 
навътре, за да вижда вътрешната действителност на своя-
та душа - това, от което обикновено той бяга. Наистина ли 
бяга? Това  сами знаем, защото мнозина и от нас не ис-
кат да се вгледат в себе си. Смелост им липсва за една 
от най-важните действителности - за това, що у тях става. 
Спре ли се някак погледът им върху техния скрит вътрешен 

Беседа Беседа

Човешките бедствия 
смущават и 

изстиналите сърца. 
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живот, веднага бързо отскача, подплашен отскача: не иска 
да е свидетел на едно падение, което е все пак, въпреки 
всички хитри оправдания, собствено тяхно падение. Зато-
ва страхливо и с облекчение се притискат в успокояващия 
скут на лъжата. От нея не бягат, а като безволни страхливци 
зариват глава в скута й и утеха им стават лъстивите думи, с 
които лъжата се труди да пропъди от сърцето им заплаши-
телното видение на истината. Не са мнозина ония, които 
смело и дори дръзко отварят вратите на своя скрит живот, 
за да влязат в себе си и със светилник в ръка да се спуснат 
в безслънчевите низини на душата си. Такива низини има 
и всекиго - лукаво подправена и смълчана греховност. А, 
ето че малцина имат смелостта да се вгледат със светъл 
поглед в себе си и да узнаят, каква е тяхната действителна 
ценност. 
     Ако Иисус в проповедта на планината с такава найсточи-
вост се спира върху вътрешния живот на човека и тук туря 
ценността му, това показва, колко много човек е наклонен 
да се заглежда навън и там да остава и погледът, и животът 

Беседа

Хората твърде малко 
живеят вътре в себе 

си, затова и не се 
стремят към богат 
вътрешен живот. 

му.  Така е било всяко-
га - дори до днес. Хора-
та твърде малко живеят 
вътре в себе си, затова 
и не се стремят към 
богат вътрешен живот. 
Навън пък са постоян-
но - разпиляни в това, 
що е външно и няма 
истинска цена. Погле-
дът им е навън, затова, каквото виждат, е все външно, дори 
съществено вътрешното - и то е станало външно: мъдрост, 
знатност, име, чест, достойнство, обществен дълг, родолю-
бие, равенство, братство, свобода, щастие. 
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     Мъдростта, която има стойност за хора с поглед навън, 
е твърде бедна и съвсем не прилича на вътрешната - на 
истинската мъдрост. Тя е нейн заместител - на истинската 
мъдрост. Тя е нейн заместител, който основно се различа-
ва от самата мъдрост. удобен е тоя заместител, затова хо-
рата са го избрали и са му дали името на загубената мъд-
рост, та да имат поне измамното удовлетворение, че не са 
останали съвсем без мъдрост. И какво най-често наричат 
мъдрост? Ловката практичност и съобразителност, умелото 
преодоляване на пречки, хитрото безмълвие, кога съвестта 
и сърцето са на опасно изпитание, мълчанието, което е все 
още злато, даже и когато повелята на дълга го е прекарала 
през огън и е показала, че не то, а говоренето и делото са 
златни. Малко златист прашец по крилете на мисълта - и 
то е мъдрост. Навън не е мъдра само мъдростта, защото 
тя не е нито практична, нито хитра, нито безмълвна, нито 
благоукрасена. 

на душата. Но, които 
гледат навън, иначе ги 
виждат - като лъжовна 
външност. За тях не е тъй 
важно, как ще придобият 
име, чест и достойнство. 
Доста е да ги имат и да са 
им засвидетелствани. Са-
мото това показва, че са 
без стойност. Името може 

Беседа Беседа

Име, чест и 
достойнство се по-

стигат с добрите 
качества на 

душата. 

    Външната знатност не 
иска да бъде зависима 
от вътрешните предпос-
тавки на благородството: 
справедливост, доброта, 
човечност, обич. Тя почи-
ва върху условни външ-
ни предимства, които, 
най-често, нямат никаква 
действителна ценност. 

Не е ли това голяма суета? Знатност, лишена от вътреш-
но нравствено съдържание и оправдание, е суета, която 
вирее на повърхността на живота. А истинската знатност 
е оная, която има дълбоки корени на благородство във въ-
трешния живот на душата. 
     Име, чест и достойнство се постигат с добрите качества 

Истински
 ценното е 

безшумно и
скромно. 

да е много шумно, но това не му дава стойност. Не би ли 
могло за някои хора да се каже: „... носиш име, че си жив, 
а си мъртъв“? (Откр. 3:1). Тъй и външната чест всъщност 
може да бъде безчестие. Че хората искат да бъдат тачени, 
то е напълно естестевно - това е доказателство за високото 
предназначение на човека. Но, че искат да бъдат тачени не 
заради добрите качества на душата и заради добрите им 
дела, това е доказателство за външно и погрешно разбира-
не на високото човешко предназначение. Успеят ли пък да 
постигнат външна чест, като са смогнали с безнравствени 
средства да придобият някаква преднина в обществения 
живот, очевидно е, че тая чест е безчестие. И такава може 
да бъде външната чест. 
     Общественият дълг и родолюбието са безпочвени, ко-
гато не се коренят във вътрешния живот на душата. Те са 
без дълбочина, затова не могат да се проявят като силни 
потоци на човешката дейност. Тая повърхност на общест-
вения дълг и на родолюбието ги прави неустойчиви и не-
достатъчно дейни, а понякога съвсем бездейни. На това се 
дължи и възможността да бъде примирено служението на 
обществения дълг и на родолюбието с личното користолю-
бие. Но бъдат ли общественият дълг и родолюбието проява 
на вътрешен живот, те ще бъдат чисти и дейни, па дори и 
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когато не шумят по стъгдите. Не, те няма да шумят, защото 
истински ценното е безшумно и скромно. 
      Така също равенството, братството, свободата и щас-

Напразно отиват 
усилията и времето 
на човека да дили 

своето щастие извън 
себе си. 

тието навън се не осъ-
ществяват, докле не 
бъдат намерени вътре 
в човека. Гледайки на-
вън, хората се мъчат да 
ги осъществят с външ-
ни средства, защото 
им се струват външни. 
Създават равенство, 
но то е външно. И 
външно братство съз-
дават. И свободата им 
е външна. Не са ли това привидности? Погледът трябва да 
се обърне навътре, за да се види истинската същност на 
тия хубави начала и да се тръгне по пътя на тяхното осъ-
ществяване. А щастието никой още не го е намерил навън. 
Всякога то е вътре. Напразно отиват усилията и времето на 
човека да дири своето щастие извън себе си. То е тъй бли-
зо до човека - и все пак толкова далече! Навън то е далечно 
и се не достига. Вътре -  близо е и всякога може да бъде в 
ръцете на човека. 
     От външното хората лесно се отказват. То няма дълбоки 
корени, които да го задържат. Подухне ли по-силен вятър, 
външното бързо мени лицето си. Слабо е то, за да може да 
утрае на силни напори: огъва се и скланя глава. Затова ня-
кои хора бързо се отричат и от име, и от чест, и от достойн-
ство, и от обществен дълг, и от родолюбие. За тях всичко 
това е било стремеж навън, а не вътрешен живот. 
      Насоченият навън поглед прави човека негоден за голе-
ми дела, защото тия дела се осъществяват навън, след като 

са узрели вътре. Житното зърно преди да изкласи, трябва 
да покълне. Това е голямото дело: расте отвътре навън. А 
които искат само да растат навън, те са безплодни и негод-
ни за достойни човешки дела. 
      Човекът е това, каквото е неговата душа. От чистото 
богатство на вътрешния живот зависи неговата ценност и 
ценността на неговото дело. А богатството на вътрешния 
живот ще бъде чисто, когато се натрупва за Господа: да има 
цена пред Него. Иначе, всякога ще може да проникне не-
чистота и да се напласти върху вътрешния човешки живот. 
Затова е казано от св. Апостол: „Всичко, що вършите, вър-
шете от душа като за Господа, а не за човеци“ (Кол. 3:23). 
От душа и за Господа: от вътрешна дълбочина и за постига-
не на една висша оценка - Господнята. Върши ли се нещо 
не от душа, то е външно и търси човешката оценка. Това 
именно християнинът не трябва да върши. Особено пък в 
религиозния си живот той трябва да има предвид казаното 
от Самаго Христа на планината: „Гледайте да не проявява-
те своята праведност пред човеците, за да ви видят: инак, 
няма да имате награда при небесния ваш Отец“. Погледът 
на християнина трябва да бъде насочен навътре, дето е чо-
векът, а не навън, дето човешкото се пилее. Това е увеща-
нието на гласа, който иде от планината на благочестието: 
гледайте навътре!

Из книгата: „При извора“ - том I, 1943 г. 

Беседа Беседа
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Проф. Клара Тонева стана 
първата жена, придобила 

научната степен „Доктор на 
науките“ в 

Богословския 
факултет

    Нова страница отвори 
Богословския факултет в 
своята история. През фев-
руари т.г. проф. Клара Тоне-
ва стана първата жена, 
придобила научната степен 

“Доктор на науките” в Бо-
гословския факултет на СУ 
“Св. Климент Охридски”. 
Защитата се проведе в 8 
аудитория в Богословския 
факултет и бе върху дисер-

тационнния труд на проф. 
д-р Клара Тонева на тема: 
„Доктриналното противобор-
ство между християнството 
и исляма (според Ерес 101-
ва на св. Йоан Дамаскин). 
На защитата присъстваха 
Негово Високопреосвещен-
ство Варненският и Вели-
копреславски митрополит 
Йоан, монахиня Таисия от 
Клисурския манастир (Ви-
динска епархия), духовници, 
професори, доценти и пре-
подаватели, както и мно-
жество бивши и настоящи 
студенти на проф. Тонева. 
Монографията на проф. Тоне-
ва е оригинална и има при-
носен характер. Тя се състои 
от Предговор, увод, седем 
глави, заключение и списък 
на използваната литература. 

