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Митрополит Антоний Сурожки (със свет-
ско име Андрей Блум) е роден на 19 юни 
1914 г. в Лозана, където неговият баща 
(чиито шотландски предци се установя-
ват в Русия по времето на Петър Първи) 
работи в руската дипломатическа служба. 
След революцията от 1917 г. семейството 
се оказва в емиграция и след няколкогодиш-
ни странствания по Европа през 1923 г. се 
установява във Франция. Като юноша, Анд-
рей растял извън Църквата, но по негови 
думи: „щом прочетох на 14 години Евангелието, аз почувствах, че не може да има никак-
ва друга по-важна задача в живота от това да споделям с другите тази преобразяваща 
живота радост, която ми се разкри в познанието за Бога и Христа”. Тази мисъл, тази 
вяра, тази задача и служение определят целия живот на Андрей Блум. На 10 септември 
1939 г. преди заминаването за фронта тайно дава монашески обет и приема името Ан-
тоний. По време на Втората световна война служи като лекар във френската армия и 
е част от Съпротивата. През 1948 г. е ръкоположен за свещеник и изпратен да служи в 
Англия. През 1957 г. е хиротонисан в епископски сан. Като Сурожки епископ е назначен 
да управлява енориите на Московската патриаршия във Великобритания. От 1966 г. до 
1974 г. владика Антоний е Патриаршески екзарх на Западна Европа. Почива в нощта на 
4 срещу 5 август 2003 г. в Лондон. Особеността на духовното творчество на митропо-
лит Антоний е в това, че той никога не е писал творбите си. Неговото слово се раж-
да като устно обръщение към слушателя – не към безликата тълпа, а към всеки човек, 
нуждаещ се от живото слово за Живия Бог. Всичко публикувано от него се печата по 
аудиозаписи и запазва усещането за звученето на това живо слово. 
Представеният тук текст е публикуван в: Митрополит Антоний Сурожский, Труды, Кни-
га 1. ИД Практика, 2014 г.

Митрополит Антоний Сурожки

ВХОД	ГОСПОДЕН	В	ЙЕРУСАЛИМ

30 март 1980 г., Иоан. 12:1-18

От днес Христос встъпва не само в Своите страдания, но и в тази страшна 
самота, която го обгръща по време на всичките дни от Страстната седмица. 
Тя започва с едно недоразумение. Хората очакват, че входът Господен в Йеруса-
лим ще бъде тържествено шествие на един политически, народен вожд, който 
ще освободи своя народ от гнета, от робството, от това, което те считат 
за безбожие, понеже всяко езичество, идолопоклонство е отрицание на Живия 
Бог. Тази самота ще прерасне по-късно в страшно неразбиране дори от страна 
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на Неговите ученици. На Тайната вечеря, когато Спасителят за последен път 
разговаря с тях, те през цялото време недоумяват за смисъла на думите Му. 
И след това, когато Той отива в Гетсиманската градина, за да се изправи пред 
страшната предстояща смърт, Неговите най-близки ученици Петър, Йоан и Яков 
ще заспят от униние, умора и отчаяние.

И накрая, последната крачка в тази самота ще бъде викът на Христос от кръс-
та: Боже Мой, Боже Мой, защо Си ме оставил? (Марк. 15:34). Изоставен от хора-
та, отхвърлен от израелския народ, Той навлиза в пределна изоставеност и умира 
като че ли без Бог, без хората, сам, единствено със Своята любов към Бога и 
със Своята любов към хората, умирайки заради едните и умирайки заради Другия.

Началото на Страстите Господни е днешното Негово шествие. Хората очаквали 
цар, вожд, а намерили Спасител на своите души. Нищо не ожесточава така човека, 
както загубената надежда, разочарованата надежда. Това обяснява защо хората, 
които така Го посрещнали, които били свидетели на възкресението на Лазар, на 
Неговите чудеса, сторени на хората, които слушали Неговото учение, възхищава-
ли се на всяка Негова дума, които били готови да Му станат ученици, само и само 
да приближат победата – същите тези хора се отдръпнали от Него, загърбили Го 
и след няколко дни започнали да крещят: разпни Го, разпни! (Лук. 23:21). 

През тези дни ние ще присъстваме – не само ще си припомняме, но и ще присъства-
ме! – на Страстите Христови. Ние ще сме част от тълпата, заобиколила Христос, 
Неговите ученици и Божията Майка. Когато започнем да слушаме евангелското 
четиво, молитвите на Църквата, когато образ след образ преминат картините на 
тези Страстни дни, ще започнем всеки ден да си задаваме въпроса: а къде съм аз, 
кой съм аз в тази тълпа? Фарисеинът? Книжникът? Изменникът? Страхливецът? 
Или пък стоя сред апостолите – но и те са били победени от страха! Петър три 
пъти се отрича, Иуда предава, Йоан, Яков и Петър заспиват, когато Христос повече 
отвсякога се нуждае от човешка любов, останалите ученици пък се разбягват. Край 
Кръста не остава никой освен Йоан и Майката Божия – тези, които били свързани 
с Христос чрез любов, която не се бои, любов, която е готова всичко да раздели.

Нека отново попитаме себе си: кои сме, къде сме? Къде се намираме в тълпата? 
Стоим там с надежда или с отчаяние? Ако пък стоим с безразличие, тогава ние 
също сме част от тази страшна тълпа, която обкръжавала Христос, която го 
следвала, слушала и си тръгвала, както и ние ще си тръгнем от църквата. Тук 
в четвъртък ще е изнесен Кръстът, ние ще четем Евангелието за Кръста, за 
разпятието, за смъртта – и какво ще се случи след това? Кръстът ще остане, 
а ние ще си тръгнем да почиваме, ще се приберем у дома да вечеряме, да спим, 
да се подготвим за изморителния ден, който следва. А Христос в това време е 
на Кръста, Христос е в гроба. Какъв ужас е това, че и ние, подобно на учени-
ците навремето, не можем да изкараме един час, една нощ с Него. Да помислим 
над това и ако не сме способни нищо да направим, поне ще проумеем кои сме, 
къде сме и ще се обърнем към Христос, макар и в последния час с възгласа, с 
молитвата на разбойника: Спомни си за мен, кога дойдеш в Царствато Си! Амин.
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СТРАСТНАТА	СЕДМИЦА

Понеделник, 31 март 1980 г. Мат. 24:3-35

Понеделникът на Страстната седмица ни представя в евангелския текст кар-
тината на Съда и картината на това как ще се извършва Божият Съд. Съдът 
идва при всеки човек, не само вярващия, но и невярващия; има моменти в живо-
та ни, когато изведнъж се оказваме пред лицето на последствията от своите 
думи или своите постъпки и виждаме в какво се е превърнала празната дума, 
лекомислената постъпка, какви страшни последствия има от тях. Има моменти, 
които никой не може да избегне – смъртния час, и в този час всеки един човек, 
без значение дали е бил вярващ или безбожник през своя живот, поглежда назад 
и си задава въпроса: защо съм живял? Не живях ли напразно дългия си живот? 
Натрупах имане, сдобих се с научни знания, достигнах до високо положение в 
обществото или може би просто като че ли честно се трудих и изведнъж се 
оказва, че всичко това е осквернено от тщеславието, от желанието за кариера, 
само че в ущърб на другия и за сметка на собствената си съвест.

И когато пред човека не остава нищо друго освен задаващата се смърт, тога-
ва всичко си идва на мястото, тогава човек си казва: струваше ли си да бъда 
подъл, да лицемернича, да лъжа и да хитрувам, да предавам, да превивам гръб, 
да съм недостоен за самия себе си? Да скривам своята низост от жена си, от 
майка си, от приятелите, за да виждат те само успеха, след като всичко вече 
приключва?

Темата за Съда трябва да застане пред всеки човек. Човекът със съвест, чест-
ният човек трябва да си задава този въпрос всеки ден и да не допуска денят да 
отмине, без да е сторил съд, и ако този съд ни осъжда – тогава да бъде попра-
вено, или най-малкото, да не се повтаря това, заради което нашата съвест ни 
казва: не си прав! Амин.

Вторник, 1 април 1980 г., Мат. 24:36; 26:2

Във вторник евангелските текстове продължават темата за Съда, тя се до-
обогатява с напомнянето за това, че ще дойде ден, в който в цялата Си слава, 
във всичкото си величие Бог ще се изправи вече не само пред съвестта на 
човека, но и пред целия свят. И тогава, казва Евангелието, ще се разплачат 
всички земни племена (Мат. 24:30), всеки човек ще застане пред лицето на 
този последен Съд. И този Съд е страшен не със страховития си Съдия, не и 
със суровия закон, Съдът е страшен с това, че тогава пред нас ще се открие, 
че единственият смисъл на живота е била любовта – жертвената, кротката, 
ласкавата, истинската любов, и че всички ние, с много редки изключения, сме 
минали покрай тази любов.

Пред нас се появяват и други картини: искали са да изловят Христос за ка-
зана дума, за да го осъдят на смърт, искали са да го хванат както паякът 
лови мушица. За това са прибягвали именно към методите на паяка: лъжата, 
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подмолните въпроси с очакването, че Той ще отговори „не както трябва” и 
ще могат да го уличат, и накрая – предателството. Тези различни начини за 
погубване на човека и в наши дни се използват или по-точно казано, за наш 
ужас, все още имат своето пагубно място сред хората. Всеки един от нас 
трябва да се замисли дали живее според истината. Защото не е възможно да 
се живее в лъжа. Животът в лъжа води само до смърт и умиране – до погуб-
ване на душата си и до убиване на другия човек. Ако искаме да бъдем честни, 
порядъчни хора, не бива да извършваме предателство. Дори собствения си 
живот не можем да спасим, ако предадем невинна кръв, както постъпили с 
Христос. Амин.

Сряда, 2 април 1980 г., Лук. 10:25-37; 19:1-10; Мат. 10:1, 
5-8; 8:14-23, 25:1-13, 15:21-28, 9:9-13

В срядата на Страстната седмица в много храмове се извършва тайнството 
Маслосвет – това е молитвен чин, служба, обърната към Бога за изцеление на 
душите и телата на всички хора, участващи в нея. За пръв път тази служба е 
била извършена по време на обсадата на Севастопол. Тогава всички са живели 
под смъртна заплаха, болестите са били навсякъде, ранените умирали, живите 
и здравите очаквали своя край. И ето че местният епископ призовал всички 
към покаяние, към изповед, към очистване на своята съвест и към извършване 
на това тайнство. Този обряд е преди всичко покаен, а в отговор на нашето 
покаяние Господ излива върху нас Своята благодат за прощаване на грехове-
те и за телесно изцеление. Основата, сърцевината на този обряд е нашето 
покаяние.

И в предишните дни ние се замисляхме за смисъла на нашия живот, стояхме 
пред съда на нашата съвест, съзерцавахме идването на Господа и последния 
съд на любовта и истината, който трябва да ни подготви именно за личното 
покаяние. Човека физически го убива не само куршумът или болестта; фи-
зически човека го разрушава и неговото нравствено състояние: завистта, 
ненавистта, огорчението, злобата тровят човека не само душевно, но и те-
лесно. И затова не е чудно, че преди да пристъпим към Бога, за да Му прине-
сем своето боледуващо и страдащо тяло с думите: „Господи, изцели!” – ние 
биваме призовани да се каем за всичко лошо в нас. Изцели ме, т.е. направи ме 
цялостен, оздрави ме докрай, нека в мен настане пълна хармония на тялото и 
душата и духа, нека вляза в съвършената хармония с Бога, към която е при-
зован човекът.

Така че, ако някой от вас пристъпва към това тайнство, сторете над себе си 
внимателен, строг съд, който ще ви доведе с надежда към Бога – с надежда и 
увереност, че на всеки от нас Господ ще каже: твоята вяра те спаси, иди си 
смиром! (Марк. 5:34).
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Четвъртък, 3 април 1980 г. Иоан. 13:31-18:1; 18:1-28; Мат. 
26:57-75; Иоан. 18:28-19:16; Мат. 27:3-32; Марк. 15:16-32; 
Мат. 27:33-54; Лук. 23:32-49; Иоан. 19-25-37; Марк. 15-43-
47; Иоан. 19:38-42; Мат. 27-62-66

В четвъртък вечерта се чете разказът за последната среща на Господ Иисус 
Христос с Неговите ученици около пасхалната трапеза, за страшната нощ, 
която Той прекарва в самота в Гетсиманската градина в очакване на смъртта, 
разказът за Неговото разпятие и Неговата смърт. Пред нас преминават карти-
ните на това, което се е случило на Спасителя от любов към нас. Той би могъл 
да избегне всичко това, ако беше отстъпил, ако беше поискал да спаси Себе Си 
и да не довърши делото, заради което дойде. Разбира се, тогава Той нямаше да 
бъде това, което е в действителност, Той нямаше да бъде въплъщението на Бо-
жията любов, нямаше да бъде нашият Спасител. Но колко скъпо може да струва 
любовта! Христос изкарва една страшна нощ лице в лице с идващата смърт и 
Той се бори с тази смърт, която неумолимо се приближава към Него, както се 
бори човек преди смъртта си. 

Обикновено човек просто умира, съвсем беззащитен. Но тук се случва нещо мно-
го по-трагично. На учениците си Христос казва следното: Аз Си давам душата, 
за да я приема пак. Никой не Ми я отнима, но Аз Сам от Себе Си я давам. (Иоан. 
10:17-18). И той свободно, но с какъв ужас я отдава. Първият път Той се моли 
така: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша. И продължава да се 
бори. Вторият път се моли: Отче Мой, ако не може Ме отмина тая чаша, без 
да я изпия, нека бъде Твоята воля. И едва на третия път, след нова борба, Той 
успява да каже: Да бъде Твоята воля. Трябва да се замислим над това – често 
пъти ни се струва, че Му е било лесно да отдаде живота си, бидейки Бог, Който 
е станал човек. Но все пак нашият Спасител умира като човек: не със Своята 
безсмъртна Божествена природа, а със Своето човешко, живо тяло.

След това виждаме разпятието, виждаме как са Го убивали с бавна смърт и как 
Той без нито една дума укор се предава на мъките. Единствените думи, кои-
то отправя към Своя Отец за мъчителите Си, са: Отче! прости им, понеже не 
знаят, що правят (Лук. 23:24). Ето на какво трябва да се научим: пред лицето 
на гоненията, пред лицето на обидите – т.е. на хиляди неща, които отстоят 
твърде далече изобщо от мисълта за смъртта – ние, поглеждайки към човека, 
който ни обижда, унижава, иска да ни погуби, трябва да се обърнем с душата 
си към Бога и да кажем: Отче, прости му, понеже не знае какво прави, той не 
разбира смисъла на нещата. Амин.

Петък, 4 април 1980 г., Мат. 27:1-38; Лук. 23:39-43; Мат. 
27:39-54; Иоан. 19:31-37; Мат. 27:55-61

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Ние видяхме тази вечер смъртта на 
Христос, но ние проповядваме, че и в гроба тялото Христово не е познало тление, 
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понеже Неговата Божествена природа пронизва Неговата плът също толкова съ-
вършено и неразделно, както пронизва и Неговата човешка душа. Христос умря и 
сега ние съзерцаваме Христовия образ в гроба, но помним думите Му: ако житно-
то зърно, паднало в земята, не умре, остава си само (Иоан. 12:24). Само това може 
да възкръсне във вечността, което е умряло във временния живот. И докато ние 
съзерцаваме Христос в гроба, упокоен по плът от Своите страдания, Неговата 
сияеща с цялата слава Божествена природа слиза в място, което наричаме ад или 
шаол, в място, където се намира всяка човешка душа, на праведен или неправеден – 
всеки един умрял, след като човечеството било откъснато от съвършенството 
на богообщението. И Той изпълва това място със Своето присъствие, така че 
адът вече изчезна; победата над ада е крайната, окончателна победа на Христос 
над смъртта. Адът сега разбира за своето окончателно и пълно поражение. Това 
ние ще чуем утре през нощта, но Литургията утре сутрин, като че ли продължа-
вайки победното пеене на Алилуя, което вече е провъзгласяване на Възкресението, 
ще се извършва след четенето на Апостола в бели одежди, понеже ние вече знаем 
за победата на Христос, макар че все още не сме се изправили пред цялата слава 
на тази победа. Нека пристъпим към животворящия гроб със земни поклони, бла-
гоговеейки пред Божията любов, която отдаде Своя Син на смърт заради нас, и 
в същото време да се покланяме на тайната на Неговата победа, като очакваме 
мига, когато вестта за Възкресението достигне до нас. Нека пристъпваме в ти-
шина и благоговение, в благодарност и смирение, и с радост в сърцата си. Амин.

Събота, 5 април 1980 г., Мат. 27:62-66; 28:1-29

В името на Отца и Сина и Светия Дух.