    Авторът ясно очертава при-
емствеността на своя труд с 
големите български богосло-
ви от предишните поколения 
и очертава своя оригинален 
принос. По такъв начин той 
напълно съответства на духа 
и традициите, а също на ни-
вото на Богословски факултет. 
Структурирането на главите 

произтича от авторовия ана-
лиз за отделните аспекти в 
критиката на св. Йоан Дамас-
кин на исляма. Библиогра-
фията включва впечатляващ 
списък от 778 заглавия на 
български, руски и английски. 
Научният апарат се състои 
от 1111 бележки под линия.  
“Като ръководител на кате-
дра „Систематическо бого-
словие“ изразявам своето 
удовлетворение за това, че 
през последните години ка-
тедрата насочи своите уси-
лия в общи направления, 
едно от които е наследството 
на св. Йоан Дамаскин. Вече 
разполагаме с пълния текст 
на „Извор на знанието“, 
правим проекти, в които се 
обучават докторанти, разви-
ваме работни инструменти 
в интернет, а вече имаме и 
хабилитационен труд за „го-
лям“ доктор”, каза в своето 
становище проф. д-р Иван 
Христов, който бе и пред-
седател на научното жури. 
“Трудът има високо науч-
но достойнство както при оче-
видните заслуги на Тонева в 
практическата насоченост 
на изследването, така и с не-

Академични новини Академични новини
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съмненият му принос в раз-
витието на научната специал-
ност „История на религиите“ 

в 100-годишната история на 
Богословския факултет”, каза 
пък в своята рецензия проф. 
дбн Емил Трайчев.
     “Изводите и приносните 
моменти на научния моно-
графичен труд свидетелстват 
за сериозност и зрялост на 
изследването, за задълбочен 
и обхватен научен интерес, 

систематичен подход към те-
мата и адекватност на получе-
ните резултати. Този труд ще 

бъде цен-
но учебно 
п о с о б и е 
за студен-
тите от 
специално-
стите „Те-
ология“ и 
„Религията 
в Европа“, 
за студен-
тите от ма-
гистърска-
та степен 
на обуче-
ние и за 
учителите 
по Религия 
при задъл-
бочаване 
и разширя-

ване на тяхната квалификация 
в областта на Православното 
догматическо богословие, 
История на религиите, Срав-
нително религиознание и 
Религиозна педагогика”, 
каза в своето становище 
доц. д-р Костадин Нушев. 
    Негово Високопреосвещен-
ство митрополит Йоан поже-

ла още много бъдещи успехи 
на новия доктор на науките, 
като подчерта, че научните 
успехи на 
проф. Кла-
ра Тонева 
са успехи 
за Бого-
словския 
факултет, 
както и 
за Со-
ф и й с к и я 
у н и в е р -
ситет “Св. 
К л и м е н т 
О х р и д -
ски”. “Ро-
лята на бо-
гословите, 
ролята на 
д у хо в н и -
ците, роля-
та на Църквата и на научната 
общност е наистина с живота 
си да свидетелстват, че ние 
чрез Бога се движим и съ-
ществуваме. 
    Вашият успех днес е успех 
на цялото наше общество, 
на цялата наша богослов-
ска общност в паметта на 
столетието на този факултет 
и разбирането на академич-

ното ръководство на Софий-
ския университет, че преди 
сто години напълно е било 

необходимо в този голям, 
най-представителен държа-
вен университет в България, 
украсяващ се с името на св. 
Климент, да има Богослов-
ски факултет. Както покойни-
ят проф. Гяуров казваше за 
богословието, че е купола на 
науките”, каза в словото си 
митрополит Йоан.

Академични новини Академични новини
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Интервю с 
проф. дбн 
Клара Тонева

Любовта към словото 
се възпитава от ран-

на детска възраст

 - Проф. Тонева, първо 
да Ви поздравя, затова 
че от миналата година 
вече сте официално про-
фесор в Богословския 
факултет на Софийския 
университет, а от тази и 
доктор на богословските 
науки. Нека да започнем 
разговора оттам. Първо 
да ни разкажете повече 
за самата процедура за 
заемане на академична 
длъжност „професор“, 
работата, върху която ра-
ботите и целия път до за-
служеното получаване на 
това звание.

- Благодаря за поздрава! 
Званието не е нещо толко-
ва необичайно, а е част от 
пътя, за който всеки се под-
готвя, и който извървява.

- Как Вие поехте по пътя 
на богословието и стана-
хте едно от лицата на бо-
гословието в България 
през XXI в. ?

- Започнах го като докто-
рант по „История на рели-
гиите“ – дисциплината, коя-

то обикнах още от първата 
лекция на професор Ни-
колай Маджуров. Той пре-
подаваше интересно, емо-
ционално и много образно. 
Винаги ме е привличало 
четенето и писането на ис-
тории, едно своеобразно 
бягство и навлизане в мой 
си свят, при все че съм има-
ла слънчево, весело дет-
ство. Но книгите, книгите 
бяха друго: особен свят, в 
който обичах да влизам – 
светът на словото. Обичам 
словото, така съм учена, 
така съм възпитавана от 
моя баща – че словото на 
човека трябва да е творче-
ско, че трябва да е истин-
но, че трябва да посява, 
че трябва да е и просто, и 
красиво. Помня когато тат-
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ко гледаше новините вечер, 
бях малка, а той ми обясня-
ваше ако водещият сгреши 
някоя от думите – къде не 
е правилно поставено уда-
рението, защо дадена дума 
не е уместно употребена… 
или пък когато пишех бе-
лежка, че излизаме да иг-
раем с брат ми. Караше ме 
след това да намеря право-
писните грешки и ми обяс-
няваше къде съм сбъркала. 
Т.е. любовта към словото 
се възпитава от ранна дет-
ска възраст. Предполагам, 
че това е свързано и с да-
ровете, които Бог дава, за-
щото по същия начин беше 
възпитаван и моят брат, но 
той не тръгна към слово-
то, просто умът му имаше 
друга насоченост. Когато 
постъпих в Богословския 
факултет, любовта към сло-
вото, към книгите прерасна 
в любов към Божието сло-
во. Сякаш целият път до 
към 19-годишна възраст 
беше път на търсене, на 
моменти и на лутане в че-
тенето (дори и на светов-
ните класици). Докосването 
до Божието слово беше ми-

гът, в който си казах: „Това 
е! Ето го! Намерих го!“

- Спомняте ли си кой беше 
първият богословски 
текст, който написахте, 
каква беше темата, върху 
която тогава сте разсъж-
давали? 

- Да. Текстът беше свър-
зан със самоубийството, 
трябваше да напишем есе, 
и тъй като от дете обичам 
П. Яворов, затова и през 
годините често размислях 
върху живота му, върху из-
бора му накрая… Чела съм 
Чилингиров, който разказва 
как Яворов върви незрящ с 
бастунчето си, спъва се в 
един пясъчник и пада. Хо-
рата не просто го подмина-
ват, но озлобено подвикват: 
„убиец“, „убиец“!. И въпро-
сът: защо Яворов стига до 
самоубийството (с втория 
„успешен“ опит) ме нака-
ра още като ученичка да 
се свържа с проф. Кирил 
Топалов. В разговори с про-
фесора разисквахме дали 
Яворов действително е 
стрелял срещу Лора и защо 

въобще се стига до тоя дра-
матичен избор. И тук вече, 
във Богословския факултет  
попаднах на творчеството 
на проф. Иван Панчовски, 
когото много ценя. Не е слу-
чайно, че той има текстове, 
които са в областта на Ис-
тория на религиите и тек-
стове, които са в областта 
на Психология на религия-
та. В неговата книга „Живо-
тът и щастието“ в студент-
ските си години прочетох, 
че човек се самоубива не 
защото отрича смисъла на 
живота, а защото знае, че 
животът има висш смисъл, 
но не го открива в своя. И 
тогава (най-сетне) намерих 
отговор, намерих покой и за 
Яворов.

- Вие след това се насоч-
вате в сферата на инос-
лавните изповедания с 
акцент върху исляма. 
Трудно ли се препода-
ва друго изповедание на 
християни? Има ли опас-
ност човек да се обърне 
към друга вяра? Как се 
възпитава у християните 
утвърждаване на собст-

вената вяра чрез позна-
ване на чуждата? И въз-
можно ли е да привлечем 
към православието хора 
от другите изповедания?

- Благодаря на Бог, че и 
досега при работата ми с 
текстове на други религии, 
с текстове за други религии 
не съм се чувствала изку-
шена или разколебана във 
вярата ми. В голяма степен 
зависи от преподавателя 
как ще предаде знанията 
за другите религии, така, че 
да насочи студента. Така 
да го води, че да получи 
обективни знания за друга-
та религия и същевремен-
но да го убеди в това, че 
за разлика от останалите 
религии, християнството е 
вяра; не религия, а вяра. 
Тук е майсторлъкът на пре-
подаването – да бъдеш 
обективен към друговере-
ца, да го уважаваш, а не 
да изпитваш и изразяваш 
неприязън. Когато препода-
вам за исляма, не мисля за 
исляма, а за мюсюлманите, 
когато преподавам за буди-
зма, не мисля за будизма, а 
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за хората, които го изповяд-
ват. Интересува ме човекът, 
който е направил свободен 
избор, казвам свободен за-
щото тя, вярата е свободен 
личен акт. Разбира се, хуба-
во е да бъде напомняно, че 
някога всички ще отговаря-
ме за този избор, но не пред 
човеците; ще отговаряме 
пред Твореца. Опитвам се 
да съвместявам, от една 
страна, обективното пред-
ставяне на данните, без 
изопачаване, без да водя 
манипулативно и да внуша-
вам на студентите, а от вто-
ра, да правя такива сравне-
ния, които от само себе си 
да разкриват истинността 
на християнството. Относ-
но студентите, наблюдавам 
през годините една посте-
пенна промяна. В първите 
ми преподавателски години 
съм имала директни въпро-
си: „за какво ми е да уча 
това?“, Не съм го приемала 
лично като отрицателно от-
ношение към мен или като 
обида. Задачата ми беше 
постепенно да ги убедя, че, 
да, определено има смисъл 
да изучават „това“. Ако ста-

нат духовници, ще трябва 
да поназнайват за другите 
религии, за да бъдат полез-
ни на църквата си. Как ще 
отговорят на въпрос, зада-
ден им от човек, влязъл в 
храма, ако не знаят отгово-
ра. Свещеникът ще загуби 
авторитета си пред пита-
щия човек, който, накрая, 
както мъдро казва народът 
ни, „заради Илия, ще поху-
ли и св. Илия“. Студентите 
имат въпроси, съмнения, 
някои от младите са бунта-
ри, както сама си ги нари-
чам – „неуморните търсачи 
на смисъл“…Тук е мястото 
на нас, преподавателите, 
да ги убедим, че това е вя-
рата и че Църквата е мяс-
тото.

- Може би и толерантност 
в приемането на другия. 

- През последните години 
често мисля върху думич-
ката „толерантност“, поиз-
търка се, поизноси се, за 
всичко бива употребявана. 
Наблюдавам нещо инте-
ресно – ако в по-младите 
ми години, за които са ха-

рактерни оптимизмът, лип-
сата на опит, недостигът на 
знания (който никога не се 
запълва), смятах, че лес-
но може да бъде разрешен 
проблемът с другите рели-
гии: може би ако се търси 
общото: напр. общата чо-
вешка природа, истината, 
че Словото стана плът, че 
Богочовекът е от Авраамо-
вото потомство и т.н., то в 
последните десетина годи-
ни започвам да преосмис-
лям и да смятам, че не това 
е правилният път, защото 
секуларното време открои 
няколко сериозни пробле-
ма. Един от тях е опитът 
всякакви нововъзникващи 
движения да заявяват пре-
тенции към утвърдените 
т.нар. световни религии, да 
се опитват да ги релати-
визират. Идеята е да бъде 
създадена някаква обща 
световна религия. Явно 
дойде времето, в което е 
необходимо да бъдат ясно 
откроявани (това не озна-
чава яростно и с омраза) 
доктриналните различия 
между религиите, защото 
и при наличието на доктри-

нални различия, толерант-
ността е възможна. Иде-
ална толерантност няма. 
Може да се прокламира то-
лерантност в името на раз-
ума, но е непосилно за раз-
ума да ме убеди да обичам 
другия. Докато толерант-
ността в името на вярата 
вече е нещо различно – да 
се признае правото ти, тък-
мо защото си друг. Точно за 
това, че ти си различен от 
мен, аз признавам правото 
ти да избираш как и в какво 
да вярваш, стига да не по-
тъпкваш правата на другия. 
Все повече се замислям да 
извадя от употреба (за себе 
си) термина толерантност, 
защото много са подводни-
те камъни там. Междуре-
лигиозен диалог – да, но с 
ясно определяне на негово-
то съдържателно ядро, въз-
можните „лица“ на диалога, 
на неговите граници и др. 

- Диалог с инославните 
или с иноверните изпо-
ведания е полезен в кон-
текста на политическите 
отношения, но ще дове-
де ли в духовен план до 
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приемане на Истината? 

- Някога вярвах, че е дос-
татъчно да благовестиш за 
Господ Иисус Христос и хо-
рата, когато чуят, как няма 
да повярват? Вече знам, че 
това е невъзможно. Защото 
с тази убеденост, с която 
заявявам своята вяра, със 
същата убеденост застава 
и мюсюлманинът, твърдей-
ки, че неговата е истинната 
религия, че ние – христия-
ните сме изопачили и про-
менили откровението на 
Аллах; със същата убеде-
ност съм чувала да говорят 
и хора от други религии. 
Т.е. всички те имат убеде-
ността, че са универсални-
ят носител на истината. И 
понеже всяко човешко мне-
ние е субективно, то, явно 
е, че е добре да определим 
какво и Кой е критерият за 
истината. Не оспорваме 
историчността на Мохамед 
и Сидхарта Гаутама, но те 
са човеци, докато Господ 
Иисус Христос е Богочовек, 
което вече задава критерия 
за истинност. Имаме дълг 
да благовестим, но словото 

ни не стига до другия без 
делата, без примера. Ако 
има единство между думи 
и дела, тогава хората са 
по-склонни да се заслушат, 
да чуят, да се замислят, ако 
няма – тогава започват да 
сочат и да хулят. 

- Ако между мюсюлмани-
те и будистите, от една 
страна, и християните 
от друга има кардинал-
ни различия в изповяд-
ването и в практиката, 
то между християнските 
деноминации тези разли-
чия са по-малки и дори 
трудно забележими поне 
външно (сходната риту-
алност между униати и 
православни, например). 
В този смисъл възможно 
ли е завръщане към един-
ството на християните? 

- Ще ви разкажа нещо ин-
тересно. Когато папа Йоан 
Павел II прочете Символа 
на вярата без филиокве, не-
търпелива „тичам“ да кажа 
на проф. Т. Коев колко съм 
щастлива да разбера тази 
голяма новина… А профе-

сорът с топлото си сърце 
и многото знания и опит, 
простичко ми каза: Е, моето 
момиче, това нищо не оз-
начава… Т.е. в областта на 
политиката и църковната 
дипломация могат да бъдат 
правени компромиси. Има 
един въпрос, който студен-
тите често задават: „ще се 
спасят ли инославните?“, а 
като им кажа „да не се бър-
каме в Божиите работи“, не 
са доволни и продължават 
да питат…

Ясно е, че доктринални 
отстъпки не се правят, но 
категоричното заявление, 
че само православните 
сме избрани да се спасим, 
лично за мен означава да 
загубя ума си… и като съм 
го загубила, в безумието 
си да смятам, че ще седна 
на Божия престол и вместо 
Твореца ще отсъждам: ти 
ще бъдеш спасен, а ти – не! 
Като вярваща не мога да 
го направя и няма да го на-
правя.

- Деветдесетте години са 
години на промяна и в 

политически, и в духовен 
план. Едно е жените-бого-
слови във възобновения 
богословски факултет, 
друго е жените-богослови 
през 2022 г. Виждате ли 
разлика първо в студен-
тите, а после и във въз-
можността, която се дава 
на жената-богослов?

- Първата разлика е, че то-
гава бяхме многочислени, 
бяхме и много момичета. 
Освен броя, разликата е, 
че идвахме от силни учили-
ща – езикови гимназии, ма-
тематически гимназии и др. 
Престъпвахме прага на бо-
гословския факултет с ясно-
то разбиране защо идваме 
тук. Имахме голяма любов 
към знанието, обичахме и 
знанието, и богослужение-
то, което беше и сутрин, и 
вечер. Бяхме учени на вяра 
от преподавателите ни чрез 
присъствието на богослу-
жение, заедно с тях. Мисля, 
че това беше златно време. 
Храмовете бяха пълни, ние 
бяхме много. Дали сега е 
различно? Смятам, че днес 
възможностите за реали-
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зация на жените са много 
по-големи. Но малко жени 
се насочват към научната 
работа, а тя е благодатна. 
Вярно е, че изисква усилия, 
много седене на стола, но е 
и работа, която по особен 
начин възпитава, учи – на 
дисциплина, на хигиена на 
ума, на мисълта, внимание 
какво гледаш, какво слу-
шаш. Защото ти реално ра-
ботиш на Божията нива, а 
не в шоу-програма. Когато 
се работи, когато се чете и 
се пише си има изисквания 
– концентрация,  съсредо-
точеност на ума и на първо 
място – молитва. По-скоро 
ми е болно, че вече мла-
дите хора, като че ли не се 
насочват към наука. Дали 
защото нямат достатъч-
на финансова мотивация, 
дали защото се изискват 
повечко усилия. Науката 
изисква постоянство, че-
тене, мислене, лишаване: 
лято и птички – ти си на сто-
ла, зима и ски – ти пак си 
на стола… Е, не непрекъс-
нато, разбира се, но посто-
янство и последователност 
се изискват.

В медиите има необходи-
мост от църковни хора, за 
да няма (понякога) това ме-
дийно замъгляване – кри-
вото огледало на медиите. 
В издателската работа, във 
факултета, в Църквата и 
преди всичко - в училища-
та. Учителството е напълно 
възможно и смятам, че то 
е присъщо на жената като 
майка, която възпитава. 
Ние сме учители и вкъщи 
- всеки ден на децата си, 
понякога и на съпрузите си, 
както и те – на нас.

- Наскоро в „Добротолю-
бие“ пуснах един текст 
за мястото на жената в 
църквата. Текстът е на 
една монахиня от Съеди-
нените щати, в който тя 
казва накрая - ако си ми-
слите, че ролята на жена-
та в църквата е второсте-
пенна, че жената е някак 
си неглижирана, защото 
мъжете служат Литургия, 
мъжете са свещениците, 
епископите, то трябва да 
знаете, че жената е тази 
която има отговорността 
да възпита било епис-

коп, било свещеник, било 
дори светии, защото ако 
не е майката, която да е 
учител и духовен настав-
ник на детето си, която да 
го учи на молитви, да се 
кръсти, да вярва, то може 
изобщо да не тръгне по 
тоя път.