Блажени сме ние – в часовете, които ни делят от провъзгласяването на Хрис-
тово Възкресение, ние го очакваме, ние знаем, че то се е случило, знаем, че 
слизането в ада е победа над ада, а не окончателното поражение на човека 
Иисус, разпнат на Голгота. Апостолите не са знаели всичко това. В часовете, 
които ние сега прекарваме в предвкусване на радостта от идващата нощ, 
те са пребивавали в тъма, в безнадеждност и страх. И когато се оказало, че 
техният страх бил напразен, че победата се случила там, където те виждали 
поражение, те ни донасят благата вест. Нека прекарваме оставащите часове с 
топло, благодарно чувство, очаквайки вестта да стигне до нас, но и радвайки се 
заради милионите хора, които пребивавали в смъртна сянка, в мрака на отдале-
чеността от Бога, докато Сам Бог внезапно не слезе в мястото на пределната 
оставеност. Нека мислим за тях и да благодарим на Бога за тях и за всички 
тези, които си отидоха от живота, но не умряха, а заспаха своя сън: за нашите 
починали родители, нашите починали предци, нашите приятели, членовете на 
тази енория, знайни и незнайни – няма вече смърт. Защото жилото на смъртта 
се състоеше в окончателното отделяне от Бога и в разделянето от нашия бли-
жен, а това вече не съществува. Сега това е само временна разлъка на душата 
и тялото, време, в което тялото ще си почива и разпада в прах, докато душата 
ще оживява все повече и повече, като разпалващ се пламък, до деня, когато ще 
се възстанови целостта и ние ще възкръснем и заживеем Божествения живот 
вовеки. Амин.
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ПАСХА

6 април 1980 г.

Христос Воскресе!

Ние пеем Христос Воскресе! И току-що с думите на свети Иоан Златоуст про-
възгласихме победата на живота над смъртта: Де ти е, смърте, жилото? Де 
ти е, аде, победата? Възкръсна Христос, и нито един мъртвец няма в гроба. 
А едновременно с това ние виждаме с очите си, ние чуваме страшни вести 
за това, че смъртта все още покосява хора около нас, че умират наши близки, 
умират млади хора, умират скъпи на сърцето ни – къде е тук благовестието за 
победата на живота?

Смъртта бива различна: има телесна смърт, но има и по-страшна смърт – раз-
лъка, разлъка окончателна, разлъка вечна и непреодолима. И тази смърт в про-
дължение на хилядолетия до идването на Христос е била единственият опит 
на цялото човечество. Откъсвайки се от Бога, загубвайки Бога като източник 
на своя живот, човечеството започва да умира не само телом, но започва да си 
отива окончателно, завинаги от общението с Него. Умирайки без Него, хората 
оставали мъртви без Него. 

И ето Христос, Синът Божи, Живият Бог, дойде на земята. Той живя като човек, 
бидейки Живият Бог, Самият Живот. Той се приобщи към всичко, което пред-
ставлява човешката съдба: изпитваше жажда, беше гладен, уморяваше Се, но 
най-страшното – накрая Той се приобщи към умирането и смъртта. Като Бог 
Той не можеше да умре, но от любов към нас Той раздели с нас нашата съдба. 
Остана с Бога и беше отхвърлен от хората, не се раздели с хората и на Кръс-
та – о, на Кръста Той каза най-страшните думи, произнесени в историята: Боже 
Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? (Марк. 15:34). И умря, умря: самият Живот 
умря, изгасна светлината, която е същинската Светлина. И слезе Христос със 
своята човешка душа в бездната на богооставеността, там, където няма Бог, 
и когато Той пристъпи в тази страшна област, Той със Самия Себе Си, със 
Своята Божествена природа, със Своя Вечен Живот, с неугасващата Си Свет-
лина изпълни всичко.

И тази смърт завинаги е преодоляна, сега ние наричаме смъртта успение, вре-
менен сън, и когато умираме, ние преминаваме не в бездната на отчаянието и 
богооставеността, а пристъпваме към Бога, Който така ни възлюби, че отдаде 
Своя Единороден, Единствен, Възлюбен Син, за да повярваме в Неговата любов!

Можем ли да се съмняваме в тази любов, когато виждаме и знаем какво е стру-
вала тя на Бога: животът на Христос, смъртта на Христос, отхвърлянето от 
хората, отхвърлянето от Бога, ужасът на Гетсиманската градина, когато Той 
очаквал смъртта, знаейки, че е предаден от близък ученик, знаейки, че след ня-
колко часа другият негов ученик, Петър, ще се отрече от Него и че всички ще 
Го оставят да умира в самота, да умира сам? И с всичко това Той ни казва: гле-
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дайте, и това приех върху Себе Си и умрях, за да повярвате, че сте обичани от 
Бога, и понеже сте обичани от Бога, вие сте спасени – понеже нашето спасение 
не зависи от нас самите, а от чудото на тази любов.

А ние, как можем ние да отговорим на тази любов? Ние можем да приемем тази 
любов благоговейно, с трепет в нашите сърца, можем с удивление да предстоим 
пред това чудо на непобедената Божествена любов и тогава можем да превър-
нем целия си живот в благодарение. Не по силата на дълг да се покланяме на 
Бога, не по необходимост да изпълняваме неговите заповеди, а да кажем: Господи! 
Ако Ти така ни обичаш, тогава можем да Те почитаме, обичаме и слушаме, по-
неже Твоят път е пътят на живота. И целият ни живот, целият живот докрай 
да превърнем не в благодарствена дума, не в благодарствена песен, а в жива 
благодарност: така да обичаме всеки един човек, както го е възлюбил Бог – с 
цената на всичко и докрай.

И ако се научим така да обичаме, тогава нашият свят ще стане нов, друг свят, 
тогава при нас ще дойде Царството Божие, Възкресението, новият живот. Но 
за да се случи това, всеки от нас трябва да умре – не с телесна смърт и не с 
ужасната смърт на раздялата, а с отказа от цялото си себелюбие, с търсенето 
на своето. Всеки трябва да се открие на Бога, да се открие на другия, да живее 
за другите, защото да възкръсне за вечен живот може само този, който захвър-
ли от раменете си като стара и ненужна дреха всичко временно и тленно. Така 
ще живеем и такъв свят ще създаваме, и тогава ще се възрадва за нас Господ, 
а ние с радост ще погледнем Него и всеки един човек в лице.

Христос воскресе!

Превод от руски: Димитър Спасов
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Как изглежда Кръстният път на Христос през погледа 
на неколцина „безсмъртни членове” на Френската акаде-
мия и през композициите на скулптора Джеймс (Жан-Жак) 
Прадие от базиликата „Света Клотилда” в Париж? Един 
проект под ръководството на кардинал Жан-Мари Люсти-
же: Chemin de croix des académiciens, Collectif, Bayard, 2008.

КРЪСТНИЯТ	ПЪТ

Въведение

Времето на Великия пост: времето да следваме Христос в Страстите Му и да 
се научим да обичаме, както Той ни е обикнал. За да проникнем в сърцевината 
на християнското тайнство, нека заедно поемем по Кръстния път. Това духовно 
откритие, избликнало от сърцето на един поет и светец, подхранва вярата на 
цели народи през вековете. 

В Йерусалим св. Франциск от Асизи е открил и съзрял с очите си земята, коя-
то Бог е обещал на своя народ, мястото, където Христос е роден, където е 
понесъл Страстите Си и е възкръснал. Св. Франциск е съумял да сподели с нас 
откритието си, призовал ни е да съпреживеем най-дълбинните реалности от 
тайнството на вярата с цялото си тяло – с очи, уши, нозе и сърца. Научил ни е 
да следваме Кръстния път на Христос.

За християните, които биха искали с цялото си същество и с цялата си любов 
да следват Христос, носещ Кръста Си, като се молят телом и духом в нашите 
църкви, е било въведено възпроизвеждането на този път (чрез скулптури, карти-
ни, разпятия) с четиринадесет спирки. Пред всяка от тях вярващите спират, за 
да медитират молитвено над някой епизод от Страстите – от осъждането на 
смърт на Иисус чак до полагането Му в гроба. 

Този кръстен път се вдъхновява от разказите в Евангелието, ала някои спирки 
(например трите падания на Христос или жестът на Вероника) са били добавени 
от християнското благочестие. Изхождащо от интуицията на сърцето, то е 
устремено към тайнството на Христос Спасителя.

Практиката на Кръстния път обвързана ли е с начина на молитва, характерен за 
дадена епоха? Доколкото тя поставя основополагащия въпрос за отношението 
между събитията от Страстите, описани в Евангелията, и начина, по който ние 
можем или трябва да се отнасяме към тях.

Не става дума за жестуализация, за някакво театрално представление, за ки-
номонтаж или сценична игра на базата на евангелския текст. Възкръсналият 
Христос разгръща Страстите Си в нашия собствен живот. Той ни приобщава 
към тях заради нашето спасение и това на целия свят.
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Чрез кръщението си биваме погребани заедно с Христос, умрял заради нас, и 
възкръсваме заедно с Него. Чрез дара на Духа тайнството на Страстите и 
Възкресението Христово става тайнство на живота ни. Благодарение на него, 
ние съществуваме като Божии чеда на нашия Отец, ученици на Христа и хра-
мове на Духа Свети. Във всяка евхаристия ние отслужваме онова, което Иисус 
осъществява в своето Приношение. С Тялото, дадено ни от Него, и с Кръвта, 
пролята за нас, се причастяваме към Страстите Му. 

Накратко, тайнствата и реалността, представени от Църквата, ни единяват 
със Страстите Христови във всичко онова, което живеем, страдаме и се надя-
ваме. По такъв начин, че заедно с апостол Павел да се осмелим да кажем: „Сега 
се радвам в страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби Христови 
в моята плът за тялото Христово, което е църквата” (Кол.1:24).

Докато вървя, следвайки Христа в Страстите Му, аз не съм зрител на репор-
таж, а действам чрез Него, заедно с Него и в Него.

Евангелието, вдъхновеното слово, ми откровява онова, което Бог ми дава да из-
живея, единявайки ме със Страстите Христови. Осъществени веднъж завинаги, 
те се разгръщат в живота ми с активна сила и действена благодат. Страсти-
те Христови извършват нещо: те ме спасяват, обръщат сърцето ми, променят 
свободата ми; те разбулват действието на Отца в мен. Докато гледам как 
Иисус носи Кръста Си и докато моля да ме вземе със Себе Си, Иисус ме гледа 
и ми отваря очите, за да открия кой съм аз и какъв е грехът ми, както и кой е 
Той, Синът Божи, спасител на човеците: „Пролях тази капка кръв за теб”, казва 
Иисус на Паскал, съзерцаващ агонията Му.

Чрез медитацията над Страстите Христови на вярващите се откроява една 
огромна нежност. Божията любов към изгубения човек, когото Той иска да спаси, 
ни се разкрива: „Оня, Който и собствения Си Син не пощади, а Го отдаде за всич-
ки ни, как няма да ни подари с Него и всичко?” (Рим. 8:32).

Кардинал Жан-Мари Люстиже (1926–2007) е френски духовник,  
архиепископ на Париж (1981–2005). Член на Френската академия (от 1995 г.). 

ПЪРВА	СПИРКА

Иисус е осъден на смърт

Но те още по-силно закрещяха и казаха: да бъде разпнат! (Мат. 27:23)

Чрез осъждането Си от трибунала Иисус се възсъединява с човешката участ. 
Чрез несправедливостта, която Той претърпява, и чрез страданието, което по-
нася, Той вече може да говори на ухото на мъжа, понасящ мъчения, и на жената, 
насилвана от палачите.
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Така невинният, претърпял насилие и почувствал се изоставен, усеща, че вече 
не е сам.

Иисус го съпровожда, Той го разбира. И споделя съдбата му. Станал човек поради 
несправедливостта, тъкмо заради несправедливостта и Неговото слово бива 
чуто. 

Всички, които законът предава, се разпознават в Него. 

Затова се обръщаме към Него, щом несправедливостта ни удари, щом удари 
невинния, когото не сме в състояние да защитим. Ето новата светлина, която 
Иисус донася в света.

Чрез прошката Той придава смисъл на всички скърби, на нещастието и преслед-
ванията.

Без Него ние бихме затънали в безнадеждността и ненавистта.

Той ни показва, че за да бъдеш човек, трябва да споделяш бремето на несправед-
ливостта и че само по този начин намираме пътя на Надеждата.

Жан-Мари Руар (род. 1943 г.) е френски писател,  
журналист и есеист. Член на Френската академия (от 1998 г.).

ВТОРА	СПИРКА	

Иисус поема Кръста Си

И Го поведоха на разпятие. (Мат. 27:31)

Раменете на Иисус са изранени от ударите на бича, над сто на брой.

Раните кървят, те са зейнали.

И спирането, за да поеме Кръста, ще го съсипе, тъй като допълнително ще се 
впие в изранените Му телеса.

Около Иисус кръжат въоръжени мъже. Те са в силата си. Валят още удари с би-
чове с оловен накрайник. Хулят Го. Храчат върху Иисус.

Глумят се с Оногова, Когото наричат „Цар на Юдеите”.

А той е Царят на Скърбите, Царят на Слабостите, царят на Страданието.

Той е Оня, Който споделя участта на най-нисшите, на роба и крадеца.
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И Кръстът, чието дърво разранява плътта, е вече обременен от цялото това 
страдание, откакто човекът е човек.

Удар с меч, удар с копие, трънен венец и това място на мъчението – този Кръст, 
този Патибулум 1. 

Кръст, кръстосване: Иисус носи върху Своето рамо Скръбта и Спасението.

Макс Гало (1932–2017) е френски писател, историк  
и политик. Член на Френската академия (от 2007 г.). 

ТРЕТА	СПИРКА

Иисус пада за първи път

И носейки кръста Си, Той излезе на мястото, наречено Лобно, по еврейски Голго-
та. (Иоан. 19:17).

Културното наследство на френските църкви няма особен късмет. Първо, заради 
нещастието на Революцията. Най-добрите картини (или поне тези, смятани за 
такива) са отишли в наскоро създадените музеи, а по-голяма част – направо в 
пламъците. XIX век, големият век на живописта и скулптурата, се опитва да 

1  Патибулум (лат.) – напречната греда на кръста като оръдие на наказанието. Б.пр.
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възмезди занемарата на църквите чрез увеличения брой на официални поръчки. За 
съжаление – и тук е втората катастрофа – религиозното изкуство през това 
столетие също е в немилост (Дьолакроа прави изключение). Ето защо големите 
картини от църквите са свалени, навити на рула, сложени във влажни помеще-
ния, захвърлени на произвола на съдбата. Участта на скулптурата не е по-добра. 
За разлика от италианските църкви, където няма промяна, френските църкви 
днес изглеждат скалъпени набързо. Италианските свещеници и техните енори-
аши се гордеят с красотата на църквите си. Френските свещеници все още 
смятат, че произведението на изкуството застава между вярващия и вярата… 
И че отиваме на църква, за да се молим, а не да се прехласваме по красотата…

И тук е мястото да кажа няколко думи за Джеймс Прадие (Женева, 1790 – Рюей, 
1852) – един от скулпторите, ползвали се с най-голям успех в своето време. 
Дължим му множество религиозни поръчки в Париж – в църквите „Сен-Сюлпис”, 
„Сен Рош”, „Мадлената” – както и в провинцията – във Версай, Авиньон, както и 
„Кръстният път” в „Света Клотилда” в Париж – една от последните му творби, 
който и днес предизвиква интерес. Той работи още за Камарата на депутати-
те, за Борсата, Триумфалната арка, Фонтана на Молиер на ул. „Ришельо”, край 
който човек не може да мине и да не хвърли поглед. 

Прадие възобновява класическата традиция, тази на античната статуя: вижда-
ме върху високия релеф как Иисус пада за първи път – композиция, която дължи 
много на фризовете на Партенона. Изкуството му е сурово, понякога статично 
и студено, но достойно чрез съвършената си техническа матрица, солидно ком-
позирано и отличаващо се с голяма сила. Не напомня ли то по нещо на фреските 
на Джото в Падуа, особено с начина, по който Христос вдига очи към небето?

Пиер Розенберг (род. 1936 г.) е френски изкуствовед и  
историк на изкуството. Член на Френската академия (от 1995 г.)

ЧЕТВЪРТА	СПИРКА

Иисус среща майка Си

Ето. Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на про-
тиворечия. (Лук. 2:34)

Съпровождащите Го мъже Му помагат да се изправи. Един от тях вдига тръне-
ния венец и го полага върху главата на Христос. Наместват Кръста на раме-
нете Му. Иисус се удържа на крака и обръща поглед към тълпата; сред жените 
от Йерусалим съзира майка Си. Погледите им се кръстосват. Иисус сподавено 
извиква:

– Майко…!

– Детето ми – проплаква Мария, проправяйки си път сред тълпата. – Иисусе! 
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Следвам те, откакто те арестуваха… Ала къде са приятелите ти? Учениците 
ти, както ти ги наричаше… Къде са те? Изоставиха те! Видях Петър в двора 
на Храма… Някаква жена говореше с него, но не чух какво си казаха… Сетне 
той изчезна.

– Знам, майко… Очакваше се.

– Мое дете… Мое дете… Чух тълпата да вика „Варава”, когато попитаха кого 
да предпочетат… Не можах да го понеса… Видях, че те отвеждат… Иисусе, 
сине мой… Да, знам, че ти си… Аз също следвах учението ти… Знам, че заради 
нас страдаш… Но ти винаги ще си останеш мой син… Още те виждам като 
прекрасен младенец върху сламата в яслата, където се роди… О, Иисусе!

– Майко, не се приближавай! Да не те нараня!

– Сине! Къде са приятелите ти? Къде са те? Прости ми… Следвах те през це-
лия ти живот, знаеш ли… Толкова обичах да те гледам как се трудиш заедно с 
Йосиф в дърводелската работилница! Знам, че не можеше да останеш там! Не 
това е съдбата ти… Вярвам в теб… О, ето един човек, когото войниците во-
дят при теб.. Той ще ти помогне да понесеш ужасния кръст… Иисусе! Вече не 
те виждам… Иисусе, следвам те…

Мишел Мор (1914–2011) е френски писател и литературен  
историк. Член на Френската академия (от 1985 г.). 

***

Всички ние се раждаме като младенци от някоя жива утроба; след което зако-
ните изискват родителите да ни признаят и тогава се раждаме легално; което 
пък позволява и осиновяването. И тъй, можем да се родим на три пъти: естест-
вено, законово и чрез осиновяване. 

Ала в Светото семейство се заличават двете първи връзки – на живота и на 
закона. Ето го Йосиф, бащата осиновител; ето го и Иисус, осиновения син; ето 
я най-сетне Мария, девата, която с плътта си минимализира родословието по 
естество и кръв. 

Ето ги и някои от последните слова на Христос на Кръста, чрез които Той съз-
дава нови връзки на родство между човеците: жено, ето син ти; ученико, ето 
майка ти. 

Без да има дъщеря или син, Иисус Христос се отдръпва от всяко родословие по 
кръв; умирайки извън закона, Той не ни налага гражданския закон; ала в послед-
ното Си слово ни съобщава Благата вест. Коя? Ето: вече ще има сродство и 
родство, когато баща и майка осиновят син или дъщеря, но и когато дъщеря и 
син осиновят баща и майка, сиреч, ако те се припознаят едни други по силата 
на любовта. 
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Чрез рождеството на Иисус като осиновен син, както и чрез смъртта Му чове-
чеството разтрогва кръвните връзки, отслабва силата на закона и древното 
родство, доколкото вече никой не ще води произхода си само от природата и 
закона, а и от избора на любовта. Ставате баща, дъщеря или син едва от мига, 
в който се изберете едни други, когато се обикнете помежду си. Модерната 
епоха се определя като епоха, в която изборът на любов става елементарната 
човешка връзка – тази на родството.

Мишел Сер (1930–2019) е френски философ и историк  
на науката. Член на Френската академия (от 1990 г.). 

***

Какво за един невярващ означава Кръстният път? Разгръщането на няколко го-
леми теми, предшествали християнството, които всеки почтен човек чувства 
отправени към себе си: осъждането и измъчването на невинен, принасянето в 
жертва на праведник, ожесточаването на едни, съчувствието на други, мър-
тъв син, оплакван от майка си. Четвъртата спирка олицетворява тази скръб. 
„Защо той, а не аз най-напред?” Мисъл, която терзае майката. Извън всяко бо-
гословско позоваване се надига едно пронизващо усещане за несправедливост. 
Скърбене (Lamentо), което се съхранява през вековете. Имало го е у гърците и 
у днешните сицилианци. Без сълзи, без викове, възвишен пример на достойнство 
в скръбта. 

Прадие, който е неокласически скулптор, не прибягва до бароковия патос на 
падането в несвяст. Тялото е политнало назад, но по какъв начин! Гънките на 
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дрехата са натоварени с повече емоция, отколкото чертите на лицето, кои-
то са относително безстрастни. Композицията, заедно с наклонения кръст, 
смъкнат наляво, носи в себе си скандала на арестуването и мъчението под 
непоколебимия поглед на конника. Най-разтърсваща е дистанцията между май-
ката и сина: те не са в контакт, дори не са устремени един към друг, всеки 
остава в ролята си: синът в силата си, а майката – в слабостта си. Сравне-
те и двете ръце: тази на Христос, поставена над Кръста; и свитата ръка на 
последователя; първата е спокойна, пръстите на другата са конвулсивно сгър-
чени. Геният на Прадие е в това, че дори в този простичък детайл е съумял 
да покаже трагичното противопоставяне между човеците, пленници на своите 
емоционални състояния, и възвишения свят на един Бог, освободен от болката 
чрез благодатта.

Доминик Фернандес (род. 1929 г.) е френски писател.  
Член на Френската академия (от 2007 г.). 

ПЕТА	СПИРКА

Симон Киринееца помага на Иисус да понесе кръста Си

И накараха някого си Симона Киринеец да носи кръста Му. (Марк. 15:21)

Центурионът, началник на римските войници, разбира, че Иисус няма силата да 
носи Кръста Си чак до лобното място. Затова привиква случаен минувач.

Симон Киринееца не предлага сам услугите си, но и не се отклонява от запо-
ведта, която приема като напълно законна. Ето как подчинението също може да 
отведе до спасението. Симон застава зад Иисус, поемайки дървения кръст на 
плещите си. 

Христос ще пада още на два пъти под тежестта на дървото. Симеон е стабилен и 
безмълвен. Той вижда жените, чува словата на Иисус, когото следва за първи път.

Развълнуван от болката и скръбта на осъдения и измъчвания, Симон стига до 
Голгота, следван от синовете си Александър и Руф.

Симон остава там, редом с войниците, до смъртта на Иисус.

„Христос, казват ни, умира чак до края на света.”

В състояние ли съм, подобно на Симон Киринееца, да Му помогна да носи Кръста 
Си?

Пиер Месмер (1916–2007) е френски политик, министър-председател 
на Франция (1972–1974). Член на Френската академия (от 1999 г.). 
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ШЕСТА	СПИРКА

Вероника обърсва лицето на Иисус

Той беше презрян и унизен пред людете, мъж на скърби и изпитал недъзи, и ние 
отвръщахме от Него лице си. (Ис. 53:3)

От множеството, ридаещо при преминаването на кортежа, излиза напред жена и 
протягайки кърпа, обърса потта и кръвта от лицето на Иисус. Убрусът съхранява по 
чудодеен начин Светото Лице. Никое евангелие не упоменава този епизод, но част от 
убруса се съхранява от V в. във Ватикана, а други четири части във Франция и Италия. 
Тогава именно изниква името Вероника и то се дава на жената, притекла се на помощ.

Нека не поставяме под съмнение тази легенда. Независимо от елегантното 
тълкувание, което  придава Прадие през XIX в., сцената възвестява францис-
канското благочестие и предава актуалното послание.

В скръбта, в която ни потапя via dolorosa, тази жена ни напомня чрез своя жест, че 
тайнството на изкуплението минава през разпнатия Син Божи, докато измъчване-
то на един невинен подтиква само към съчувствие, различно от благочестието. 

Нека размислим над този жест. Това е жест на жена. Христос обръща към нея 
лицето Си. Животът и Страстите Господни са жалонирани от женски присъст-
вия, които живописта често възпроизвежда. Жените от Новия завет разкриват 
убедената си и действена вяра, играят незаменима роля в предаването и при-
емането на Евангелието. Те са естествени тълкуватели на притчите. Нашето 
време, често обзето от шумно и суетно посредничество, би трябвало да почер-
пи пример от тяхното светоносно посредничество.

За разлика от Торинската плащаница Светият Лик от Ватикана не е обект на 
репродукции, но и двата обекта вдъхват благочестие пред Светото Лице. Така 
че Вероника не се подчинява само на един порив към състрадание. Тя получава 
икона – поне според традицията на Източната църква – средство за познание и 
инструмент за молитва, който сам по себе си е молитва. И това не е всичко. Бла-
гочестивата жена не просто приема. Тя предава образа. Така разбираме по-добре 
епизода, който не присъства у четиримата евангелисти като чужд на Открове-
нието, но стига до нас чрез преданието и други форми на откровение на образа. 
Защото образът, който днес често носи развала, може да носи и озарение – таки-
ва са образите от витражите, скулптурите, миниатюрите и фреските. Без този 
образ нашето благочестие би се разколебало, вместо да ни отведе до общение с 
Христа и към подобие с Бога, които са пътищата на нашето спасение.

Наша задача е да доловим посланието на светия убрус. Господството на образа, 
в който сме навлезли, също е част от Божието начертание на земята.

Габриел дьо Броли (род. 1931 г.) е френски политик  
и есеист. Член на Френската академия (от 2001 г.). 
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СЕДМА	СПИРКА

Иисус пада за втори път

Да се не зарадват гонителите ми, ако се поклатя. (Пс. 12:5)

Между два мига, които са мигове на благодатта, Вероника избърсва лицето на 
Христос. Ала въпреки насърчението Си към жените на Йерусалим Иисус пада за 
втори път под бремето на Кръста. И тук стигаме до сърцевината на пътя, кой-
то Той извървява заради нас – смъртта и възкресението. Човек като нас, Иисус 
пада, както и ние падаме, смазани от грешките си, поради хилядите скърби, 
общи за нас и цялото човечество.

Образът, даден му тук от скулптора, е с голяма сила. Триъгълната композиция 
е наситена със седем персонажа – сред които и Симон Киренееца, чиито усилия 
изглеждат някак напразни – а в центъра е Христос тъкмо преди да се изправи. 
Неволно се сещаме за някои от картините на Пусен, но тук самото естест-
во на творбата – чийто център кулминира с лицето на Христос, около когото 
е организирана цялата сцена – създава усещането за някаква забележителна 
твърдост. Да, войниците или съдниците, всички ние имаме основания да осъз-
наем победите си като измамни; да, бидейки скромни или несръчни служители, 
стремящи се да изправят грешките си, всеки от нас сякаш се размива в задния 
план на пейзажа с оскъдните палмови дървета, придаващи илюзия за реалност. 
Ала въпреки горделивите си усилия или смирени опити сякаш си оставаме една 
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размита маса, вкоренена в тъжно героичните си напъни. Докато този Христос 
на земята, Който се надига с всичките си сили, които са тези на Сина Божи, е 
в състояние заедно с Кръста да отмести тази човешка маса, да взриви цялата 
структура на седмата спирка, сякаш скулпторът е искал да илюстрира по този 
начин не самото падение, а цялостното движение на Христовото тяло в него-
вото надигане.

Представяме си – между седмата спирка и следващата – един изправен човек, 
около когото другите по земята, без да си дават сметка, биват отместени и 
обърнати. И тъкмо този изправен човек, силен в свръхчовешкото си усилие, ще 
се обърне към жените от Йерусалим на следващата спирка: защото само Той 
може да донесе на тях, както и на нас, упованието. Сиреч, Надеждата.

Жан-Пиер Ангреми (1937–2010) е френски дипломат  
и писател. Член на Френската академия (от 1988 г.). 

ОСМА	СПИРКА

Иисус среща жените от Йерусалим

И след Него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха и ридаеха 
за Него. (Лук. 23:27)

Жените се удрят в гърдите и ридаят, когато Христос върви към Голготата Си. 
Ето една от спирките на Кръстния път и то сред най-впечатляващите. И също 
сред най-тайнствените. Защото Иисус се обръща към тях и им казва, според 
Евангелието от Лука: „Дъщери иерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за 
себе си и за чедата си!...”. Сюблимен обрат в ситуацията! Вместо да е загри-
жен за съдбата Си, Иисус, напротив, окайва страдащото човечество, което 
въплъщават тези жени, следващи в ридания стъпките Му към Голгота. И добавя 
следната ужасяваща фраза: „Блазе на неплодни, и на утроби неродили, и на гърди 
некърмили!”, и най-накрая: „Защото, ако това правят със зеленото дърво, какво 
ще бъде със сухото?”. 

Би трябвало да се разбира така: зеленото дърво не е предназначено за изга-
ряне – или мъчения – за разлика от сухото дърво. Другояче казано, за разлика 
от Иисус, грешникът, човек по природа, заслужава пламъците на ада. Решаващо 
питане, предполагащо жертвата на Иисус, Който ще спаси света.

От своя страна, онова, което ме разтърсва особено в осмата спирка, е колек-
тивното присъствие на жените. Колективно, да, подобно на хор, който пее, който 
страда, който коментира действието и изразява съпричастието си. Хор, напомнящ 
на онзи от гръцката трагедия, който предобразява хора на романтичната опера.

От една страна, Христос върви по пътя на разпятието, а от другата са Ирод, 
Пилат, Симон Киренееца, добрият и лошият разбойник, накратко, всички персо-
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нажи, съпътстващи пътя на мъченичеството. А от третата е присъствието 
на жените, олицетворяващи цялото човечество в най-щедрата му светлина, а 
може би и най-женствената?

От едната страна са Страстите.

А от другата – Състраданието.

Фредерик Виту (род. 1944 г.) е френски писател  
и литературен критик. Член на Френската академия (от 2001 г.). 

ДЕВЕТА	СПИРКА

Иисус пада за трети път

Близко съм да падна, и скръбта ми е винаги пред мене. (Пс. 37:18)

Иисус, носещ Кръста Си, е вече близко до мястото, наречено Голгота, оно-
ва място, където ще бъде разпнат. Той носи Кръста в най-високата му част, 
там, където стълбът се съединява с напречната греда, най-тежката част и 
най-трудната за носене. Зад Иисус е Симон Киренееца, който безуспешно се 
мъчи да Му помогне, а Иисус, блъскан от войниците, оглушен от тълпата, едва 
следва ужасния път. На два пъти Той пада.

И ето че пада за трети път. Той е хулен, удрян, бичуван: пада, без съмнение, по-
ради престараването на войниците. Ала пада също така и под бремето на гре-
ховете на всички, под бремето на всички рани, които е поел. Олюлява се, рухва, 
войниците го блъскат. Палачите трябва да изпълнят дълга си.

Надмогвайки болката, Той съумява да се изправи за последен път, изнася чак на 
Голгота този Кръст, върху който скоро ще намери смъртта Си в най-страшни 
мъки, Той ще издъхне заради всеки един от нас.

Жан-Дени Бреден (род. 1929 г.) е френски юрист  
и писател. Член на Френската академия (от 1989 г.). 

ДЕСЕТА	СПИРКА

Иисус е лишен от дрехите си

Ония, които Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие, кой какво да 
вземе. (Марк. 15:24).
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ЕДИНАДЕСЕТА	СПИРКА

Иисус е прикован на Кръста

Беше третият час, и Го разпнаха. (Марк. 15:25)

Той знае какво Го очаква. Тялото Му е огромна рана. На предела на силите Си, 
носейки на раменете си патибулума, хоризонталната греда на кръста Си, Той 
изкачва Голгота.

Онова, което вижда най-напред, са неговите палачи. А след това площадките, 
подготвени за останалите екзекуции. 

Хващат Го, смъкват дрехите Му, събарят Го на земята, със сила го карат да 
сложи едната си ръка върху патибулума. Един дълъг и крив гвоздей, удар с чука. 
Пронизваща болка. Другото рамо, другата ръка.
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Опитите, извършвани през миналия век върху трупове, показват, че дланта няма 
достатъчно съпротивителна сила, за да понесе тежестта на тялото. Тя се 
разкъсва. Оттук и естественият избор на китката.

А усилието, което е трябвало да стори Богочовекът, за да се изпъне, с помощта 
на палачите, отнесли тялото Му до постамента!

Изправено, тялото увисва, удържано само от китките. Ужас, който изпитваме 
заедно с Тебе, Господи!

Сега трябва да приковат краката, десния крак върху дървото, левия крак върху 
десния.

И всичко това заради нас, Господи!

Ален Деко (1926–2016) е френски историк  
и писател. Член на Френската академия (от 1979 г.). 

ДВАНАДЕСЕТА	СПИРКА

Иисус умира на кръста

А когато Иисус вкуси от оцета, рече: свърши се! И като наведе глава, предаде 
дух. (Иоан. 19:30)

Иисус умира на Кръста! Две хиляди години след най-значимото събитие в цялата 
човешка история, разполовило на две хода на нашето време, дали непомерност-
та на тази мистична драма е все още понятна за умовете и сърцата?

Какво е християнството? Това е религия, където Творецът на всемира, от кой-
то произлизат всички хора, решава да стане човек. Ние вярваме в любовта на 
Бога към Неговите твари. И вярваме във Въплъщението. Вечния снизхожда във 
времето, ражда се от Дева, става човек и умира на Кръста. 

Какво прави Той на тази планета, изгубена в безмерността, където е бликнал 
животът? Той, Синът Божи, сам Бог, Син човешки, изцяло човек? Той ще спаси 
човеците, ще сподели участта им, тяхната съдба и тяхната смърт. И кой при-
чинява смъртта Му? Човеците, които е дошъл да спаси.