- Ако погледнем иконата на 
Спасителя, то Той е, Който 
държи Евангелието, което 
означава, че в семейството 
мъжът е духовният автори-
тет – и като съпруг, и като 
баща. А като погледнем 
Божията майка, то тя дър-
жи Младенеца, тя не дър-
жи Евангелието, тя държи 
Младенеца. Т.е. тя е тази, 
която възпитава, която об-
грижва, сгрява – така че, 
мисля като монахинята: 
отговорността на жената е 
голяма и не е лека: в рабо-
тата се изисква от нея, но 
тя не приключва тук - това е 
валидно и за мъжа, разбира 
се, но струва ми се за май-
ката в по-голяма степен, за-
щото и вкъщи продължава 
да възпитава, да учи. Не е 
тежко, ако всичко бъде пре-

живявано през любовта. Не 
че понякога не бъркаме в 
любовта си; не че понякога 
нямаме патологии в любо-
вта си, дори и майчината ни 
любов е податлива на пато-
логиите…

- Има ли време и моменти 
във Вашата научно-бого-
словска дейност от края 
на 90-те години досега, в 
които да сте се усъмнява-
ли, да сте губили смисъ-
ла в това, което върши-
те? Защото академичната 
работа е полезна, но тя 
някак си остава в сфера-
та на една елитарност, за-
щото обикновеният човек 
много рядко проявява ин-
терес към задълбочени 
познания в областта на 
богословието и някак си 
богословието си остава 
за тези, които го учат и за 
духовните среди. Имало 
ли е момент на запитване 
дали това, което вършим 
има смисъл за другите?

- Не съм имала съмнение 
и никога не съм работила 
за себе си, разбирането ми 
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е, че съм на Божията нива. 
Т.е. всяка лекция, всеки на-
писан ред свързвам с това 
– това е моят начин докол-
кото мога да служа на Бога 
и на Църквата. Затова съм-
нения – има ли смисъл, или 
пък няма, не съм преживя-
вала. А относно въпроса Ви 
– дали богословието е ели-
тарно – смятам, то е начин 
на живот. Не е необходимо 
да намеря един интелекту-
алец, та да го запозная до-
нейде, според силите ми, 
с богословието. По всяко 
време то се случва, при все-
ки разговор зрънцата могат 
да се посеят. В живота на 
всеки човек има среща с 
Бог, Той е, Който прави пър-
вата стъпка…Проблемът е, 
че нерядко подминаваме 
или пропускаме срещите. 
При общуването с позна-
ти, а и с непознати хора, е 
важен подходът, който има-
ме. С по-интелигентните 
ще бъдеш съответен, за да 
се посее словото, което е 
за Бога; с отрудения човек 
на село, ще говориш както 
той си говори. Някога Бог 
ще каже дали е полезно, 

аз не мога да знам със си-
гурност. Като се поуморя и 
си мисля: само да свършат 
тези лекции или този текст, 
или този проект и… ще по-
чивам, но после си казвам: 
момиче, та ти не работиш 
само за себе си; ти получа-
ваш парите си за определе-
на работа, която трябва да 
свършиш и това е единият - 
човешкия аспект, но другия 
е, че ти – добра или лоша 
– си на Божията нива, зато-
ва трябва да продължаваш. 
Не е толкова важен чове-
кът, важно е това, което ос-
тавя след себе си, защото 
това е нашата работа. Това 
е работата на богослова, 
той не работи за себе си и 
не би трябвало. Tова тряб-
ва да бъде и начин на писа-
не и начин на преподаване 
– ясно, разбираемо с тая 
надежда, че нещо мъничко 
ще остане в човека отсре-
ща и след това ще се запи-
та. Ами ако преподавателят 
е прав? Ако наистина има 
Бог? Ако наистина има от-
въден живот? Ако наистина 
Бог е възкръснал? Тогава и 
ние някога ще възкръснем!

Ако трябва да извървя от-
ново пътя си, пак по него 
ще тръгна…Възприемам го 
като дълг – към моя учител 
проф. Николай Маджуров 
и към моите задочни учи-
тели, които са големите 
имена проф. архим. Евти-
мий (Сапунджиев) и проф. 
Иван Панчовски - това са 
богослови, които са рабо-
тили на тая нива - те са по-
сели, плодовете им са ви-
дими и да спреш означава, 
че не си на мястото си, че 
заемаш мястото на някой, 
който вероятно би вършил 
работата по-добре от теб. 
Тогава просто не заемай 
мястото, нека да застане 
човек, който може да про-
дължи или поне да прави 
опити да продължи. 

- Накрая малко по-личен 
и по-хипотетичен въ-
прос. Ако срещнете себе 
си като студент през 90-
те години какво бихте си 
казали, какво бихте се 
посъветвали, накъде би-
хте опитали да насочите 
своето младо аз?

- Бих й казала да чете по-
вечко, защото ония про-
пуски, които има, после ще 
й се наложи да навакса. Бих 
й казала по време на някои 
от лекциите да не чете ху-
дожествена литература на 
последната банка, защото 
после пак ще й се наложи 
да наваксва. Но най-вече 
бих й казала: да благодари 
на тогавашните си препо-
даватели – проф. Николай 
Маджуров, проф. Тотьо 
Коев, отец проф. Николай 
Шиваров, проф. Славчо 
Вълчанов, проф. Димитър 
Киров, проф. Иван Желев 
за това, което са посели, 
защото ако сега сме в този 
факултет, то след Бог, ние 
го дължим в най-голяма 
степен на нашите учители. 
Това бих й казала – първо - 
благодари на учителите си, 
които ще ти помогнат след 
това да извървиш пътя си, 
защото те са посели! След 
това ще й кажа - слушай 
внимателно по време на 
лекциите, за да не навакс-
ваш по–късно! Това бих й 
казала – първо да благода-
ри! 

Интервю Интервю

С проф. дбн Клара Тонева 
разговаря Ангел Карадаков. 
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Елена
ДЮЛГЕРОВА

Професор Тонева общу-
ва, търси, дискутира, 

опитва се да махне кораво-
то було на незнанието и да 
стигне до гласа на душата на 
всеки един студент. Говори за 
теми, които всички “благочес-
тиви” християни се опитваме 
да избегнем. Бърка с пръст в 

Проф. дбн Клара Тонева и
 за книгата й 

„Секуларизираната 
религиозност“

раната и след нейните часове ти е тежко, защото осъзна-
ваш крайната неустойчивост в начина ти на изповядване 
на вярата. Той е обреден, защитен, изначално неприе-
мащ друговереца. Това поставя много въпроси към нас 
и към начина ни на изповядване на вярата. Затова часо-
вете с нея не са защитени от дистанцията на времето или 
теоретизирането върху библейските сюжети. Часовете й 
са живи и необходими, защото тя минава направо през 
сърцето.
 
Троицата на Иванка Демчук
 
На пръв поглед в модерната икона на художничката Иван-
ка Демчук се открояват използваните цветове за фона, за 
нимба, за одеждите; използваните форми – евхаристий-
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рата по принцип, стремежите по принцип. В нея се говори 
за Единствения Източник на битието. Откъдето отговорът 
на екзистенциалните въпроси става лесен, ясен и явен. 
Литургичният живот е този, за който сме създадени и кой-
то ни предлага истинската свобода. Как да го постигнем, 
защо пътищата извън Христос и Църквата са пагубни и 
защо християнската мисия е винаги в своето начало са 
само част от въпросите, които получават отговор от авто-
ра. Казано накратко тази книга не се чете, тя се прежи-
вява. Книгата дава гледната точка за това, че ние не сме 
жертви на времето, а на собствените си действия.
 
Какъв отговор получих от тази книга?
 
Първо – по време на четенето й се замислих за своята 
идентичност; за връзките, които създаваме, когато имаме 
нужда и лекотата, с която прерязваме нишките помежду 
си, както и погрешното лечение, което си предписваме 
„изграждане на нови и нови взаимоотношения с нови и 
нови хора“. По този начин разрушаваме общността и за-
почваме да живеем без корен и без Лозницата, в Която 
само има живот. И както учениците не познават Христос 
по пътя към Емаус, така и ние често не виждаме Христовия 

ната чаша като планета, троновете като изчистени линии. 
Всъщност спрямо Рубльовата Троица[1] са изчистени не 
само линиите, но и много изображения-символи направо 
отсъстват. Ангелските криле, домът Авраамов, Мамврий-
ският дъб и планината Мория не са част от съвременното 
изображение. Като че ли съвременният човек няма необ-
ходимото знание да види единството между Стария и Но-
вия Завет, между шатрата на Авраам и храма, закланото 
теле и евхаристийната чаша. Личното ми възприятие за 
съвременната икона е като за изкуство, което използва 
някои от принципите на иконописта. Никой не може да 
знае как един човек ще достигне до Бога. Възможно е 
това изкуство да докосне някого и той чрез него да влезе 
в храма. Иконата е като проповедта. Откривайки нови ас-
пекти към живота на светеца или изобразеното библейско 
събитие ни доближава до Бога.
 
За Кого е книгата?
 
Заглавието на книгата ни насочва към времето, в което 
живеем. В книгата се показва отношението на най- раз-
пространените религии към него. Разобличен е капанът 
на плурализма,  либерализма  и  мултикултурализма,  
който  сами сме си изковали и дори сме се настанили 

удобно в него. Детайл-
ните картини за обър-
каността на поколени-
ята, псевдоученията, 
начините на изповяд-
ване на религиите, 
държавността, поли-
тиката, психологията 
са описани и разтъл-

Никой не може да 
знае как един човек 
ще достигне до Бога.

Литургичният живот 
е този, за който сме 

създадени и който ни 
предлага истинската 

свобода

кувани, следвайки 
големите български 
богослови: архим. Ев-
тимий (Сапунджиев), 
проф. Борис Маринов, 
проф. Иван Панчов-
ски, проф. Николай 
Маджуров. Обаче тази 
книга не е за идентич-
ността по принцип, вя-
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образ у хората[2].  
С п о с о б н о с т т а 
ни да затваряме 
страници и да 
не ги отваряме 
никога повече е 
опасна. Нашите 
майки и бащи са 
затворили стра-
ницата с нашите 

стихове. Това е удобно за всяка една власт. Сега има нови 
и нови методи за отклоняване на човека от книгата, доста 
по-успешни от боя с пръчка. Нещо повече отказът от чете-
не започва да се възприема като съкровен личен избор.
 
По страниците на книгата...
 
Внимание! Тази книга не се чете лесно! Четейки я, аз ми-
нах през дълбока равносметка за собствената си идентич-
ност! Това може да се случи и с теб!
 
„Съм“ и „имам“ винаги се допълват. Аз съм Христов и 
имам вяра. Това, което сме ни насочва какво да търсим и 
да придобиваме. В съвремието ни нещата са се обърна-
ли и се разглеждат само в материален план. Имам пари, 
значи съм важен.
 
В това време на неопределеност, в което върху нас се 
хвърлят едно след друго булото на страха, булото на отчуж-
дението, булото на съмнението нуждата от Божието Откро-
вение е всеобхващаща.
 
Затова нека я разлистим.
 
По думите на проф. Клара Тонева: „Православният подход 
не е в борбата със света, а в борбата за света.“ Следова-
телно нашият път не може да минава през заклеймява-
нето на днешното секуларно време, а през познаването 
на опасността, която крие предаването изцяло в неговото 
владение. Защото култът към материалното е заробващ. 
Златният телец е ненаситен, а отплатата му е духовна пус-
тота. Първият инстинкт на човека е да търси Бога, само че 
когато „князът на тоя свят“ е маскирал всичко като бог, чо-

Ако четем, то неизбеж-
но си задаваме въпро-

са какви сме ние

баби и дядовци. Макар и краен примерът на реакцията 
на Султана[3] за извънбрачната бременност на Катерина 
е показателен за начина на мислене на българите от оно-
ва време. А сега сме водещи по деца, родени без брак, 
коренна промяна, извършена за малко повече от  век.  
Интересна  е  връзката  на  думата  век  със  сегашно-
то значение „секуларност“ сякаш колкото повече векове 
минават, толкова по-“вечни“ (в смисъла на секуларни) 
ставаме. Нагледен пример за секуларизация е ритуалът 
за сключване на граждански брак, в който са подменени 
елементите от светото тайнство Венчание. Общата евха-
ристийна чаша е подменена с две чаши с шампанско, 
църковните песнопения с Менделсон и връзката с Бога с 
връзката с гражданската институция.
 
Второ – отговорих си на въпроса: „Защо не четем?“
 
Нечетенето се явява погрешен инстинкт за самосъхране-
ние. Да съхраним маската. Ако четем, то неизбежно си 
задаваме въпроса какви сме ние, защо сме такива и как 
да сме по-добри. Неслучайно през 1824 г. в Кадетския 
корпус в Санкт Петербург е издадено разпореждане за 25 
удара с пръчка за военни, четящи проза и 50 удара за 
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векът трудно се ориентира и лесно попада в капаните на 
лукавия. Именно със задачата да демаскира лъжливите 
богове и да открие Бога на Истината по един едновремен-
но интуитивен и верскологичен път се е заела тази книга.
 
Но какво е секуларизмът?
 
Справката   с   английската   Уикипедия[4]   показва,   че   
във Vulgata думата се среща със значение „вечни веко-
ве“ (sæcula sæculorum), откъдето и идва думата за „век“ 
в романските и в някои други езици (secol, século, séclle, 
siècle, sièque, sègle, seklu, sieke, secolo, siecl, siglo, segle, 
shekull). Изразът е бил използван за всяко светско начи-
нание, но не задължително в опозицията на духовно за-
нимание. Авторите на статията изтъкват, че дихотомията 
между религия и секуларизация се появява през епохата 
на Просвещението.
Първите три определения, които дава онлайн речникът 
Latdict[5] на латинското saecularis са: 1. църковни служи-
тели, които не са част от йерархията (без духовна степен), 
например - клисари. 2. езичник. 3. светски (от света, а не 
от църквата).
 
Днес секуларизмът се дефинира като светоглед, в който 
основните аспекти на човешкото битие не са свързани с 
религиозната вяра, както и като принцип на основата, на 
който се осъществява отделянето на държавните институ-
ции от църковните[6].
 
Дадената съвременна дефиниция съдържа в себе си ан-
тиномията: наличие на религиозна вяра - отсъствие на 
религиозна вяра. Думата се определя по това какво не е, 
а и не би могло да е по друг начин, защото религиозната 

вяра е заложена у всеки, следователно е навсякъде. Зато-
ва няма как да секуларизираме света без първо да секу-
ларизираме религиозността. Всъщност секуларизирането 
на религиозността е нейното унищожение. Религията е 
връзката между нас и Бога, а секуларизирането е отде-
лянето от връзката. Защото както казва майка Гавриила: 
„Горките човеци! Ние смятаме тленното за безсмъртно, а 
безсмъртното за несъществуващо.”[7] С други думи прие-
маме непроверени факти за истина, а истината смятаме 
за мит. Фиксирането в земното и неговото абсолютизира-
не води до объркването на човека, който интуитивно усе-
ща необходимостта от стремеж към Небесното Царство, 
докато отвън - от света, училището, университета е облъч-
ван от авторитетно-авторитарни концепции за настоящия 
живот, който по този начин бива издигнат в култ. И така чо-
векът скача от лъжеучение в лъжеучение и с всяка крачка 
се отдалечава от Христа. Няма какво да се лъжем, всички 
ние, макар и в различна степен, сме продукти на секу-
ларизма. Иначе не би било необходимо да поясняваме 
„религиозна“ към вяра, защото всяка вяра би трябвало 
да е такава (да минава през Христос). И все пак Бог про-
мислително изпраща своя Спасител и за всички нас от 
единайсетия час.
 
Трябва ли да унищожим секуларизма?
 
Отговорът е еднозначен – не. От една страна той сам 
добре се справя с изобличението си, от друга - историята 
– в лицето на инквизицията, показва, че подобна крайна 
проява има тежки последици за извършителите и дори за 
християнството като цяло. Случаят с терористичните ата-
ки също е проява на бунт срещу секуларното време, но 
там вината се поема от определени радикализирани ис-
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лямистки групировки, а не от ислямското вероизповеда-
ние.
 
Да се върнем на книгата
 
Закриването на човешкия ум с множество покривала под 
формата на непрестанни, разнородни и спекулативни по-
тоци от емоционално поднесена информация, води до из-
ключителното затрудняване на човека да открие истината 
и в крайна сметка до примиряване и приемане на една 
вече смляна чужда гледна точка, която не се поставя под 
съмнение.
 
Хипотеза
 
Ако погледнем България можем да кажем, че на нас се 
пада да изгладуваме Царството Божие и дай Боже да про-
зрем, че е необходимо да посеем духа на вярата, за да 
има какво да жънат децата ни. Нашите майки и бащи, а 
и ние самите сме изяли плода, който са оставили нашите 
баби и дядовци (говоря за живеенето на вярата по време 
на турското робство). Нашите предци са бранили своята 
християнска идентичност, именно заради живеенето по 
вертикала (изразено най-силно в съзнанието, че в Бога 
всички са живи, че най-важна е връзката ни с Бога, упова-
ването, но и проверката на действията ни чрез Христос) 
те са били несломими. Учителят ми по литература казва-
ше, че не приема израза „няма „ако“ в историята“, затова 
ще си позволя следната хипотеза. За момент да си пред-
ставим, че ние трябва да сме под турско робство. Ние, 
които една болест (ковид-19) ни докара до истерия. Бук-
вално всеки прояви психологическата си незрялост, кога-
то се сблъска с образа на болестта, защото тя застраша-

ва материалното ни земно битие. Запасяването с хартия 
за домакински нужди, вместо с Библии ясно илюстрира, 
че сме отстранили „успешно“ всякаква връзка с Бога, с 
предците, с вътрешната си потребност да сме Христови. 
Сега да се върнем на иноверното робство. Смятам, че 
стига да имаме пълни магазини и работа, това изобщо 
не би било проблем за нас, защото сме вече продукт на 
секуларизацията. Да, духовенството ще направи по сили-
те си, но кой ще го чуе? Няколкото хиляди църковни люде. 
А останалите милиони пръснати в националистични, ни-

Нашата (на християни-
на) идентичност е в и 

чрез Църквата

хилистични, иноверни 
и всякакви възможни 
групировки? Мисля, 
че не бихме издържа-
ли и век. Предлагам 
тази хипотеза не за-
щото отхвърлям Бо-
жия промисъл в хода 
на историята, точ-
но обратното искам 
само да илюстрирам, че ако искаме да подготвим децата 
си за живота, то трябва да посеем семето на вярата. Чрез 
образование и личен духовен подвиг можем да върнем 
единствената идентичност, съхраняваща човека – хрис-
тиянската. Защото основополагаща за пътя на всеки един 
човек е неговата идентичност. Нашата (на християнина) 
идентичност е в и чрез Църквата. Духовната близост на чо-
века с другите е колкото плод на нашите желания и усилия, 
толкова и изначално зададена от Бога. Затова Бог е пре-
допределил да се  родим  тук,  сега,  в  това  обкръжение.  
Предчувстването на земния край, но и възможността за 
спасение само в този еон трябва да ни направи жадни за 
духовно общение.
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Печатът на отделянето и маскирането на греха
 
Всеки  човек носи   поне   един   личен   печат   на „секу-
ларизацията“  (в  смисъл  на  отделяне  от  Бога,  а  не  на 
съвременен политически термин) върху себе си. Адам и 
Ева, патриарсите, пророците, светците от древността до 
днес, всички ние.
 