Кои са тези човеци? Това сме ние. Това сме ние, преди две хилядолетия, пред-
ставени от избрания народ, евреите, както и от най-могъщата нация в света, 
римляните; това е всеки от нас, който оттогава всекидневно, във всеки миг 
приковава нашия Бог на Кръста и причинява смъртта Му. Ние Го убиваме, а кап-
ките кръв, пролети заради греховете ни, Той пролива тъкмо заради нас.

А защо кръстът? Защото това е мъчението, отредено на робите. Не само че 
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Синът Божи, сам Бог, става човек. Но и по силата на един невероятен обрат 
последните стават първи, а първите стават последни, всесилните стават бед-
ни, а бедните стават силни. Има само една революция в цялата история на 
човечеството: смъртта на Иисус на Кръста.

Кръстният път е образ на нашата участ. Въпреки всички преходни щастия и удо-
волствия, достатъчни, за да възлюбим живота, ние се раждаме, за да умрем. А 
чрез Кръстния път нашият Бог ни показва пътя чрез Сина Си, Който се единява 
с Него. Живеем заедно с Него, падаме на три пъти и хиляди пъти заедно с Него, 
поддържани сме от Него чрез Майка Му, която е и наша майка, чрез Вероника, 
Симон Киринееца. И ще умрем заедно с Него. Както и влизаме заедно с Него във 
вечния живот.

Жан д’Ормесон (1925–2017) е френски писател и  
журналист. Член на Френската академия (от 1973 г.). 

ТРИНАДЕСЕТА	СПИРКА

Иисус е свален от Кръста и тялото Му е предадено на 
неговата Майка

Тебе се беден предава; на сираче Ти си помощник. (Пс. 9:35)

Позволете ми да споделя нещо. Посетих един свещеник в немощ, от дълги 
години пазещ необяснимо мълчание. Той вече не обелваше дума никому, дори 
на близките си, полагащи грижи за него. Много пъти, оставайки насаме, аз му 
говорех, полагайки всички възможни усилия, без никога да знам дали ме чува или 
разбира. Веднъж той ненадейно извади свития си юмрук изпод дрехата. Отвори 
го и ми показа броеницата си. Натика я насила в ръцете ми. Отначало се поко-
лебах: не беше ли това жест на бунт пред скръбта и страданието? Искаше да 
ми даде броеницата си, защото вече не му трябва? Истината е най-доброто 
лечение и единствено достойното за един човек и свещеник. „Отказвате ли 
да се молите?” – попитах аз. Ала в този момент видях как този човек, който 
вече не общуваше с никого, поклаща глава с невероятна сила в знак на отри-
цание. Разбрах, че слагайки броеницата в ръцете ми, той ми поверява мисията 
да се моля заедно с него – и за него, и за Църквата. Опитах се тогава да из-
река на висок глас и от сърце всичко, което мисля за жертвоготовността на 
свещеническия живот. Мислих си в този момент за „Пиета”, която всички си 
представяме. Безмълвното и човечно свещенство, цялото това напредване в 
мрака и в мълчанието е било обживяно от неспирната свещеническа молитва, 
която в същото време е и Богородична молитва. И това не е смърт, а начатък 
на живот.

Кардинал Жан-Мари Люстиже
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТА	СПИРКА

Тялото на Иисус е положено в гроба

Тогава взеха тялото Иисусово и Го обвиха в повивки с благовонията, както по 
обичая си иудеите погребват. (Иоан. 19:40)

Йосиф Ариматейски, който в очакване на царството Божие си е купил нов гроб, 
изсечен в скалата, изобщо не е подозирал кой ще се упокои в него.

Когато Йосиф Ариматейски вижда Иисус, умрял на Кръста, той измолва тялото 
Му от Пилат с думите: „Имам гроб за Него”. 

Тогава настъпва объркването. Някои виждат Иисус възкръснал, други не Го виж-
дат, но Го чуват, трети пък не вярват на чутото.

Ала когато в първия ден след Пасха Йосиф Ариматейски идва при гроба, вижда 
камъка отвален, вътре гробницата е празна и чува глас, който нашепва: „Сега 
начева надеждата”.

И Йосиф Ариматейски си казва: „Тоя човек наистина е бил Синът Божи”.

Морис Дрюон (1918–2009) е френски писател. Министър на културата (1973–
1974). Постоянен секретар на Френската академия (от 1985 г.). 

Превод от френски: Тони Николов
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На 9 септември 2020 г. се навършват 30 години от убийството на православ-
ния руски свещеник Александър Мен (1935–1990). Всеотдаен пастир, ерудиран 
богослов, харизматичен проповедник, оставил огромно литературно наслед-
ство, протойерей А. Мен разпространява Божието слово в трудното вре-
ме на съветския атеизъм. Неговото богословие е отворено към различните 
християнски деноминации. В трудовете си той цитира, наред с православ-
ните, и много католически и протестантски богослови, философи, историци 
и писатели. Радетел е на търпимостта към различията. Отношението към 
него в Русия е противоречиво – от пълно приемане до необоснована и поня-
кога дори злонамерена критика. Най-значимият му труд е седемтомната по-
редица В търсене на пътя, истината и живота, посветена на историята на 
религиите в света. На български са преведени два тома от нея: том V – Ве-
стители на Божието царство, който тълкува библейските пророци на фона 
на старозаветната история на Израил, и том VII – Синът Човешки, една от 
основните задачи на който е, по думите на автора, „да се види Иисус Наза-
рееца такъв, какъвто са Го виждали съвременниците Му”. Книгите и пропо-
ведите на отец Александър са обърнали хиляди хора към християнството.
Тук е представена неговата последна лекция, изнесена пред няколкостотин 
души на 8 септември 1990 г. в Москва. Отец Александър Мен произнася тези 
думи един ден преди да го убият на път за неделната литургия. Той е пред-
чувствал близкия си край и думите му звучат като свидетелство на истинс-
ка надежда и вяра, като напътствие към идващите и търсещите. Сам пре-
минал през лъжата и клеветата, той показва на мнозина колко безсилни са 
злобата и тъмата пред светлината на истината. Той никога не се е вкопч-
вал в земния си живот, като изцяло се е предоставял на Божията воля. По-
клон пред паметта му.

протойерей Александър Мен

ХРИСТИЯНСТВОТО

Последната лекция (8 септември 1990 г.)

И тъй, ние с вас сме към края на нашето пътешествие по различните епохи, по 
кръговете на миросъзерцанието. И се приближаваме към върха, към този сияещ 
планински ледник, в който се отразява слънцето и който се нарича християн-
ство.

Разбира се, християнството е било предизвикателство за много философски и 
религиозни системи. Но едновременно с това то е отговорило на очакванията 
на повечето от тях. И най-силното в християнската духовност е именно не 
отрицанието, а утвърждаването, всеобхватността и пълнотата.
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Ако будизмът е пронизан от страстен стремеж към избавление от злото, стре-
меж към спасение (Буда казва, че както морските води са наситени със сол, 
така и неговото учение – дхарма – е проникнато от идеята за спасение), то 
тази жажда за спасение, обещанието за спасение са присъщи и на християн-
ството, на Новия завет.

Ако в исляма човекът е абсолютно предан на Бога, Който е суверенен властелин 
на космоса и на човешката съдба, това намираме и в християнството. 

Ако в китайското миросъзерцание небето – Цян – е нещо, което ориентира чо-
века в нещата от живота, дори в дреболиите, в различните нюанси на традици-
ите, и това го има в християнството.

Ако брахманизмът (съвременният индуизъм) ни говори за многообразните прояв-
ления на божественото, и това го има в християнството.

Ако, накрая, пантеизмът твърди, че Бог е във всичко, че Той като някаква тайн-
ствена сила пронизва капката, всеки атом на вселената, християнството е 
съгласно и с това, въпреки че то не ограничава Божието въздействие само до 
това пантеистично всеприсъствие.

Но ние с вас бихме сгрешили, ако мислим, че християнството идва като някаква 
еклектика, която просто събира в себе си всичките елементи на предходните 
вярвания. В него се проявява колосалната сила на нещо ново. И това ново не е 
толкова в доктрината, колкото в проникването на един друг Живот в нашето 
ежедневие. Великите учители на човечеството – авторите на „Упанишадите”, 
Лао Дзъ, Конфуций, Буда, Мохамед, Сократ, Платон и други – са възприемали ис-
тината като планински връх, на който те се издигат с най-големи усилия.

И това е така. Защото истината не е нещо, което се постига лесно, тя дейст-
вително е подобна на висока планина, където трябва да се изкачиш: като дишаш 
тежко, като се катериш по издатините, оглеждайки се от време на време назад 
към изминатия път и чувствайки, че пред теб е още един стръмен склон. 

Никога няма да забравя забележителните думи, казани от обикновения хималайс-
ки планинец, шерп по националност, по име Тенсинг, изкачил Еверест заедно с 
англичанина Хилари. Той е казал, че към планините трябва да се приближаваме с 
благоговение. Така – и към Бога. Наистина, планините изискват особена душевна 
нагласа, за да се разбере тяхното величие и красота. Истината не се разкрива 
на тези, които се приближават към тях без благоговение, без готовност да се 
върви напред въпреки опасностите, пропастите и скалните цепнатини. Изкачва-
не – такава е историята на човечеството. 

Вие лесно ще ми възразите: а колко са били стъпалата, водещи надолу? Да, раз-
бира се. И на пръв поглед стъпалата, водещи надолу, са повече. Хората, които 
са падали и са пропадали надолу, в бездната, са повече. Но за нас важното е, 
че човекът все пак се е издигал до тези надоблачни върхове. И той, човекът, 
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с това е и велик, че е способен да 
се издигне там, където, както казва 
Пушкин, е „съседството на Бога”, в 
планините на умствените и духовни 
съзерцания. Човекът има две родини, 
две отечества.

Едното отечество е нашата земя. И 
тази точка от земята, където си се 
родил и израснал. А второто – това 
е този съкровен свят на духа, който 
око не може да види и ухо не може да 
чуе1, но на който ние принадлежим 
по своята природа. Ние сме деца на 
земята и в същото време сме гости 
в този свят.

В своите религиозни дирения човекът 
безмерно повече осъществява своята 
висша природа, отколкото когато во-
юва, оре, засява, прахосва. И терми-
тите строят, и маймуните воюват 
посвоему (наистина, не така ожесто-
чено като хората). И мравките зася-
ват, има такива видове. Но никое от живите същества освен човека никога не се 
е замисляло за смисъла на битието, никога не се е издигало над естествените 
физически потребности. Нито едно живо същество освен човека не е способно да 
рискува, да рискува дори до смърт в името на истината, в името на нещо, което 
не може да се вземе в ръка. И хилядите мъченици от всички времена и народи са 
проява на един уникален феномен в историята на цялата наша Слънчева система.

Но когато се обръщаме към Евангелието, ние попадаме в друг свят. Не в свят, 
който ни дава картина на вълнуващи търсения, на порив към небето, тук ние се 
изправяме пред тайната на отговора.

Двайсет и пет години принц Гаутама, бъдещият Татхагата Буда, прекарва в 
аскетични усилия, за да достигне до съзерцанието. Така са се трудили – ум-
ствено, духовно и психофизически – и йогите, философите, отшелниците. Но 
Иисус Христос идва от обикновено село, където е живял като обикновен човек. 
При Него всичко е било готово, Той никъде не се е издигал. Той, напротив, се е 
спускал към хората.

Всеки велик мъдрец е съзнавал своето незнание. Сократ е казвал: „Аз знам, че 
нищо не знам”. Най-големите светци на всички времена и народи са се чувства-

1  Вж. 1 Кор. 2:9 (Но, както е писано: „око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що 
Бог е приготвил за ония, които Го обичат”). Б.пр.

прот. Александър Мен
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ли като грешници много по-остро, отколкото ние с вас, защото са били по-близо 
до светлината и всяко петно върху живота и съвестта им се е виждало по-доб-
ре, отколкото в нашия сив живот.

У Христос няма съзнание за греховност. Няма у Него и съзнание за това, че Той 
нещо е достигнал. Той отива при хората, като им носи това, което се намира в 
Него изначално, от естеството Му.

Трябва веднага да ви обърна внимание, че Иисус Христос не започва да проповяд-
ва „християнството” като някаква концепция. Това, което възвестява на хора-
та, Той нарича „бесора”, на гръцки euangelion, което означава „радостна вест”, 
„радостно известие”.

В какво се състои това радостно известие?

Човекът има право да не се доверява на мирозданието. Човекът има право да 
се чувства в чужд и враждебен свят. Такива съвременни писатели като Албер 
Камю, Жан-Пол Сартр и други често говорят за страшната абсурдност на би-
тието. Нас ни обкръжава нещо страшно, безчовечно, безсмислено, абсурдно и да 
му се доверим е невъзможно. Студен, безжизнен, мъртвешки свят. Наистина, тук 
ще направя уговорка: тези писатели, романисти, драматурзи, философи излизат 
от позицията на атеистичния мироглед – екзистенциализмът на Сартр и Камю 
е атеистичен.

Те някак си не са забелязали едно нещо.

Когато казват, че светът е абсурден, тоест безсмислен, те го знаят само 
защото в човека е заложено противоположното понятие: понятието за смисъл. 
Този, който не знае какво е смисъл, не чувства, никога няма да разбере какво е 
абсурд. Той никога няма да се възмути от абсурда, няма да въстане срещу него, 
той ще си живее с него като риба във вода. Именно това, че човекът въстава 
срещу абсурда, срещу безсмислието на битието, говори в полза на това, че този 
смисъл съществува.

Древното библейско възвестяване ни казва, че ние можем да направим вътрешно 
преобръщане и да кажем на битието „да”, да се доверим на това, което изглеж-
да страшно и грозно. И тогава през хаоса, през абсурдността, през чудовищ-
ността на живота като слънце през облак поглежда окото на Бога. Бог, Който 
е личност – личност, изобразена във всяка човешка личност. И връзката с Него 
е възможна като съюз между подобни същества. Самият център на човечество-
то – това е неговото удивително подобие с Този, Който е създал света.2 

Чарлс Дарвин е казвал, че въпреки че възприема света не механически, като 
процес, все пак, като се замисли над неговата сложност, той не може да разбе-
ре: нима сляпата случайност е могла да породи всичко това и не следва ли зад 

2  Вж. Бит. 1:27 (И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори). Б.пр.
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всичко това да виждаме някакъв разум, по нещо подобен на нашия? (Можем към 
това да добавим: не просто подобен, а безкрайно превъзхождащ нашия разум.)

И в старозаветната библейска религия, за която ние вече говорихме с вас, е 
възникнало ето това понятие за вяра – доверие. Вярата не като някакво теоре-
тично, философско или религиозно убеждение, а вярата като акт на порив през 
мъртвешката, абсурдна действителност, когато човекът казва на Бога: да, 
аз приемам и разбирам. Така е възникнал древният завет между Бога и човека, 
древният съюз.

Но разбира се, съюзът между примитивния, древния човек и божественото не 
може да бъде окончателен и съвършен. Това е било възпитание на човешкия род, 
детството на човешкия род, а след това младостта… И в седмия век преди 
нашата ера пророк Иеремия казва: „Тъй говори Господ. Аз ще сключа с народа 
Нов завет, „брит ха хадаша”, нов съюз, който няма да е като предишния. Той ще 
бъде записан в сърцата”3.

И ето, през нощта се извършва жертва…

Седемстотин години след пророк Иеремия в малка стая се събират дванайсет 
души и се извършва жертва. Обикновено жертвата е кръвна. Кръвта е била сим-
вол на живота. А животът принадлежи само на Бога. Членовете на събралата се 
общност били поръсвани с кръвта на жертвеното животно. Така е било открай 
време у всички народи, чак до далечните първобитни времена, до палеолита. И 
Мойсей, когато сключил завет с Божия народ, поръсил всички с кръвта на жерт-
веното агне.4

А в тази нощ, за която говоря, която била през пролетта на 30-ата година на 
първото столетие на нашата ера, Иисус от Назарет, заобиколен от дванаде-
сетте, извършва обряд за възпоменание на свободата, която дарува Бог. И тук 
няма кръв, а има чаша с вино и хляб. И Той преломява този хляб, раздава на всич-
ки и казва: „Това е Моето тяло”5. Като жертвен агнец за хората. И Той обикаля 
с чашата между учениците и казва: „Това е Моята кръв, която Аз проливам за 
вас, това е Новият завет с Моята кръв”6.

Така на тази свещена трапеза, за която говорихме с вас, когато засегнахме 
литургията, Бог и човекът се съединяват вече не в реалната телесна кръв, а 
в символичната кръв на земята, тъй като гроздовият сок, виното, е кръвта на 
земята, а хлябът е плодът на земята, това е природата, която ни храни, това е 
и Бог, Който отдава Себе Си на хората като жертва. И ето, Иисус от Назарет 
извършва тази жертва.

3  Вж. Иер. 32:40 Б.пр. 
4  Изх. 24:8 (И взе Мойсей кръвта и поръси народа, като думаше: ето кръвта на завета, който Господ сключи 
с вас…). Б.пр.
5  Лук. 22:19. Б.пр.
6  Вж. Лук. 22:20. Б.пр.
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И от този миг, от тази свещена нощ чашата не престава да се издига и да се 
извършва Евхаристия. Във всички направления на християнството, във всички 
църкви и дори секти, навсякъде присъства този знак.

Понякога се казва, че Христос е възвестил нов морал. Да, Той казва: „Нова запо-
вед ви давам – да любите един другиго, както Аз ви възлюбих”7. 

И по-рано е съществувала заповедта за любовта и думите „обичай ближния си 
като себе си” принадлежат на Мойсей8. Но Христос  е придал съвсем особено 
звучене – „както Аз ви възлюбих”, защото заради любовта към човека Той ос-
тана с нас на мръсната, кървава и грешна земя, само за да бъде редом до нас. 
Тоест Неговата любов е станала себеотдаваща се любов и затова Той казва: 
„Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си”9. Тоест от своята 
самодостатъчност – не от своята личност, в никакъв случай, личността е свя-
та, а от своето лъжливо самоутвърждаване, от своята самодостатъчност. Да 
се отрече от себе си, да вземе кръста си, тоест своето служение в страдание 
и радост, и тогава да върви след Мен.

Христос призовава човека към осъществяване на божествения идеал. Само къ-
согледите могат да си въобразяват, че християнството вече е било, че вече се 
е осъществило – било в тринадесети век, било в четвърти век или някога си. 
То е направило едва първите, бих казал, плахи стъпки в историята на човешкия 
род. Много от думите на Христос за нас и досега са непостижими, защото ние 
сме още неандерталци по дух и нравственост, защото евангелската стрела се 
прицелва във вечността, защото историята на християнството едва започва и 
това, което по-рано е било, това, което сега ние исторически наричаме история 
на християнството, това са половинчатите, неумели и несполучливи опити да 
го осъществим.

Вие ще кажете: ама как така, ние сме имали такива велики майстори като не-
знайните иконописци, като Андрей Рубльов и т.н.!

Да, разбира се, имало е и велики светии. Те са били предтечи. Вървели са на 
фона на море, черно от мръсотия, кръв и сълзи. Изглежда това е главното, което 
е искал (а може и да не е искал, неволно така е станало) да покаже Тарковски в 
своя филм „Андрей Рубльов”. Помислете, на какъв фон е създадено това най-неж-
но, феерично, божествено видение на Троицата! Изобразеното в този филм е 
било истина. Война, мъчения, предателства, насилие, пожари, дивотия. На този 
фон човек, непросветен от Бога, би могъл да създаде само „Капричос”10, каквито 
е създавал Гоя. А Рубльов създава божествено видение. Ще рече, той черпи не от 
действителността около него, а от света на духа.

7  Вж. Иоан. 13.34 и 15:12. Б.пр.
8  Вж. Лев. 19.18 (Не отмъстявай и не бъди злобен към синовете на твоя народ, но обичай ближния си като 
себе си). Б.пр.
9 Вж. Лук. 9:23. Б.пр. 
10  Серия от 80 графични творби – сатира на испанското общество от края на XVIII в. Б.пр. 
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Християнството не е нова етика, то е нов живот. Нов живот, който довежда 
човека до непосредствен допир с Бога, това е нов съюз, нов завет.

И къде е тука тайната? Как да разберем защо като от магнит човечеството 
се привлича от личността на Иисус Христос, въпреки че Той идва в света унизен 
и в Него е нямало нито тайнствеността на индийските мъдреци, нито поети-
ческата екзотика на източната философия.

Всичко, казано от Него, е било просто, ясно. Дори примерите от Неговите прит-
чи са взети от ежедневния живот.

Това е тайна, която Той разкрива в кратки фрази, чуваме ги в Евангелието от 
Иоан. Филип казва: „Покажи ни Отца”11. Този, когото гърците наричали Архе, Пър-
воначало, къде е Той? И Иисус отговаря – както нито един философ на земята 
не е отговарял: „Толкоз време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е 
видял Мене, видял е Отца”12. Неведнъж е казвал Той такива думи и мнозина са 
Му обръщали гръб и са си тръгвали с негодувание, защото това винаги е било 
предизвикателство. Трябвало е да се разбере една необикновена тайна. Христос 
никога не е формулирал тази тайна открито. Той просто е питал хората: „За 
кого Ме приемат? За пророк ли, за възкръсналия Иоан Кръстител? А вие?”. „Ти 
си Помазаник, Цар, Месия, Син на живия Бог.”13 

Тук трябва да се разкрие някакъв вътрешен опит. И Той отправя този въпрос 
досега, пита всекиго, защото Бог казва това с човешки уста. Иисус Христос е 
човешкият лик на Безконечния, Неизяснимия, Необятния, Неизповедимия, Безимен-
ния. Прав е бил Лао-Дзъ, когато е казал, че името, което ние не произнасяме, е 
вечното име. Да. На Безименния и Непостижимия. А тук Той става не само назо-
вим по име, дори човешко име. Този, Който носи заедно с нас бремето на живота.

Ето в това е центърът и сърцевината на християнството.

Когато от Евангелията преминем към Деянията на апостолите и Посланията, 
трябва да обърнем внимание на втората личност на Новия завет. По думите на 
един френски учен Новият завет се състои от две биографии: на Иисус Христос 
и на Неговия последовател Савел от Тарс – апостол Павел. 

Разбира се, всеки от вас, преминавайки от Евангелията към посланията на Па-
вел, като че ли попада от небето на земята. Въпреки че Павел в много отно-
шения превъзхождал евангелистите. Той е бил човек с огромен талант, духовна 
мощ, образование. Този човек е създал личностни произведения. Неговите пос-
лания са написани с кръвта на сърцето. Но да се сравняват те с Евангелията 
все пак е трудно. Защото Евангелията отразяват не толкова литературното 
дарование на апостолите евангелисти, колкото този Образец, Който те са виж-

11  Иоан. 14:8. Б.пр.
12  Иоан. 14:9. Б.пр.
13  Срв. Мат. 16:13-16. Б.пр.
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дали пред себе си. И ако апостол Павел пред нас е само човек, то Христос е 
Божие откровение.

Но с какво е важен за нас апостол Павел? Защо Църквата го е поставила редом 
до Христос в Новия завет? Защо голяма част от посланията – четиринадесет – 
са написани от негово име? Защо в Деяния на апостолите неговата биография 
заема лъвския дял?

Работата е там, че апостол Павел, изглежда, никога не е виждал лицето на 
Иисус по време на Неговия земен живот. Въпреки че има исторически хипотези, 
че те биха могли да са се срещали в Йерусалим. (Самият той е роден в първите 
години на нашата ера в Мала Азия, но се е учил в Йерусалим и тогава може да е 
видял Иисус.) Но все пак достоверно е да считаме, че той никога не Го е виждал.

Мисля, че точно това привлича Църквата към неговата личност. Тъй като ние 
също не сме виждали това Лице. Но Христос се явява на Павел с такава досто-
верност, която значително превъзхожда всяко външно съприкосновение.

Външно Христа са виждали и Неговите врагове, и книжниците, и фарисеите, и 
Пилат. Но това не ги е спасило.

Павел също е бил враг, но Христос го спира на пътя за Дамаск и го призовава да 
стане апостол. Това събитие променя не само неговата съдба, но и съдбата на 
цялата ранна Църква: защото Павел става един от тези, които понасят Еванге-
лието от Сирия и Палестина по широкия свят. Наричали го апостол на народите 
или апостол на езичниците.

Възпитан в юдейството, той прекрасно е знаел истината, че да се слееш с Бога 
е невъзможно, че човекът от Изтока, който мисли, че преживявайки екстаз, вече 
се е слял с Абсолюта, се заблуждава. Той едва се докосва до Него, тъй като 
в недрата на Божеството кипи вечен огън, който разтваря всичко в себе си. 
Между Твореца и творението се намира бездна – както между абсолютното и 
условното, тя не може да се прескочи нито логически, нито битийно.

Но има мост, прехвърлен над тази бездна. И сам Павел е почувствал този мост. 
Защото той е видял Христа и вътрешно с Него се е съединил, с безкрайна любов 
е бил към Него прикован: така, че му се е струвало, че носи на себе си раните 
Христови, че заедно с Него е умирал на кръста и с Него е възкръснал. Той така 
и казва: „Вече не аз живея, а Христос живее в мене. Заедно с Него умирам и 
заедно с Него възкръсвам за живот”14. Ако с Бога е невъзможно да се слееш, с 
Богочовека е възможно, тъй като Той принадлежи едновременно на два свята: на 
нашия и на отвъдния.

И върху това е построен целият път на християнските мистици, от Павел до 
днешния ден.

14  Вж. Гал.2:20. Б.пр.
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Пътят към Отца е единствено чрез Сина.

„Аз съм вратата”15 – казва Христос. Аз съм врата, порта в небето. Повтаряйки 
различни молитви, християнските подвижници могат да се уподобят на източ-
ните, индийските, които повтарят разни мантри. Тук има сходство и паралел. 
Но една от най-важните молитви на християнското подвижничество се нарича 
„Иисусова молитва”, в която постоянно се повтаря името на родилия се, живял 
на земята, разпнат и възкръснал. И ето тази центрираност в Христос на глав-
ната християнска молитва коренно я отличава от всички останали медитации и 
мантри, защото тук става среща: не просто концентрация на мислите, не прос-
то съсредоточаване, не просто потапяне в някакъв океан или бездна-духовност, 
а среща на личността с Личността на Иисус Христос, Който стои над света и 
в света. Спомням си едно стихотворение в проза, написано от Тургенев, кога-
то той бил в селския храм и изведнъж почувствал, че Христос е до него. Като 
се обърнал, видял обикновен човек. И после, като се обърнал на другата страна, 
отново почувствал, че Той е тук.

Това е истина, това е така. И Църквата Христова затова и съществува и се 
развива, защото Той пребивава вътре в нея. 

Обърнете внимание на това, че Той не е оставил на християнството нито един 
написан ред, за разлика от Платон, който ни е оставил своите диалози.

Той не ни е оставил скрижали, на които да е написан Законът, както Мойсей е 
оставил скрижалите. 

Той не е продиктувал Корана, както Мохамед.

Той не е основал орден, както е направил Гаутама Буда. 

Но Той е казал: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света”16. Когато са 
чувствали, че се разделят с Него, Той произнася пророчески слова: „Няма да ви 
оставя сираци; ще дойда при вас”17. И това продължава и става и днес. Целият 
най-дълбинен опит на християнството се гради единствено върху това, всичко 
останало е като повърхностни слоеве. Във всичко останало християнството 
може да стане подобно на другите религии.

Религиите в света са част от културата. Те израстват заедно с порива на 
човешкия дух към вечността, към непреходните ценности. Но тук потокът идва 
отгоре, от небето, и затова един теолог от нашето столетие18 е имал право 
да каже: „Християнството не е една от религиите, а е криза на всички религии”. 
То се издига над всички тях, защото, както ни казва апостол Павел, никой не се 
спасява с дела по Закона, а само с вяра в Иисус Христос. 

15  Иоан. 10:9. Б.пр.
16  Мат. 28:20. Б.пр.
17  Иоан. 14:18. Б.пр.
18  Става дума за XX в. Б.пр.
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В заключение – длъжен съм да ви обясня тази ключова фраза. Какво означава 
дела по Закона? Това е система от религиозни обреди, правила. Необходими ли 
са те? Да, като възпитателно средство. Те се създават от хората. Понякога 
вследствие на велики прозрения, понякога просто по традиция, понякога поради 
заблуда.

Дела по Закона… Понякога тези закони идват от Божието откровение, както 
в Стария завет. Но – за определена фаза на умственото и духовно развитие. А 
какво означава да се спасиш? Това означава да свържеш своя ефимерен, временен 
живот с безсмъртието и Бога. Ето това е спасение. Приобщаване към Божест-
вения живот. Жаждата за това приобщаване живее в нас, във всеки човек. Тя 
е скрита, можем някъде навътре да я натикаме, но все пак я има в човека. Ето, 
апостолът казва, че Законът е свят. Старозаветният Закон е свят и Бог го е 
дал, но да се приобщиш към Божествения живот може само чрез вяра в Иисус 
Христос. 

Все пак какво означава вяра в Иисус Христос? Вяра в това, че е живял такъв 
човек на земята? Това не е вяра, а знание. Съвременниците са помнили, че Той 
е живял. Евангелистите са ни оставили достоверни свидетелства. Днешният 
историк ще ни каже, че да, имало е такъв. Опитите на разни пропагандисти да 
твърдят, че Христос е мит, отдавна са разрушени. Единствено в нашата стра-
на, като в резерват за всякакви чудеса, се е запазила тази концепция.

И какво означава това – да вярваш в Него? В това, че Той е дошъл от други 
светове? Това също е истина, но все пак е теория. И тук трябва да си спомним 
за тази вяра, която е обявена в Стария завет: доверие в битието.

Още когато Аврам казва „да” на Бога, по-точно не казва, а мълчешком се поко-
рява на Неговия призив, ето тогава се ражда вярата. На древноеврейски език 
думата „вяра” звучи като „емуна” – от думата „аман”, вярност. „Вярата” е по-
нятие, много близко до понятието „вярност”. Бог е верен на Своето обещание, 
човекът е верен на Бога; слаб, грешен, той все пак е верен на Бога. Но на ка-
къв Бог? Съкровен, страшен като мирозданието, понякога отдалечен от човека 
като океан?

Христос разкрива друг облик на Бога: чрез Себе Си. Той не Го нарича другояче, 
а само „Отец”. Иисус Христос почти никога не произнася думата „Бог”. Той 
винаги Го нарича Отец. И в земния Си живот Той използва за това една такава 
дума, нежна и гальовна, с която децата на Изток се обръщат към баща си. Това 
е непреводимо, но е така. Христос разкрива Бога като наш небесен Отец и така 
създава братя и сестри, тъй като братята и сестрите са възможни само ко-
гато имат общ баща.

И ето, общият духовен Отец е Бог. А отвореността на сърцето за вестта на 
Иисус Христос – това е тайната на Евангелието. Защото всеки от вас отлично 
знае доколко човекът е объркан, слаб, доколко в него са свили гнезда всевъзмож-
ни комплекси и грехове.
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И има сила, която Христос е оставил на земята, която ни се дава даром. Тя 
така и се казва на руски – благодат. Благо, което се дава даром. Не се спечелва 
с труд, а даром.

Да, ние трябва да полагаме усилия, да, длъжни сме да се борим с греха, да, 
трябва да се стремим към самоусъвършенстване, като помним, че сами себе 
си да измъкнем за косите няма да успеем. Това е само подготвителна работа. 
Тук е коренното различие между християнството и йога, според която човекът 
може да се добере до Бога и да нахлуе към Него, така да се каже, по собствено 
желание. Християнството казва: ти можеш себе си да усъвършенстваш, но да 
достигнеш до Бога е невъзможно, докато Сам Той не дойде до теб.

И ето, благодатта превъзхожда закона. Законът е първият стадий на религията, 
който започва при детето. Това не може, онова може, някакви правила, някакви 
норми. Нужно ли е това? Да, разбира се. Но след това идва благодатта: чрез 
вътрешния опит на среща с Бога. Това е като любов, като ликуване, като побе-
да, като музика на сферите.

Благодатта – това е нов живот. Апостол Павел казва: „Ето, спорят помежду си 
хората. Едните са привърженици на старинните, старозаветни обреди. Други 
(гърците) са против това. А нали нито това, нито другото е важно. А важно е 
само новото творение – и вярата, действаща чрез любовта”.

Ето това е истинското християнство. Всичко останало в него е историческа 
обвивка, рамка, антураж; това, което е свързано с културата.

Аз ви говоря за самата същност на Христовата вяра. Безкрайната ценност на 
човешката личност. Победата на светлината над смъртта и тлението. Новият 
завет, който израства както дървото от мъничкия жълъд. Новият завет, който 
заквасва историята както квасът тестото.

И ето, днес това Царство Божие скрито се явява сред хората: когато правите 
добро, когато обичате, когато съзерцавате красотата, когато усещате пълно-
тата на живота – Царството Божие вече се е докоснало до вас.

То не е само в далечното бъдеще, не е само във футурологичното съзерцание, 
то съществува тук и сега. Така ни учи Иисус Христос. Царството ще дойде, 
но то вече е дошло. Над света ще има съд, но той вече е започнал. „Сега е съд 
над тоя свят”19 – казва Христос. Сега, тоест тогава, когато Той за първи път 
провъзгласява Евангелието.

И Той казва още: „А съдът се състои в това, че светлината дойде на света, но 
човеците обикнаха повече мрака”20.

19  Иоан. 12:31. Б.пр.
20  Вж. Иоан. 3:19. Б. пр.
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Този съд е започнал – по време на Неговата проповед в Галилея, в Йерусалим, на 
Голгота, в Римската империя, в средновековна Европа и Русия, днес, в двадесе-
тия век, и в двадесет и петия век, и в цялата история на човечеството. Съдът 
ще продължава, защото християнската история, това е историята, когато све-
тът върви редом със Сина Човешки.