Неназоваването на нещата с истинските им имена води 
до подценяването им, то е част от това информационно за-
булване, където смисълът е скрит от всички, за да приспи 
съвестта ни и да покрие греха. Ако трябва да се преведе с 
една дума терминът би означавал – отделяне. Но по-точни-
те български думи са блуд и квар. Сега да си представим 
блудската религиозност или кварната религиозност, дали 
някой дори и най-закоравелият грешник ще си признае, 
че живее според този модел. В тези думи все още силно 
крещи вярната присъда над греха. (Докато с гордост и ин-
телектуализъм ние можем да заявим, че сме последова-

ни напомня за нашия егоизъм, в академията не искаме 
да виждаме талантливия учен, защото ни напомня за на-
шия егоизъм. Затова караме държавата да се погрижи 
за хромия, като го настани някъде другаде, а талантливия 
учен изпращаме на другия край на света. Искаме да сме 
необезпокоявани от думите, от хората. Да живеем земния 
си живот без грижи. Не осъзнаваме, че грижата осмисля 
човешкото битие. Какво богатство е наличието на една 
дума за две на пръв поглед противоположни неща: грижа 
– проблем и грижа – ласка. Но за да    разрешим    про-
блема    ние    трябва    да    го    приласкаем. Най-голямата 
грижа, която имаме като християни е апостолската.
 
Личният ни пример в храма безспорно е важен, но учи-
телското дело също седи високо, именно защото е в „се-
куларния“ свят, чието преодоляване изисква устойчива 
християнска идентичност. Имаме таланти, които изпълня-
ваме с лекота и други, за които трябва да се потрудим. 
Но и двата вида са равноценни. Понякога работата върху 
някой от талантите ни взима превес. Но да не забравяме 
целта: чрез талантите да се стремим към уподобяване на 
Бога.
 
Безспорно проблемът за времето е основен за книгата 
на проф. Тонева. В прочита й откриваме кои са тези про-
мени, които създават времето (според Бердяевото разби-
ране за причинно-следствената връзка между действие и 
време[8]). Преходът от небитие към битие, Сътворението и 
последвалото „паднало време“, когато всичко става фраг-
ментарно и се налага да се „свързва“, защото е изгубило 
първоначалната си цялост представлява постоянен свое-
образен танц на човека и Бога; стъпките на човешката ак-
тивност се редува с Божието Творчество. Секуларизацията 

Личен   печат   на
 „секуларизацията“ 

тели на секуларизира-
ната религиозност. И 
никой няма да ни раз-
бере, но ще кима одо-
брително.) Затова и 
ги натикваме в ъгъла 
или ги замитаме под 
килима. Стесняваме 
значението им и жи-
веем „свободни“ без 

тях. Всъщност това е начин на работа не само по отноше-
ние на думите, но и по отношение на човеците и техните 
дела. На улицата не искаме да виждаме хромия, защото 
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се опитва да свърже елементите от битието ни по хоризон-
тала и така още в замисъла й виждаме обречеността на 
тази идея. Свързването може да стане единствено чрез 
Христос и оттам към света на идеите, връзката с другите и 
абсолютно всяко човешко начинание.
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Протопрезвитер 

Александър 
Шмеман 

 

Беседи 
от Радио 
„Свобода”

   Тази година се навършват четиридесет го-
дини от кончината на о. Александър Шмеман 
(1921-1983) – един от големите богослови на 
ХХ век. 

   Затова и нашето желание е да си спомним 
за него и го почетем като публикуваме ня-
колко негови статии в поредни издания. 

   На български език вече са преведени ос-
новните му трудове и читателите от двадесе-
тина години са запознати с тях. Предложе-
ните текстове са беседи на о. Александър от 
големия цикъл радиобеседи, писани и казани 
от автора в продължение на три десетилетия 
за руската редакция на радио „Свобода”. 

   Те са преведени от електронния вариант на 
пълното двутомно издание: ШМЕМАН, А. Беседы 
на Радио „Свобода”, в 2-х тт., което е ка-
чено в сайта: https://azbyka.ru/. 

   Преводите са дело на Елена Папучиева.

Църковна памет
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Още няколко дни и отново започва онзи 
период от годината, който Църквата от 
древност нарича Велик пост.
 
Съвременният човек, израснал и възпи-
тан във враждебна и чужда на религия-
та среда и общество, е по-вероятно да 
не знае, какво е Великият пост. Това 
словосъчетание категорично нищо не му 
говори: някаква си древна „попщина“, 
остатък от нещо, което няма никакво 
отношение към моя живот с всичките му 
проблеми.
 
Да, с този съвременен човек е трудно 
да намерим общ език. Та нали ако му 
кажем: „Вярващите започват да се гот-
вят за Великден предварително с че-
тиридесетдневен пост“, той ще изпита 
искрено неразбиране – какво ли озна-
чава това: да се подготвяш, да постиш 
... За какво?
 
Защо? Какъв е този Бог, на Когото Му 
трябва да ядем това, а не онова и 

ВЪЗДИШКА 
ЗА

 ДРУГОТО

защо за тази подготовка храната е 
толкова важна?
Не знаеш откъде да започнеш, как да 
обясниш, да предадеш усещането. Един 
писател има такъв израз: „светла 
тъга“. Този израз най-точно предава 
конкретния смисъл на Великия пост. 
Всички знаем, какво е тъга – тя при-
съства в живота ни толкова често! 
Всички сме изпитвали неудовлетво-
реност, страдания и неуспехи, кои-
то животът ни изпраща в изобилие. 
Но в тях тъгата винаги е „тъмна“, 
тя е тъга, която възниква от мрака, 
от неуспеха и болката. Стремим се 
по-бързо да се отърсим от нея, да се 
изгубим в шума и глъчката на ежедне-
вието. Така се живее по-лесно – без 
да се замисляме, да се оставим на 
течението на живота, като съсредото-
чаваме цялото си внимание на „сега“ 
и в краен случай на „утре“. Стига 
само да се спрем, да се замислим и 
веднага ни облъхва тази тъга, това 
безсмислие.
 
Ако се вгледаме по-внимателно, цели-
ят свят изглежда някакво странно съ-
четание от напрегната суета и мрачна 
тъга – тъга, в която е обвита цяла-
та истинска поезия, цялата истинска 
музика. Защо всъщност официалното 
веселие, бодрост и оптимизъм винаги 
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са резултат от фалш, лъжа и насилие? 
Защото на самата човешка природа не 
съответства това разтваряне в суета, 
защото човек е надарен с тайнствения 
орган, който винаги се опитва да раз-
познае зад суетата това, което преви-
шава всяка суета.

И може би най-лесно е Великият пост 
да се определи като време, което е 
отделено за освобождаване от тази су-
ета и свързаната с нея „мрачна“ тъга. 
Без значение е кой, кога и как е ус-
тановил този пост; важното е, че той 
отговаря на изконната и вечна потреб-
ност: да спреш, да въздъхнеш по-дъл-
боко, да издигнеш поглед нагоре, да 
се вгледаш във вечното небе, да пре-
живееш тайнственото присъствие в жи-
вота на нещо различно, което вина-
ги чувстваме и за което никога не 
намираме време. И тогава започваме 
да чувстваме светлата тъга, и заед-
но с нея – цялата истина за човешката 
душа, за което пише Лермонтов:
 
И пълна с желания, дълго в света 
копняла и чезнела тя. 
Уви! Не заместили химните звучни 
онез земни музики скучни!
 
О да, всичко това е все още тъга, но 
вече висока и чиста тъга за живота, 

разпилян в празнота, изцапан с все-
възможна нечистота, злоба, завист, 
за изгубената чистота на детството, 
за красотата, която сме подминали, 
за доброто, което не сме направили, 
за истината, която сме предали.
 
Но защо е постът? Отговорът отно-
во е прост: за да почувстваме всичко 
това, трябва да станем леки – ду-
ховно и физически леки, необходимо 
е някак да разкъсаме този кошмар-
но-порочен кръг – ядем, за да жи-
веем и живеем, за да ядем. Та нали 
храната е не само задоволяване на 
неизбежна физическа нужда, но и сим-
вол на нашата зависимост от тяло-
то и материята, от работата и обще-
ството, от целия свят. Храната също 
така е робство. Но може би ще успе-
ем да преобразим не само отношение-
то си към храната, като я превърнем 
от символ на робство и зависимост в 
символ на живот, свобода и радост. 
Защото когато човек започва да пос-
ти, т.е. да се отнася към храната 
по-иначе, той постепенно се освобож-
дава не от храната, а от вътрешната 
психологическа зависимост от нея.
 
В Евангелието се разказва, как Хрис-
тос пости четиридесет дни и после 
чувства глад, огладнява. В този мо-
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мент пред Него се изправя най-страш-
ното от всички изкушения – да подчини 
живота Си до самия му край на храна-
та. Но Той казва: „не само с хляб ще 
живее човек“ (ср.: Мт. 4:4). Христос 
не казва „хлябът не е нужен, може и 
без хляб“, а „Не само с хляб“. Нека 
хлябът стане живот, но животът да не 
потъне и да не се изгуби в хляба. Ето 
го смисъла на поста – освобождава-
не от всяко робуване – на тялото, на 
храната, на нашите дребни „искам-не 
искам“. Та нали постът е призив към 
извисяване, към това, което така чуд-
но е изразено с думите на псалма: 
„Блажен човек, чиято сила е в Тебе, 
и чиито пътеки в сърцето са насочени 
към Тебе“ .
 
Светлата тъга, освобождаването, из-
висяването – не можем да отречем, че 
всичко това липсва в съвременното 
разбиране за света, в тази идеология, 
която непрестанно ни натрапват като 
последен вик на науката и най-прави-
лен път към щастието. Там няма тъга 
по възвишеното, а напротив – всичко 
се свежда до низостта, до това, кое-
то живее само с единия хляб, т.е. към 
материята във всичките й проявления: 
храна, общественост, икономика, со-
циалност. Затова и там няма истинско 
човешко щастие, което винаги идва от-

вътре, а не отвън и което е възмож-
но само с помощта на светлата тъга, 
само чрез освобождаване и извисява-
не.
 
„Да започнем светло времето на пос-
та... да очистим душата, да очистим 
плътта“ – така се пее в Църквата от 
древност. Но нима не чуваме в това 
песнопение онова, от което безкрай-
но се нуждаем точно в нашето вре-
ме? Нима не различаваме в този при-
зив към светлина и очистване онова, 
към което без дори да осъзнаваме, се 
стремим с цялата си душа? Нима то не 
пробужда в нас онази висока и чиста 
тъга, в която има неизмеримо повече 
човешко, отколкото във всички викове 
за мравешко „щастие“? И ако това все 
пак се случи с нас, то Великият пост 
престава да ни се струва древна и 
далечна от съвремието ни „попщина“. 
Струва си да се замислим за това, 
струва си да се вгледаме в неговата 
дълбина, струва си да се вслушаме в 
неговия призив.
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   Борбата на Великия пост

Слово 
на стареца 

Ефрем 
Аризонски

      Навлязохме във великата духовна арена на бла-
гословения Велик пост: време за угризения и покая-
ние, време за сълзи, в което преминаваме през въ-
трешна промяна по пътя към нов етап в духовния 
живот. Подобно на любяща майка, която полага гри-
жи за своите деца – християните, Църквата е пос-
ветила Великия пост на борбата: за да помогне на 
тези свои деца да се борят по-упорито, да се пре-
чистят, да се приближат до Бога и да бъдат счетени 
за достойни да празнуват великия ден на светлото 
Възкресение.

     Християните, най-вече монасите, винаги са об-
ръщали особено внимание на този свещен период, 
който предвижда както духовна, така и телесна бор-
ба. Борба е и постът, и бденията, и устремът към пре-
чистване, и изпълнението на духовните задължения, 
които са много повече, отколкото в други периоди от 
годината. Има и духовно „дефрагментиране“, когато 
и хората се вслушват повече в гласа на съвестта си, 
за да коригират това, което може би са пренебрегва-
ли – и така порастват духовно.

     Църквата ни помага с песнопения, подтикващи 
към покаяние, и богослужения, както и с поучения, 
за да ни подготви за борбата за очистването на на-
шите души.

       Имаме литургии на Преждеосвещените Дарове, 
които са изключително благодатни. Херувимската 
песен, която се изпълнява по време на богослуже-
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нията, е толкова одухотворяваща, води ни към раз-
мишление и създава усещане за ангелско присъст-
вие. Ето защо трябва да взимаме участие на тези 
литургии през Великия пост с още по-голямо разкая-
ние в душите. Ние, които се причастяваме с Тялото 
и Кръвта Христови, трябва да бъдем толкова непок-
варени и чисти, толкова откровени тялом и духом, за 
да може Божията благодат да подейства в нас. Това 
е и причината, поради която трябва да водим много 
внимателен живот. И по време на молитва – неза-
висимо дали в монашеска килия, или в църковния 
храм – лицето ни трябва да е покрито със сълзи, за 
да измият душите ни и да бъдем достойни да се при-
частим. Разбира се, дяволът често ни прави неспо-
собни за истинско покаяние – мен повече от всеки 
друг. А тогава не можем да пророним и сълза, или 
често ни връхлитат лоши мисли. Тези мисли, както 
и греховните образи, които ги съпътстват, трябва да 
бъдат отхвърляни веднага щом се появят. И когато 
имаме нечестиви мисли или душата ни е хладна към 
някой ближен, то нека не се приближаваме до Бог, 
който е Любов – и е толкова чист и свят.

     На всяка литургия по време на Великия пост про-
изнасяме молитвата на св. Ефрем Сирин, която гла-
си следното: 

    „Господи и Владико на моя живот, не ми давай дух 
на безделие, униние, властолюбие и празнословие. 
Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и 
любов дарувай на мене, Твоя раб. Ей, Господи Царю! 

Дарувай ми да виждам моите прегрешения и да не 
осъждам моя брат, защото си благословен во веки 
веков. Амин“. 

     С тези думи светецът иска да ни помогне да раз-
берем много ясно, че освен да размишляваме върху 
другите добродетели, трябва да полагаме особена 
грижа, когато сами себе си изобличаваме или крити-
куваме другите; както и че без любов към ближния, 
не бихме могли да напреднем дори незначително 
малко по пътя към нашето духовно очистване. Ако 
в този период не обръщаме особено внимание на 
своите мисли, думи, на сърцето си, то няма полза 
от постенето. Постът е истински благодатен, ко-
гато вместо осъждане на ближния, проявяваме 
любов към него. Когато не подхождаме с осъждане 
към нашия ближен, а вместо това критикуваме себе 
си, тогава носим белега, знака на любовта към дру-
гите и дори към нашата собствена душа; и тогава ще 
сме итински загрижени за това очистване и изпъл-
нение на безусловната заповед – да обичаме Бога и 
ближния си. Ето това са двете големи добродетели, 
които поддържат цялата духовна структура; защото 
ако не проявяваме любов към Бога и ближния, то на 
никакви други добродетели не сме способни. „Бог 
е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в 
Бога, и Бог - в него“ (1 Йоан 4:16). 

     Другото, което изисква от нас истинско усърдие, е 
молитвата. Не бива да пропускаме никоя възможност 
да се молим в името на Христа. В личното си молит-
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вено правило (когато заставаме пред Бога сутрин и 
вечер) не бива да оставяме съня, нереданието или 
леността да ни застигнат и преборят; а с воля да се 
отдадем на духовното. Веднага щом се събудим, с 
отварянето на очите си трябва да имаме и молитва 
на уста – а едва после да вземем в ръце броеницата 
си, или да изучаваме и съзерцаваме Бога. За да сме 
готови за участието си в богослужението в храма – и 
присъствието ни там да е истински благодатно. 

    Освен това ако постът ни е придружен с подвиг, 
това допринася за опрощаването на греховете ни. 
„Виж моето смирение и моите усилия и прости гре-
ховете ми“. Когато полагаме усилия в поста – правим 
поклони, молим се усърдно със сърцето и ума си, 
това богоугодно усилие е благодатно, защото прави 
молещия се достоен за венеца на славата. Демоните 
ужасно се страхуват от поста, защото той ги унижа-
ва. „Тоя пък род не излиза, освен с молитва и пост“, 
казва Господ (Мат. 17:21). Ето защо светите отци ви-
наги са започвали всяко богоугодно дело с пост. Те 
смятали, че постът е велико духовно делание и Све-
тият Дух не снизхожда над хората, когато са сити и 
стомасите им са пълни. И всеки християнин, който 
копнее да бъде очистен от греховете си, трябва да 
тръгне от тази основа: пост, молитва и внимание над 
себе си. Духовното израстване е възможно едва то-
гава, когато положим тези три усилия. 

     В стари времена отците са имали свещен обичай. 
В навечерието на Великия пост те напускали мана-

стирите и отивали по-навътре в пустинята, където 
живели като аскети до Лазарова събота, когато се 
връщали, за да отпразнуват Цветница заедно. През 
поста обаче някои приемали само най-основните 
храни, а други се хранели единствено със зелени 
растения, за да бъде борбата им в пустинята по-яр-
остна. Впоследствие прекарвали цялата Страстна 
седмица заедно в храма, като се хранили с парче су-
хар и няколко ядки на ден. Благосло-
вени сме да имаме за пример та-
кива подвижници, които не само 
през Великия пост, но и в други 
времена са преживявали в пост 
и духовна борба. 

   Старецът св. Йосиф 
Исихаст, който срещнах 
след като беше избрал 
да прекара живота 
си в пещера, пазеше 
много строг пост през 
Великия пост. И, разби-
ра се, той го наложи и 
на нас. От понеделник 
до петък – пет дни от 
седмицата – нямах-
ме никаква храна, ос-
вен една шепа 
брашно, от 
което праве-
хме тесто 
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само с вода. Това беше. Малка чиния на всеки два-
десет и четири часа. И в същото време полагахме 
тежък физически труд, носейки товари на гърба си 
денем, а нощите прекарвахме в молитви и поклони 
часове наред. И всичко това, за да очистим вътреш-
ното си Аз, та то да придобие по-почтен вид, и с 
дръзновение да се изправим пред Бога и да можем 
да отправим молитва за целия свят. Защото хората 
по целия свят се нуждаят от молитвите на светиите, 
и най-вече – на подвижниците. Свети Антоний Вели-
ки поддържаше целия свят с молитвите си. 