И ако още веднъж си зададем въпроса: до какво се свежда същността на хрис-
тиянството, трябва да отговорим: това е богочовечеството – съединението 
на ограничения и временен дух на човека с безграничното Божествено.

Това е освещаване на плътта, тъй като от момента, когато Синът Човешки 
е приел нашите радости и страдания, нашето съзиждане, нашата любов, нашия 
труд – природата, света, всичко, в което се е намирал, в което се е родил като 
човек и богочовек – не е отхвърлено, не е унизено, а е въздигнато на ново ниво 
и е осветено.

В християнството съществува освещаване на света, победа над злото, над 
мрака, над греха. Но това е победа на Бога. Тя е започнала в нощта на Възкре-
сението и ще продължава до свършека на света. 

Превод от руски: Весела Дечева
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Йохан Баптист Мец (1928–2019) е един от 
големите съвременни католически теолози. 
Ученик на Карл Ранер, през 1954 г. e ръкопо-
ложен за свещеник и в продължение на 30 го-
дини е професор по фундаментална теология 
(основен курс в богословието) в универси-
тета в Мюнстер. Преподавал е в Бостън и 
Виена, съосновател на интернационалното 
списание Concilium. Създава Новата полити-
ческа теология в Германия, която оказва вли-
яние върху Теологията на освобождението в 
Латинска Америка. Сред многобройните му 
съчинения са: Християнска антропоцентрич-
ност, Вяра в историята и обществото, От-
въд буржоазната революция, Към понятието за нова политическа теология. През 
1978 г., в Деня на католиците във Фрайбург, Йохан Баптист Мец изнася доклад 
от историческо значение, който по-късно многократно е публикуван и комен-
тиран. Неговите богословски размисли за „Християните и евреите след Ауш-
виц” са в основата на „богословието след Аушвиц” в Германия. Публикуваният 
тук текст представлява преработена версия на доклада. Пълната версия може 
да се прочете в: Kogon Eugen, Metz Johann Baptist (Hg.), Gott nach Auschwitz – 
Dimensionen des Massenmordes am jüdischen Volk, 1989, Herder, Freiburg.

Йохан Баптист Мец

ЗА	ОТНОШЕНИЕТО	МЕЖДУ	

ХРИСТИЯНИТЕ	И	ЕВРЕИТЕ	В	

ГЕРМАНИЯ	

Моралният възглед за традицията

Не съм специалист по християнско-еврейското единение. Когато все пак се 
изказвам по този въпрос, то е, не на последно място, и защото не знам какво 
означава да си „специалист” пред лицето на катастрофата от Аушвиц. И така 
вече произнесох името, без което отношенията между християните и евреите 
в тази страна – както и изобщо – не могат да бъдат формулирани и определени. 
Име, което не може да бъде заобиколено, което нито за миг не бива да се забравя 
тъкмо защото в духа на опитите ни като християни да се справим с историята 
има опасност то да се историзира – сякаш това име би могло да бъде подреде-
но и класифицирано като други имена в една прeдубедена всеобхватна история 
и накрая успешно предадено на забравата или – което в края на краищата ще 
доведе до същото – на избирателното празнично възпоменание. Аушвиц, който 
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тук се мисли преди всичко като символ на ужаса от извършеното милион пъти 
убийство на еврейския народ.

Аушвиц засяга всички ни. Непонятното при него не са само палачите и изпълните-
лите на тяхната воля, не е само апотеозът на злото в тях и не е само мълчанието 
на Бог. Непонятно, понякога още по-объркващо според мен е мълчанието на хората: 
мълчанието на всички онези, които са гледали безучастно или са отвръщали поглед, 
което довежда този народ в неговата агония до невиждана самота. Не обвинявам, 
казвам го с печал. И не го казвам, за да отдам почит на съмнителното схващане 
за колективна вина. Пледирам за едно – нека го нарека, морално схващане за тра-
диция: можем да имаме вяра на историята, да извлечем от нея критерии за нашите 
собствени действия само когато не отричаме пораженията в нея и не разкрасява-
ме катастрофите. Да имаме историческо съзнание и да живеем с него, означава да 
не бягаме от катастрофите, означава никога да не отричаме или презираме един 
авторитет – авторитета на страдалците. В нашата християнска и германска ис-
тория това се отнася най-вече за Аушвиц. Еврейската съдба трябва да се помни в 
духовен план тъкмо защото заплашва да се превърне в чисто историческа. 

Аушвиц като край и поврат?

Въпросът дали ще се стигне до реформация, до поврат из основи в отношени-
ето между християните и евреите, зависи – поне в тази страна – от това как 
ние, християните, се отнасяме към Аушвиц, как ние, християните, го оценяваме 
за самите себе си. Дали искаме наистина да е край, прекъсване, какъвто той 
е, катастрофа в нашата история, от която може да се намери път само чрез 
радикална промяна, с помощта на нови критерии, или напротив – ще го приемем 
за чудовищен нещастен случай в нашата история, който не засяга нейния ход. 

Какво лично аз имам предвид под край и поврат за нас, християните, нека обясня 
чрез спомена за един разговор. В края на 1967 г. в Мюнстер се състоя дискусия 
между чешкия философ Милан Маховец, Карл Ранер и мен. Към края на разговора 
Маховец припомни думите на Адорно: „След Аушвиц вече няма поезия” (думи, кои-
то днес всички смятат за пресилени и отдавна опровергани – несправедливо, 
мисля, ако ги отнесем към самите евреи: не бяха ли погубени Паул Целан, Тадеуш 
Боровски, Нели Закс и др., всички те – изключителни поети, от неизречените 
думи за случилото се в Аушвиц, за което трябваше да се говори?). И така Ма-
ховец цитира Адорно: „След Аушвиц вече няма поезия”, и ме попита дали за нас, 
християните, след Аушвиц все още може да има молитва. Отговорих, както бих 
отговорил и днес: Ние можем да се молим след Аушвиц, защото и в Аушвиц се 
молеха. Ако извадим това изречение от контекста, може да ни прозвучи пресиле-
но, също като думите на Адорно. Аз впрочем не го смятам за преувеличено. След 
Аушвиц ние, християните, никога няма да се върнем назад. Ала отвъд Аушвиц, ако 
бъдем точни, вече не можем да продължим сами, а само заедно с жертвите от 
Аушвиц. Тук според мен се корени единението между евреи и християни. Промяна-
та в отношението между евреи и християни съответства на радикалността на 
настъпилия в Аушвиц край. Само ако му устоим, ще разберем какво представлява 
новото отношение между евреи и християни или какво би могло да бъде.
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Да устоим на Аушвиц в никой случай не означава да го проумеем. Който иска 
да го разбере, нищо нe би разбрал. Непонятното, което ни гледа втренчено от 
нашата най-нова история, се измъква от всякакъв опит за мирно и кротко поми-
ряване с него, а след това и за напускане на нашето съзнание. „Обективни” тук 
са само поразените, скърбящите. И каещите се. Пред лицето на Аушвиц нe може 
да има въздържали се, не може да има хора без отношение, ако ги има, това би 
било опит за ново тайно съглашение с непонятния ужас. 

Ала как ние, християните, трябва да се справим с това? Ние във всеки случай 
няма да си позволим да тълкуваме страданието на еврейския народ от гледна 
точка на историята на спасението. Ние нямаме никакво право да го мистифи-
цираме! В това страдание ние се сблъскваме на първо място със загадката на 
нашата нечувствителност, с тайната на нашата собствена апатия, ала не и 
с Божиите следи. 

Приемам всяка християнска теодицея (т.е. всеки опит за т.нар. „оправдание на 
Бог”) и всяко говорене за „смисъл” с оглед на Аушвиц, което се поставя извън 
или над тази катастрофа, за богохулство. Смисъл, дори и божествен, можем да 
търсим единствено доколкото и той е пожертван в Аушвиц. Това обаче озна-
чава, че ние, християните, заради самите нас сме свързани от тук нататък с 
жертвите на Аушвиц – и то тъкмо в спасително исторически съюз, ако дума-
та „история” в християнското понятие „история на спасението” запази един 
определен смисъл, а не се използва само като претекст за триумфалистка ме-
тафизика на спасението, която никога не се учи от катастрофи, никога не се 
променя в катастрофи, защото всъщност за нея такива катастрофи изобщо не 
съществуват. 

Този спасително исторически съюз би трябвало най-сетне да означава и ради-
кален край на гоненията на евреи от християни. Ако някога отново има такива 
гонения, те всъщност биха могли да бъдат само гонения на евреи и християни 
заедно, както някога в началото. Ранните гонения на християни са били, както 
е известно, и гонения на евреи: тъй като те заедно са отказвали да признаят 
римския император за божествен и така са подкопавали политическата религия 
на Рим, били са заклеймявани като „атеисти” и „врагове на човешкия род” и 
осъждани на смърт. 

Еврейско-християнският диалог във възпоменанието за 
Аушвиц

Ако така се гледа на тези взаимовръзки, повече няма да се задава въпросът 
дали християните най-сетне ще преминат от мисионерство към диалог в свое-
то отношение към евреите. Самата дума „диалог” за означаване на тази вза-
имовръзка изглежда по-скоро слаба и неуместна. Все пак какво означава диалог 
между евреи и християни във възпоменанието за Аушвиц? Да се постави този 
въпрос ми изглежда важно, макар и не защото християнско-еврейският диалог 
днес се радва на популярност и защото има организации и институции, които 
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работят за него. 

1. Християнско-еврейският диалог във възпоменанието за Аушвиц означава за 
нас, християните, преди всичко, че не ние първи имаме думата, не ние отваряме 
този диалог. На жертвите не се предлага диалог. До разговор може да се стигне 
само ако жертвите сами започнат да говорят. И тогава пръв наш християнски 
дълг е внимателно да се вслушаме, най-после да се вслушаме какво евреите каз-
ват пред самите себе си и за самите себе си. Греша ли, когато оставам с впе-
чатлението, че в този диалог ние, християните, отново говорим много, прека-
лено много за нас и нашите представи за еврейския народ и неговата религия? 
Че ние отново твърде бързо правим сравнения, без отношение към ситуацията, 
паметта, личността, „догматични сравнения”, наистина с повече благосклон-
ност и помирение отпреди, ала все така без нищо да подозираме, защото отно-
во не слушаме. Така че накрая разговорът, който в действителност все още не 
се е случил, и този път има опасност да се провали. Защото ние отново не се 
вглеждаме и предпочитаме да говорим за „еврейството” вместо „за евреите”. 

Вслушвахме ли се наистина през последните десетилетия? Наистина ли днес 
знаем повече за евреите и тяхната религия? Внимателно ли се вслушваме в про-
рочеството на техните страдания? Или пък експлоатацията започва отново, 
този път по-изтънчена, под знака на доброжелателството? Онова ограбване, 
което се случва, когато избираме текстове от юдейското предание като илюс-
тративен материал за нашата християнска проповед, когато предпочитаме да 
цитираме хасидски истории – без ни най-малка мисъл за ситуацията на стра-
дания, в която те са възникнали и която очевидно е част от тяхната истина? 

2. За диалога между евреи и християни няма предварителни модели, които да се 
извлекат от вътрешнохристиянските икуменически отношения. Всичко трябва 
да се измерва с Аушвиц. Също и нашият християнски начин да използваме въп-
роса за истината. Единението, чуваме да казват, не може да се случи извън 
въпроса за истината, то трябва непрестанно да се ориентира по него. Сигурно. 
Ала да се предадеш на истината, тук най-напред означава: да не се отбягва 
истината за Аушвиц и откровено да се разобличават митовете за извинение-
то и механизмите за омаловажаване, които отдавна се разпространяват сред 
християните. Това би било в служба на истината! Впрочем на християните се 
препоръчва точно в диалога с евреите извънредно тактично боравене с поняти-
ето за истина. Твърде често то – съответно това, което християните твърде 
победоносно и безжалостно представят като разбиране за истина, се превръща 
в оръжие, изтезание, инструмент за преследване срещу евреите. Нито за миг 
да не забравяме това – то е част от грижата за истината в християнско-ев-
рейския диалог!

Както и това – ние, християните, да сме по-предпазливи със силните думи за 
самите нас и силните сравнения в този християнско-еврейски диалог. Кой смее 
пред лицето на Аушвиц да нарече нашето християнство „истинската” религия 
на страдалците, „истинската” религия на преследваните, „истинската” религия 
на прогонените? Внимание и дискретност, каквито тук имам предвид, богослов-



2020 / брой 2 (149)

45

ският принцип на пестеливостта, който тук препоръчвам: всичко това няма 
нищо общо с капитулация пред въпроса за истината. То е израз на недоверие 
към един чисто дидактически диалог, без оглед на ситуацията и паметта. След 
Аушвиц не бива повече да съществува извънситуативна и безсубектна бого-
словска „проникновеност”. Би било истинско богословско лекомислие! С Аушвиц 
окончателно приключи времето на безсубектните и извънситуативни богословс-
ки системи! Затова и се колебая по отношение на всички толкова добронаме-
рени и благи учебникарски сравнения, на всички опити да се установи „общото 
в богословието”. Всички те ми се струват твърде скорошни. Впрочем не ги ли 
е имало тези сходства винаги? И защо не са могли да предпазят евреите от 
агресивното презрение на християните? Не са ли по-дълбоки проблемите? Може 
ли нашето богословие преди и след Аушвиц да е едно и също? 

3. И в друго отношение еврейско-християнският разговор след Аушвиц не се 
вписва в никакъв икуменически шаблон. Еврейският партньор в това търсено 
ново взаимоотношение, по мое мнение, не би трябвало да е само религиозният 
в конфесионален смисъл евреин, а застрашеният от Аушвиц евреин изобщо. Жан 
Амери го е казал малко преди смъртта си: „Eдва в кръга на ада (на Аушвиц) раз-
личията наистина се усещаха, жигосваха ги на кожата ни като татуирани но-
мера, с които ни обозначаваха. Всички „арийски” затворници, макар и в същата 
бездна, бяха по-високо над нас, евреите, на светлинни години … Евреинът беше 
жертвеното животно. Той трябваше да изпие чашата – до последната най-гор-
чива капка. Аз я изпих. И така разбрах какво е да си евреин”.

Християнство и богословие след Аушвиц 

Разбира се, търсеното единение между християни и евреи не зависи само от 
готовността на християните най-после да се вслушат и да дадат думата на 
евреите като евреи, тоест като еврейски народ с еврейска история. Тo съдър-
жа и един дълбок богословски проблем, а именно въпроса дали и доколко христи-
янството е готово и способно да признае месианската традиция на юдаизма 
в нейната ненадмината самобитност, така да се каже, в непрекъснатото  
месианско достойнство – без християнството да предаде или да омаловажи 
застъпваната от него христологична тайна. Този въпрос също не може да се 
изясни абстрактно, а чрез възпоменанието за Аушвиц. Не трябва ли Аушвиц да 
е поводът за радикално обръщане на християнството и на богословието към 
самите себе си, обръщане, без което християните в единението си с евреите 
не могат да оценят по нов начин тяхната религия и еврейската история? Бих 
искал накратко да разгърна някои от елементите на това обръщане към са-
мите себе си, които ми се струват важни; те впрочем също съдържат много 
препратки към непрестанно появяващите се, нека ги нарека, основни опасности 
пред християнството и неговото богословие. 

1. Християнството не се ли интерпретира твърде често в абстрактно разгра-
ничение от юдейството, като чисто „афирмативна религия”, като религия на 
победителите с излишество от отговори и съответния недостиг на страстни 
въпроси? Не изтласква ли христологията твърде често проблема с Йов, така 
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че образът на Сина, Който страда от Бог и от Неговото безсилие в света, 
придобива прекалено победоносни черти? И по тази причина няма ли опасност 
от христологична слабост на разказа за страданията на света? Нека пояс-
ня накратко с няколко изречения от синодалния документ „Нашата вяра”1: „Не 
откроихме ли твърде силно … в историята на нашата църква и на християн-
ството неговото вдъхващо надежда страдание – пред историята за страда-
нията на човечеството? Не създадохме ли – чрез изключителното асоцииране 
на християнската мисъл за страданието с Неговия кръст и с нас, Неговите 
последователи, – празни пространства в нашия свят, празни пространства на 
незащитеното чуждо страдание? Не сме ли били ние, християните, много често 
безчувствени по ужасяващ начин и равнодушни към тези страдания?”. 

Сякаш това страдание до известна степен попада в „чисто светската област”, 
сякаш можем да се почувстваме пред това страдание като големите победи-
тели. Сякаш това страдание няма изкупителна сила и ние не живеем за сметка 
на тези мъки. Иначе по какъв друг начин могат да се разберат страданията, 
които християните са причинявали през вековете на еврейския народ или не са 
го защитили от тях? Не показва ли нашата нагласа типичните черти на апатия 
и безпомощност? 

2. Не издава ли християнството непрекъснато, тъкмо в сравнение с юдейската 
религия, собствената си месианска слабост? Не избива ли отново в християн-
ството един опасен спасително исторически триумфализъм, който тъкмо евре-
ите усещат по особен начин? Не е ли той неотменно следствие от вярата на 
християните в спасението, гарантирано ни окончателно в Христос? Не трябва 
ли и християните по-скоро да очакват нещо и да се боят – не само за себе си, 
а и за света и неговата история като цяло? Не трябва ли и християните да 
вдигнат глава към деня Господен? Ала всъщност какво място заема в умовете 
на християнските богослови изконно християнското учение за очакването на 
месианския ден Господен? Какво значение има то – не само като съдържание на 
християнското богословие (и без това тълкувано най-често объркано и смуте-
но), но и като принцип на богословското познание? Ако има такова (или хрис-
тияните са го преоткрили чрез Аушвиц), тогава би станало ясно най-напред, 
че месианското доверие не е идентично с често срещаната сред християните 
еуфория на разсъдъка, която ги прави толкова невъзприемчиви към апокалиптич-
ни заплахи и опасности в нашата история и ги кара да реагират с апатията 
на победители при досега с чуждото страдание? То вероятно би внесло разум 
в християнското богословие – така силно християнството блокира и изтласква 
апокалиптично-месианската мъдрост на юдаизма. Ако за мен опасността от 
юдейския месианизъм се състои в това, че той отново суспендира помирението 
за нашето настояще, то опасността от месианизма, схващан като христи-
янски, е в това, че в съвремието ни той твърде силно блокира основаното в 
Христос помирение и охотно потвърждава моралната и политическа невинност 
на съвременното християнство. 

1  Позиция на германските епископи за вината по време на нацизма, изразена в Решение на Общия синод 
на епархиите във Федерална република Германия от 1975 г.
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Там, където християнството победоносно прикрива своята месианска слабост, 
закърняват прогресивно и сетивата за опасност и гибел. Богословието изгубва 
усет за историческите прекъсвания и катастрофи. Не беше ли сведена ти-
хомълком нашата християнска вяра в спасението чрез Христа до един вид опти-
мизъм на разума, който вече не е в състояние да осъзнае радикалните прекъсва-
ния и колизиите на смисъла? Не съществува ли нещо като типично християнско 
непоколебимо удивление пред лицето на такива катастрофи? И не важи ли това 
най-вече за средностатистическото християнско (и богословско) отношение 
към Аушвиц? 

3. Нe се ли проявяват в историята на нашето християнство драстичен дефицит 
на политическата съпротива и излишък на политическото приспособленчество. 
Тук според мен е повратният момент в обръщането на християните и на бого-
словието към самите себе си при възпоменанието за Аушвиц. В историческото 
начало на християнството, за което вече стана дума, юдеите и християните са 
преследвани заедно. Гоненията на християните, както знаем, скоро приключват, 
тези на евреите обаче продължават и нарастват непомерно през вековете. 
Разбира се, за различните исторически процеси при християните и евреите има 
много причини и не всички могат да се използват в критичен спрямо християн-
ството план. Ала в мен се надига един въпрос към нашето християнство и него-
вото богословие, който отдавна ме тревожи и в моето разбиране би трябвало 
да безпокои всяко богословие след Аушвиц. Не е ли приело християнството и не 
е ли индивидуализирало твърде стриктно онова месианско спасение, което Иисус 
провъзгласява? Не е ли стриктното усвояване и индивидуализиране на месиан-
ската спасителна мисъл причина за това християнството – още от неговите 
начала при апостол Павел – по-често от юдаизма да се ангажира със зададени-
те политически условия, да посредничи и да се помирява със съществуващата 
политическа власт повече или по-малко безропотно? Може би християнството е 
„по-добро” в това, може би неговата история през двете хилядолетия е по-малко 
история на страдания и гонения в сравнение с юдейската тъкмо защото с него 
винаги „се е правела” държава? Та не е ли бил прав Бисмарк, когато е казал, че 
с Проповедта на планината „не може да се направи” държава? Ала дали е пре-
димство, че християните очевидно са разбирали по-добре от евреите как да 
нагаждат към политическата власт разбирането си за спасението чрез строго 
осъзнаване и индивидуализация. Не би ли трябвало в историята на християните 
да се очакват далеч повече конфликти с политическата власт – подобно на ис-
торията на страданията и гоненията на еврейския народ? Не съществуват ли 
в историята на християнството обезпокоителен дефицит на политическа съп-
ротива и излишък на политическо приспособленчество и послушание? И в края на 
краищата, не откриваме ли ние, християните, по-скоро в разказа за страдания-
та на еврейския народ онази конкретна съдба, която Иисус предсказва на Свои-
те люде, отколкото във фактическата история на нашето християнство? Като 
християнски богослов не желая да премълчавам този въпрос, който ме безпокои 
точно пред лицето на Аушвиц. Той ме накара да развия едно „политическо бого-
словие”, което със своята (ориентирана повече към синоптиците евангелисти, 
отколкото към ап. Павел) програма за деприватизация, да се противопостави 
тъкмо на опасностите от стриктно усвояване на християнското спасение, на 
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опасността от безкритично помирение на християнството с наличната поли-
тическа власт. Според схващанията на това богословие тъкмо строгата непо-
литическа интерпретация на християнството, недиалектическото приемане и 
индивидуализиране на неговите съдържания винаги са водели към безкритична, 
в известна степен допълнителна политизация на християнството. Ала христи-
янството на подвижниците не се нуждае от допълнително политизиране чрез 
копиране или имитация на други вече налични политически примери за действие 
и властови констелации; то е политическо само по себе си като месианска прак-
тика на учениците – мистично и политическо едновременно! И ни насочва към 
отговорност не само за това, което вършим или не вършим, но и за това, което 
ние позволяваме да се случи на другите – в нашето съвремие, пред очите ни. 

4. Не крие ли християнството твърде много практическото ядро на своето 
послание? Непрекъснато чуваме, че юдейската религия била на първо място 
ориентирана към практиката и по-малко заинтересована от единството на 
учението, християнството, напротив, било на първо място учение за вярата и 
следствие от това различие са значителните трудности за еврейско-христи-
янското единение. Ала и християнството не е на първо място доктрина, коя-
то трябва да се запази възможно „най-чиста”, а практика, която трябва да се 
живее възможно по-радикално! Тази месианска практика на подвижничеството, 
на обръщането, на любовта и страданието не се добавя допълнително към хрис-
тиянската вяра, тя е реален израз на тази вяра. Християнската вяра трябва 
така да се изповядва, че нe просто да бъде вярвана, а правена – в месианската 
практика на подвижничеството. Днес съществува християнство на „вярваната 
вяра”, едно надстроечно християнство към нашите собствени интереси, едно 
християнство като буржоазна религия: християнство, което не следва, а вярва в 
последованието и под прикритието на вярата в последованието върви по собст-
вени пътища; християнство, което не състрадава, а вярва в състраданието и 
под прикритието на вярата в състраданието поддържа онази апатия, която кара 
нас, християните, така невъзмутимо да продължим да вярваме и да се молим, 
обърнали гръб на Аушвиц, и във време на гонения на евреите – нека цитираме 
Бонхьофер2, да пеем грегориански хорали, без едновременно с това да крещим 
в защита на евреите. Тук, в свеждането на месианската религия до чисто бур-
жоазна религия, се корени по мое мнение християнският провал по отношение 
на еврейския въпрос и в това, че ние, християните, като цяло, сме неспособни 
истински да скърбим и истински да се покаем, че нашите църкви не устояха в 
следвоенните години пред голямото изтласкване на вината в обществото. 

Вероятно има и други важни въпроси от християнското богословие, които въз-
поменанието за Аушвиц засяга и които отварят път към единение между хрис-
тияни и евреи. Сигурно трябва да бъдат проследени по-конкретно корените 
на антисемитизма в самото християнство, в неговото учение и практика. Тук 
според мен отново роля играят отношенията в онази „спасително историчес-
ка ситуация”, когато християните се противопоставят на евреите и се стига 

2  Германският богослов Дитрих Бонхьофер (1906–1945) казва по време на своя лекция през 1935 г.: „Само 
този, който крещи в защита на евреите, има правото да пее грегориански хорали”. Б.пр.
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дотам, че евреите не се приемат нито като истински партньори, нито като 
противници – дори и противниците имат лица – а биват свеждани до една отми-
нала даденост от историята на спасението. Но официалното вътрешнохристи-
янско изследване на антисемитизма не може да се случи тук; то далеч надхвърля 
зададената рамка. Тук не мога да изясня корените на антисемитизма при онези 
философи от XIX век, които са оказали трайно въздействие върху богословския 
мисловен и категориален свят през нашия век. 

Във всеки случай това, което християнските богослови могат „да направят” за 
убитите в Аушвиц, а по този начин и за бъдещото християнско-еврейско едине-
ние, е следното: да не се занимават повече с богословие, което може да остане 
незасегнато от Аушвиц, съответно неосъдено. Затова аз давам на моите сту-
денти един на вид много прост, ала прецизен критерий за оценка на богослов-
ската сцена: задайте си въпроса дали богословието, което познавате, може да 
остане едно и също преди и след Аушвиц. Ако е така, бъдете внимателни!

Ревизии

Въпросът дали можем да постигнем единение между християни и евреи, което 
да не кара евреите да изменят на самите себе си, зависи в крайна сметка от 
това дали тази крачка ще успее и в църковен и обществен план. Богословските 
усилия за помирение остават повърхностен феномен, ако не са пуснали корени в 
Църквата и обществото, ако не са докоснали душата на народа. Дали и как ще 
се случи това вкореняване, зависи по мое мнение отново от начина, по който 
точно нашите църкви – чрез техните авторитети и тяхната база, се отнасят 
към Аушвиц.

Но какво се случва в нашите църкви? Няма ли опасност „Седмиците на брат-
ството”3 да се превърнат постепенно във фарс? Не са ли те доказателство 
по-скоро за изолация, отколкото за братство? Кой се интересува от наново 
зараждащите се страхове от преследване у евреите сред нас? Католическата 
църква във Федералната република се обяви в своето синодално решение „На-
шата надежда” за ново отношение към историята на вярата на еврейския на-
род и призна тази задача и мисия. Историята на възникване на този раздел от 
текста на Синода би могла да докаже, че и тук, в приетата последна редакция, 
си пробиват път тенденции на успокоение и оневиняване. Въпреки това нека 
приемем тази форма на решение! „По времето на националсоциализма ние като 
цяло, въпреки примера на отделни личности и групи, бяхме църковна общност, 
която продължаваше да живее, загърбила твърде силно съдбата на преследвания 
еврейски народ, чийто поглед беше насочен изцяло към заплахата за нейните 
собствени институции и която мълчеше за извършените престъпления към ев-
реите и еврейството.”

Не е ли настъпила междувременно голямата забрава? В действителност по-

3  „Седмицата на братството”, посветена на християнско-еврейското сътрудничество, се организира ежегодно 
от 1952 г. насам в цяла Германия. Б.пр.
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койниците от Аушвиц трябваше да променят всичко; нищо не трябваше да е 
същото както преди, нито в нашия народ, нито в нашите църкви. Преди всичко 
в нашите църкви. Поне те трябваше да усетят духовната катастрофа, коя-
то представляваше Аушвиц и която не остави невредими нито нашия народ, 
нито нашите църкви. Ала къде сме попаднали ние като християни и граждани 
в нашата страна? Не само че всичко се случи така, сякаш Аушвиц е бил прос-
то една трудова злополука, макар и наистина неприятна, но вече се появяват 
признаци, че причините за ужаса от Аушвиц отново започват да се търсят не 
само в убийците и преследвачите, а и в самите жертви и преследвани. Колко 
дълго трябва да носим власеницата на покаянието, питат най-вече онези, кои-
то вероятно никога не са я обличали. И на кого му идва наум да попита самите 
жертви колко дълго би трябвало да се каем и дали изобщо може да има давност 
в това. Желанието за давност по този въпрос е по-малко израз на християнски 
мотивирано желание за прошка (та ние изобщо нямаме какво да прощаваме!), 
много повече опит на нашето общество и нашето християнство (!) най-после да 
оневинят самите себе си и да са начисто пред бездната на ужаса.

С оглед на тази ситуация става ясно: основанията за едно ново отношение на 
християните към евреите при възпоменанието за Аушвиц не бива да остават 
при подхранването на неясно чувство за помирение, нито при една общодос-
тъпна дружелюбност към евреите, но без последици (която нерядко е израз на 
непреодолима враждебност към евреите). Те трябва да се стремят към практи-
ческа ревизия на нашето съзнание. 

Така например търсеното ново диалогично отношение, ако трябва наистина да 
се случи, не бива да е диалог на професионални богослови и църковнослужители.

Единението трябва да започне тъкмо от народа, от педагогиката на всекидне-
вието, от неделната проповед, от църковните общини, семейства, училища и 
други базисни институции. Нови традиции, знае се, не се създават в студентски 
курсове и академии, не и на случайни тържества. Те ще възникнат само когато 
в упорит процес на обучение докоснат душите на хората, когато се превърнат 
в среда за душата. Ала какво в действителност се случва в нашите църкви и 
училища? Не на последно място, и в църквите и училищата на село, в т.нар. 
християнско село? Сигурно за антисемитизма на село има различни причини, ала 
не на последно място, и такива, които са свързани с религиозното възпитание. 
В моето родно село, в типично католическа среда, „евреите” и след войната ос-
тават сляпа величина, едно неясно клише, мнение за „евреите” хората най-чес-
то търсят от общината Оберамергау4.

Има историци, които са убедени, че германският народ по времето на нацизма 
не е бил по-антисемитски настроен, отколкото някои други страни в Европа. Аз 
лично се съмнявам в това, ако обаче е вярно, то събужда още по-чудовищното 
предположение, което преди години формулира един от тези историци. Германци-

4  Оберамергау е село в Горна Бавария, Германия, известно с провеждащите се от 1634 г. „пасионски игри”, 
възстановка на Страстите Христови. Б. пр. 
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те стигат до най-крайните последствия от антисемитизма – изкореняването 
на евреите, само защото им е било заповядано, следователно от едно голо под-
чинение пред авторитетите. Какъвто и да е бил конкретният контекст, тук 
се крие – това вече е установявано достатъчно често, една „типично немска 
опасност”. И тъкмо заради това няма нищо по-важно от eнергично подкре-
пеното гражданско и църковно възпитание в критично послушание и критична 
солидарност, срещу страха от конфликти и ползващата се с успех готовност 
за подчинение, срещу опортюнизма и пасивната подкрепа. Ще цитирам без по-
вече аргументи разсъжденията за Седмицата на братството на една млада 
еврейка, която беше учителка в Германия. „Две думи научих в училище, за които 
ни най-малко не предполагах какво значение ще имат. Едната дума е „формал-
но юридически”, а другата – „правна нестабилност”. Всичко, което се случва в 
училище, а предполагам, и във всяка друга институция, трябва да е обезпечено 
формално юридически, дори да се стига до абсурди… Накъдето и да погледна, 
виждам само образцови демократи, които буквално следват лишени от всяка-
къв разум и чувство закони, нареждания, предписания, разпоредби, директиви 
и постановления. Малцината, които се възпротивяват, които показват малко 
индивидуализъм и гражданска смелост, постоянно са заплашвани… Това е при-
чината да не се побратимявам с германци, да не приемам Седмицата на брат-
ството и душата ми да кипва при приказките за „милите еврейски събратя”. 
Тези, които днес говорят тъй хубаво за толерантност, отново биха действали 
като машини, в които е въведена нова програма.” 

В началото говорих за това, че ние можем да си спомняме за Аушвиц само в мо-
рален план, не „чисто исторически”. Това морално възпоменание за гоненията на 
евреите засяга най-накрая и отношението на хората в тази страна към държа-
вата Израел. Тук ние нямаме никакъв избор (настоявам за това в противовес на 
моите леви приятели). Ние във всеки случай трябва да сме последните, които уп-
рекват евреите в прекомерна потребност от сигурност, след като в най-нова-
та история на тази страна те са били доведени до тотално унищожение. И ние 
трябва да сме първите, които да отвърнем с вяра на уверенията на евреите, че 
защитават своята държава не от ционистки империализъм, а защото тя е „дом 
срещу смъртта”, последно убежище на един преследван от векове народ. 

Единението в месианска перспектива

Изясненото тук единение между евреи и християни във възпоменанието за Ауш-
виц в никой случай не е периферно на вътрешнохристиянското единение, то 
отвежда към неговия център. В края на краищата, единението между христи-
яните – и това е мое твърдо убеждение, няма да напредне и няма да стигне 
до добър край, ако най-после не си върне библейско-месианските пропорции на 
единението изобщо, това означава, ако не познае и не признае своите забравени 
и изтласкани изконни партньори – еврейския народ и неговата месианска рели-
гия. Така разбирам предупреждението на Карл Барт в неговото Икуменическо 
завещание от 1966 г.: „Не искаме да забравяме, че има само един действително 
голям икуменически въпрос: нашето отношение към еврейството”. Като хрис-
тияни ние ще се срещнем само тогава, когато заедно изградим едно ново от-
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ношение към еврейския народ и неговата религия, не като загърбваме Аушвиц. 
Единствено това християнство ни се позволява и се изисква от нас. Защото, 
повтарям: след Аушвиц ние, християните, никога няма да се върнем назад. Ала 
отвъд Аушвиц, ако бъдем точни, вече не можем да продължим сами, а само заед-
но с жертвите от Аушвиц. 