    Разбира се, трябва да постим само доколкото 
силите ни позволяват – с благоразумие – защото 
не всички сме еднакви. „Ако доброто не е напра-
вено добре, не е добро“. С други думи - ако доброто 
не е направено по правилния начин, в най-точното 
време и благоразумно, а е неуместно, то ще причи-
ни повече вреда, отколкото ще е от полза някому. 
Без съмнение постът е изключително потребен на 
вярващия човек, но трябва да се приема по-скоро 
като средство, отколкото като цел. Постът като сред-
ство има своята цел и това е смирението. Ето защо 
и в това усърдие трябва да следваме насоките на 
своя духовен отец, който има благодатта на Светия 
Дух. Той ще ви каже как да постите, колко често да 
се причастявате, и как да действате в една или дру-
га ситуация. Не е нужно да правим нищо повече от 
това, което се счита  за редно, уместно – във всичко 
трябва да действаме с умереност. Така че да – пос-
тът е свят, но е средство, а не крайна цел. Трябва 
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да го коригираме според насоките на нашия духо-
вен отец и според собствените си сили. Св. Василий 
Велики казва, че разликата в устойчивостта на от-
делните хора е голяма колко тази между желязото и 
тревата.

     Към края на живота си света преподобна Синкли-
тикия се разболяла. Благословеното й гърло, от кое-
то непрестанно извирало Божието слово, изгнило 
отвътре. С думите си спасила безброй хора. Дяво-
лът поискал да подложи вярата ѝ на изпитание и Бог 
разрешил това да се случи. Но зловонието от гние-
щата й плът било толкова силно, че дори монахи-
ните преминавали през ужасни мъки докато се гри-
жели за нея. Те били принудени да използват силни 
благовония, за да могат да облекчат страданията ѝ 
поне за малко. И ето – със здравата си уста тя гово-
рила за Бога на мнозина и им помагала, но когато се 
разболяла проповядвала дори още по-активно. Но 
как словото Божие достигало до хората от нейната 
безмълвна и гниеща уста? Отговорът е ясен – като 
безшумно проявила велико търпение и издръжли-
вост в Божието изпитание. Светицата водила ве-
лика борба, за да пребори дявола на нетърпе-
нието, ропота, на умората и мъката на болестта. 
Именно болестта е особен вид подвижничество. 
Един страда от рак, друг от диабет, трети се бори с 
купища здравословни проблеми. Как да се очистят? 
Как те биха могли да видят Божията светлина? Има 
как – чрез търпение и отдаване на благодарност към 
Него. Така вместо хранителния пост, който заради 
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болестите си не могат да спазят, те изпълняват друг 
повдиг – често десет пъти по-труден от физическия. 

    През великопостния период наистина трябва да 
положим неимоверни усилия, за да се очистим. От 
аскетичната традиция знаем за подвижници, пре-
карали целия си живот в пустинята в тежък и суров 
труд, пост и сълзи, спейки на земята и лишавайки се 
от всякакви земни удоволствия. И цялото това уси-
лие, заедно с борбата на душата срещу всякакъв вид 
мисли относно бунтовете на плътта, ги превърнали 
в светци. Така че всеки християнин, който е монах 
и иска да се очисти, има право да положи усилие и 
да не бъде лишен от наградата си. Непорочността 
носи голямо дръзновение към Бога, защото Са-
мият Той е непорочен, пречиста е и Богородица, 
и Свети Йоан Богослов е живял пречисто, както 
и много други светии. Цялата красота на Църквата 
се основава на чистота и неопетненост. Когато сър-
цето ни е чисто и красиво, то ще излъчва благоуха-
ние и красота. Но ако хората са нечисти в сърцата 
си, това е и което ще излезе от тях. Нека се борим 
да изчистим вътрешността си – своето сърце, така 
че да бъдем чисти и приятни в Божиите очи.

    В историята на Църквата има многобройни при-
мери за хора, които не са живеели в монашеския 
подвиг, но постъпвайки угодно на Бога в света – са 
придобили величие. Авва Пафнутий (което от древ-
ноегипетски означава Божи човек), познат като велик 
подвижник, веднъж се помолил на Бога с думите: 

     - „Боже, редом с кого ме поставяш? Кой е равен 
на мен според добродетелите ми?”
И той чу глас, който му рече: 

    - „Долу в Александрия, в едно мазе, има един 
беден човек, обущар, който е равен на теб според 
добродетелите ти”. 

     - „Но как е възможно аз, който съм отшелник в 
пустинята от дете, да съм равен по добродетел на 
обикновен мирянин, женен мъж?“

       - „Да, равен си нему“. 

       На следващия ден светецът взел тоягата и торба-
та си, сложил вътре сухари и поел към Александрия. 
Той отишъл в града, намерил мирянина и му казал:
 
     - „Какво правиш тук, брате?“

        - „Какво да правя, отче? Аз съм грешник, най-греш-
ният от всички човеци на земята”. 

      - „Може ли да поговорим?“

      - „Разбира се“. 

      - „Каква добродетел се опитваш да придобиеш?“ 

    - „Добродетел? Аз ли? Аз просто живея в света 
като обикновен мирянин. Ти, отче, си този, който 
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може да има добродетели”. 

    - „Не, ти в нещо се подвизаваш“. 

    - „В нищо, отче“. 

   - „Господ ми проговори за това и не можеш да го 
скриеш от мен. Докато се молех Той разкри пред 
мен, че с теб сме равни по своите добродетели”. 

    - „Прощавай, отче. Ако това, което правя, може да 
се счита за добродетел, бих ти казал. Ожених се и 
казах на жена си: „Ако ме обичаш, занапред ще жи-
веем в чистота – като брат и сестра, за да се борим 
за освещаването на душите си. Съгласна ли си?“ – 
„Съгласна съм“. И оттогава живеем в чистота и де-
вственост”.

     В пустинята блаженият Пафнутий полагал усилия 
да се очисти чрез подвижнически живот и въздържа-
ние, в което много му помагали и условията за жи-
вот, които избрал. Мирянинът живеел в света, със 
своята жена, с всички съблазни на светския живот, 
и с Божията помощ достигнал светостта на светец. 
И неговата борба била по-усърдна от тази на подви-
жника. И той доказал, че е достоен пред лицето на 
Бога.

   Но историята с обущаря не приключва тук. Един 
ден християнин отишъл при блажения Пафнутийи 
казал:

    - „Отче, скарах се с един свещеник и не 
знам как реагира той - дали ме ругаеше или 
ме прокле с лоши думи - но вече не е на този 
свят и не успяхме да се помирим. Какво да 
правя сега?“

    - „Не мога да ти помогна, синко, но има 
един свят човек, при който ще те изпратя и 
той ще ти помогне. Долу в Александрия, в 
едно мазе, живее един обущар. Кажи му, че 
аз те пращам, обясни му какво се е случило 
и той ще помогне”.

     Християнинът си казал: „За Бога, как този 
подвижник не може да ми помогне, а един 
обикновен мирянин ще успее?”. Въпреки това 
приел послушанието от духовния старец и 
направил както му било казано. Обущарят 
поискал да изчакат да падне нощта и след 
това го завел в църквата в града. Прибли-
жил се мирянинът до портите на храма, пре-
кръстил се и те се отворили. Вътрешността 
на църквата била окъпана в светлина и се 
чували ангелски песнопения. Обущарят ка-
зал на човека: 

     - „Влез в хвама и виж хоровете отляво и 
отдясно – там ще срещнеш и свещеника”.

     Човекът влязъл, видял свещеника в ле-
вия клирос и получил прошката му.    

Отци на Църквата Отци на Църквата



70 71

Светодавец брой 02/2023Светодавец брой 02/2023

    Виждате ли какви подвизи са били осъществя-
вани? Виждате ли на какво е способна усърдната 
борба на душата? Какво извърши този мирянин, за 
да очисти душата си? Беше ли достатъчно това, че 
поиска от своята съпруга да живеят като брат и се-
стра? Не, те постеха и се молеха заедно, правеха 
поклони и четяха Евангелието заедно, ходеха на 
църква, изповядваха се, причастяваха се, гонеха 
злите помисли и се бореха усърдно – заедно. И 
така те се сдобиха със святост, живеейки „в света“.

     Това е доказателството, че Божията благодат не 
отминава никого – дори да не живее в монашески 
подвиг. Но ние сме склонни да намираме всякакви 
предлози и да се оправдаваме, че живеем „в све-

та“. И просто желанието ни надделява. Какво тогава 
е редно да направим? Да се борим – телом и ду-
хом. И да контролираме мислите си. Ако ни спохо-
дят лоши мисли, греховни фантазии, образи, лица, 
сцени и фалшиви идоли, то мигом трябва да ги из-
бегнем с молитва на уста: „Господи Иисусе Хрис-
те, помилуй ме!“. Защото ако умът е бдителен и 
носим Божието име на уста, то всеки наш враг, бил 
той дявол, мръсни фантазии или греховни помисли, 
бива смъртно поразен. Защото ако опазим душата, 
ума и сърцето си по този начин, нашето вътрешно 
Аз ще остане чисто и неопетнено. Затова нека по-
ложим истинско усилие в духовната си борба – и от 
това ще последва велика полза. Не ще получим 
Божията благодат, ако не се потрудим за това. 
Ако фермерът не се грижи за нивите си, той няма да 
види плод. Постът, придружен, подсилен и укрепен 
с молитва, изучаване на Свещеното писание, с бди-
телност, участие в литургията, с изповед, причастие 
и с добри дела – най-вече милостиня – украсява и 
подготвя душата за периода на Страстната седмица. 
Тогава по-силно ще преживеем Великите и Свещени 
Христови страдания, защото сърцето ни ще се смек-
чи, ще се преобрази и ще осъзнае колко голяма е 
Божията любов към човека. Тогава вътре в себе си 
ще преживеем още по-силно Светото Възкресение и 
ще отпразнуваме Светата пасха с цялото прилягащо 
му благоговение и заедно с ангелите. Амин! 
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