И така някой ден би могло да се стигне до един вид коалиция на месианското 
доверие между евреи и християни срещу апотеоза на баналността и на омраза-
та в нашия свят. Възпоменанието за Аушвиц трябва да изостри сетивата ни за 
съвременните процеси на унищожение в страни, в които на повърхността царят 
„спокойствие и ред”, както някога в Германия по времето на нацизма. 

Превод от немски: Людмила Димова
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На 10 март 2020 г. бе отбелязана 77-ата годишнина от спасяването през 1943 г. на бъл-
гарските евреи от депортация, станало възможно благодарение на активните действия 
и на Българската православна църква, и по-конкретно на Софийския митрополит Стефан 
и Пловдивския митрополит Кирил. Годишнината бе почетена с полагане на цветя пред 
Мемориала на спасителите, както и с традиционното поклонение на еврейската общ-
ност от Пловдив пред гробовете в Бачковския манастир на екзарх Стефан и патриарх 
Кирил. На 29 февруари отново в Бачковския манастир по решение на Св. синод Русен-
ският митрополит Наум отслужи св. Литургия за упокоение душата на патриарх Кирил, 
споминал се на 7 март 1971 г. 
Възпоминанията са повод да се върнем към темата за активните действия на българ-
ските архиереи за спасяването на евреите чрез малко известни архивни документи, как-
то и чрез представянето на статии от авторитетни автори, очертаващи по-широкия 
исторически контекст, свързан с позицията на други християнски църкви към Холокоста 
срещу евреите в годините на Втората световна война.

Франклин Хамлин Лител (Franklin Hamlin Littell, 1917–2009) е 
американски протестантски историк, изследовател на Холо-
коста, автор на образователни програми за подобряване на 
отношенията между християни и евреи. Работи десет го-
дини в следвоенна Германия като съветник по религиозните 
въпроси към Върховното командване, натоварен конкретно 
със задачите за денацификацията, вследствие на извърше-
ните в годините на Втората световна война престъпления. 
Дейността му в Германия го отвежда към изследване на Хо-
локоста и осмислянето на това минало. Приеман е като един 
от основоположниците на изследванията за Холокоста, съз-
давайки тази дисциплина в няколко университета. Автор е 
на Исторически атлас на християнството (Historical Atlas of 
Christianity, 1976), в който разглежда неуспеха на редица хрис-

тиянски църкви да осмислят позицията си по време на войната и унищожаването на ев-
рейската общност. Представеният тук текст е публикуван в: Carol Rittner, Stephen D. 
Smith & Irena Steinfeldt, The Holocaust and the Christian World, Yad Vashem 2000, pp. 44-47

Франклин Х. Лител

ГЕРМАНСКИТЕ	ЦЪРКВИ	В	ТРЕТИЯ	

РАЙХ

Официалните Католическа и Протестантски (Евангелски) църкви в Германия, полз-
ващи се с данъчна подкрепа и държавни привилегии, навлизат отслабени в конфрон-
тацията с динамичната идеология и политики на германския Трети райх. Нацизмът 
е популистко (völkisch) движение, потенциално геноцидно от самото си създаване. 
Ала църковните водачи погрешно го възприемат като политическа партия.
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Дори и днес учени извън Германия описват овладяването на властта от нацист-
ката партия като следствие от парламентарни маневри, направили възможно ней-
ното легитимно идване на власт. Твърди се, че след фиаското при организирането 
на т.нар. „Бирен пуч” в Мюнхен през 1923 г. НСДАП се отказва от тактиката за 
завземането на властта чрез преврат (Staatsstreich). От самото начало обаче чрез 
организираните от нея убийства, побоищата и други терористични тактики пар-
тията не крие своята изначална нелоялност към републиката и към конституцион-
ното управление. Външното  поведение, както и нейната вътрешна структура са 
показателни за управлението, което тя би упражнявала, когато дойде на власт. 

Затова и не е чудно, че в разгара на високата безработица, уличните сблъсъци, 
яростната политическа демагогия и митингите от първите години на икономи-
ческата депресия германските църковни водачи не успяват да разчетат ситуа-
цията толкова ясно, колкото тя изглежда седемдесет години по-късно.

Официалните църковни власти нито са били готови за конфронтация с държавата, 
нито са имали финансови възможности за това, нито са разполагали с теоретич-
ната (богословска) основа за такава съпротива. А когато мащабът на проблема 
става ясен, нацистката партия вече е погълнала държавата. Адолф Хитлер се е 
превърнал в абсолютен диктатор, а динамичната програма на фюрера е довела до 
икономическо възстановяване и поредица от триумфи на международната сцена. 
Позорът и срамът, съпровождали Ваймарската република от момента на нейното 
създаване, са забравени, а едно след друго чуждите правителства започват да 
изпращат пратеници, които да работят с „нова Германия”.

Докато дипломати и корпоративни служители търсят разбирателство с нова 
Германия, на по-ниско равнище значими части от „християнските” нации, които 
имат открито антисемитски възгледи, приветстват тирадите на Хитлер сре-
щу „евреите”.

Днес трудно може да бъде разбрано колко важна роля изиграват – необезпокоявани 
и силни – открито антисемитските политически движения и лидери, включително 
извън Германия и Австрия. Дори в Америка на Франклин Д. Рузвелт (и отец Чарлз 
Кофлин1) антисемитизмът е могъща и опасна политическа сила. Във Франция зна-
чима част от обществото все още не може да се примири с унижението след 
аферата „Драйфус”; те посрещат първия евреин, министър-председател на Фран-
ция, с горчивия призив: „По-добре Хитлер, отколкото Леон Блум!”. Няколко години 
по-късно режимът на маршал Петен довежда този избор до неговия логичен край.

Католическата църква 

Католическата общност в Германия, чието ръководство има съзнание за сво-
ето международно влияние и универсално послание, реагира много по-различно 

1  Чарлз Едуард Кофлин (1891–1979) – американски католически свещеник, който служи в Детройт. Известен 
като отец Кофлин, през 30-те години той е един от първите американски политически лидери, които се възполз-
ват от радиото като средство за разпространение на своите политически възгледи. Свален от ефир през 1939 г. 
заради профашистка и антисемитска риторика. Б.пр.
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от протестантите на възхода на нацисткото движение. В периода на ражда-
нето на Империята под властта на канцлера Бисмарк, в която господстващо 
положение има Прусия, гражданите на няколко предимно католически провинции 
са принудени да се чувстват второкласни поданици на германския император 
(който е и крал на Прусия).

По време на краткия живот на Ваймарска република Партията на Центъра, повече-
то от членовете на която са католици, и социалдемократите успяват да удържат 
политическия център срещу екстремистите и отцепниците от другите партии. 
Те са и главният опозиционен център по време на двете и половина бурни години, 
предшестващи поканата на президента Хинденбург към Хитлер („онзи австрийски 
ефрейтор”, както го нарича той) да сформира правителство. Дотогава съюзът 
между Партията на Центъра (Zentrum) и социалдемократите успява да удържи ре-
публиката срещу значимите сили на контролирана от Кремъл Германска комунис-
тическа партия, както и срещу по-малките и по-слабо организирани политически 
групи (монархисти, либерали) и срещу популисткото послание на нацистите.

До подписването на Конкордата, договорен с Хитлер от държавния секретар на 
Ватикана, без да бъдат информирани немските католически епископи, те после-
дователно отказват отслужването на църковни ритуали за нацистки официални 
лица. До този момент главната съпротива сред християнската общност срещу 
нацистката идеология и политическа сила идва тъкмо от страна на католиците. 

Конкордатът от 8 юли 1933 г. (който урежда отношенията на Ватикана и Германия 
и до ден днешен) си остава един от най-дебатираните моменти от ранната консо-
лидация на властта от Хитлер. Очевидно е, че кардинал Пачели (по-късно папа Пий 
XII) си представя отношенията с Германия, където той служи като папски нунций 
от 1918 г. до 1930 г., преди да бъде назначен на новия пост във Ватикана, да бъдат 
уредени по примера на Конкордата с Мусолини от 1929 г. Конкордатът изглежда 
средството, необходимо за гарантиране на правата и привилегиите на Църквата.

Фюрерът и неговите приближени посрещат с възторг успешния край на прего-
ворите. Партията на Центъра е закрита официално, а католиците вече не са 
обезкуражавани да се присъединят към нацистката партия. Ала най-важното е, 
че Конкордатът предоставя на Хитлер първия му голям международен договор, с 
което Конкордатът, по цветистата немска фраза, превръща бившия демагог и 
уличен боец в   salonfähig (достопочтен) човек.

Протестантските църкви 

За разлика от католиците сред официалните протестантски църкви 
(Landeskirchen) няма период на резервираност, през който те да отказват от-
служването на църковни ритуали за партийните величия, макар че първият мъче-
ник на Изповядващата църква (Пол Шнайдер2) е арестуван тъкмо заради отказа 

2  Пол Роберт Шнайдер (1897–1939) – евангелистки пастор, затворен в лагера „Бухенвалд” заради своите 
антинацистки възгледи, където е убит със смъртоносна инжекция на 18 юли 1939 г. Б.пр.
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си да отслужи църковен обряд на местен партиен функционер. След отделянето 
от Католическата църква през XVI в. протестантските богослови и водачи от-
служват Евангелието на всекидневния език и изграждат християнска култура в 
покорство на политическата власт, Obrigkeit. Мартин Лутер, реформаторът от 
XVI в., ориентира църковната институция към имперските принцове, а протес-
тантските териториални църкви загубват своя ориентир, след като кайзерът 
бяга в Холандия в края на Първата световна война.

Мнозина от протестантските водачи посрещат с удовлетворение идването на 
власт на Хитлер, включително и такива като Ото Дибелиус и Мартин Нимьолер, 
които бързо се разочароват след това. Подобно на всички добри германци, и те 
изпитват възмущение от несправедливото приписване на вината за войната един-
ствено на Германия. Също като всички германци и те помнят горчивите месеци на 
глад и болести, последвали прекратяването на огъня, както и смъртта на стотици 
хиляди, загинали в периода между примирието от 11 ноември 1918 г. и Версайския 
договор (10 януари 1920 г.) заради блокадата на съюзниците. И макар Съединените 
щати да отказват да подпишат Версайския договор, германците помнят, че са 
приели да прекратят военните действия заради 14-те точки на президента Удроу 
Уилсън, затова включват и Америка сред враждебните за тях нации. 

Също като католиците протестантите в Германия се страхуват от комунис-
тическата опасност. Но за разлика от католиците, за тях почти не съществу-
ват бариери между тяхната религиозна идентичност и патриотична лоялност. 
След XVI в. разделението в Западната църква между верните на Рим и лоялните 
на политическите управници, които изпълняват функцията на епископи-миряни, 
се е превърнало в част от политическата култура и начин на живот. 

Всяка от официалните църкви в Германия се опитва по свой начин да защити 
интересите на институционалната църква и да „презимува” (durchwinter) труд-
ните години на възхода и падението на Третия райх. Ранният опит на Хитлер да 
ги обедини в Национална църква е осуетен – което е първият значим провал в 
неговата програма за консолидация и координация (Gleichschaltung), чиято цел е 
всички части на обществото да бъдат поставени под партийния надзор и дик-
таторския контрол на фюрера. Въпреки че има достойни случаи на индивидуална 
съпротива през дванайсетте и половина години на съществуване на хилядолет-
ния Райх, както и случаи на мъченичество, и двете църкви изпълняват очаквания 
от тях патриотичен дълг в подкрепа на режима и неговата програма. 

Макар епископ Теофил Вюрм (протестант)3 и кардинал Бертрам (католик)4 енер-
гично да се намесват в защита на възрастните и инвалидите, засегнати от 

3  Теофил Хайнрих Вюрм (1868–1953) – водач на Германската протестантска църква през първата половина 
на ХХ в. Преди Първата световна война се занимава с политика, а след това става пастор и от 1929 г. е пре-
зидент на Евангелската църква във Вюртемберг. В началото подкрепя нацисткия режим, но след това се разо-
чарова и през 1943 г. е свален от поста си и поставен под домашен арест. Обичан от своите енориаши, той се 
присъединява към Изповядващата църква и през 1945 г. е избран за председател на Съвета на Евангелските 
църкви в Германия и като такъв подписва Щутгартската декларация за вината от 1945 г. Б.пр. 
4  Адолф Бертрам (1859–1945) – католически духовник и кардинал, архиепископ на Бреслау (дн. Вроцлав), 
който активно подкрепя нацистката политика и завладяването на Полша и Франция от нацистите. Б.пр.
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програмата за евтаназия (август 1940 г.), такава позиция не е изказана и в 
защита на евреите. След 1935 г. германските граждани с еврейски произход 
биват системно лишавани от своите граждански права и – ако не са заминали в 
изгнание – след 1939 г. – от своя живот.

Тежкото положение на евреите не е споменато нито в шестте члена на „Бар-
менската изповед на вярата” от 29 май 1934 г., издадена от Изповядващата 
църква (Bekennende Kirche), нито в папската енциклика Mit brennender Sorge (С 
голямо безпокойство, 21 март 1937 г.). Германските евреи са относително мал-
ко на брой (под 5 % от общия брой на населението) и мнозина от тях успяват 
да напуснат страната своевременно. Масовият геноцид над евреите (Холокос-
тът) започва след германското нахлуване в Полша на 1 септември 1939 г. и се 
стоварва основно над еврейството в Източна и Централна Европа. А дотогава 
голям брой протестантски и католически духовници са назначени за военни 
свещеници, стотици от тях са изпратени в концентрационни лагери, а управле-
нието на енориите по места е преминало в ръцете на миряни (главно на по-въз-
растни жени).

Довършване на недовършеното дело 

Въпросът от най-голяма важност за убедителността на християнското посла-
ние – проблемът за отношението към еврейския народ, не получава отговор по 
времето на Третия райх.

Промяната в Католическата църква започва с Втория Ватикански събор (1961–
1965 г.) и след няколко междинни стъпки завършва с енцикликата Ние помним (12 
март 1998 г.). Следвайки традицията от Бармен, германските протестанти от 
една териториална църква (Рейнска област) приемат през януари 1980 г. силно-
то изявление „За обновление на отношенията между християни и евреи”, послед-
вано от десет териториални църкви в Германия. Посланието на Католическата 
църква излиза извън националните граници, с което нейната позиция получава 
по-голяма видимост, също както в периода 1933–1945 г. Световният съвет на 
църквите, утвърдил се като изразител по позициите по света на протестант-
ските и православните църкви, няма документ, сравним с Ние помним. Такива 
официални документи не са приети и от другите протестантски деноминации 
извън германските протестантски териториални църкви, Landeskirchen, макар 
и да има един важен документ, приет за изучаване от Обединената църква на 
Канада (Носейки вярно свидетелството).

Съзнанието, че паметта за Шоа продължава да бъде дълбока и неразрешена 
трагедия и за християните, а не само „еврейски проблем”, предстои да бъде 
утвърдено и сред повечето християнски църкви.

Превод от английски: Момчил Методиев
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Д-р Джонатан Горски преподава юдаизъм и отношенията между християн-
ство и юдаизъм в колежа „Хейтроп” към Лондонския университет, преди 
това е бил съветник по образователните въпроси към Християнско-ев-
рейския съвет на Великобритания. Анализът му на политиката на папа 
Пий ХII в годините на Холокоста е публикуван в: Carol Rittner, Stephen D. 
Smith and Irena Steinfeldt, The Holocaust and the Christian World, Yad Vashem 
2000, pp. 133-137.

Джонатан Горски

ПИЙ	ХII	И	ХОЛОКОСТЪТ

Позицията на Ватикана в годините на Холокоста продължава да бъде обект на 
редица спорове. Причина за тях е мнението, че папа Пий XII не е защитил жерт-
вите на Холокоста и не е осъдил категорично нацизма. 

Защитниците на папата обръщат внимание върху факта, че са спасени хиляди 
евреи от католически институции в Рим и в цяла Европа, както и върху дей-
ността на папските нунции в защита на евреите в различни държави, окупирани 
от нацистка Германия. Те посочват, че в годините непосредствено след война-
та известни представители на еврейската общност изказват благодарност на 
Ватикана за предприетите от нея действия, а след смъртта на папата през 
1958 г. в Израел дори е засадена гора в негова памет. Настояват, че спорът 
възниква едва след появата през 1963 г. на пиесата на Ролф Хохут „Наместни-
кът”, в която папата е обвинен в съучастие с нацизма заради страховете от 
надвисналата над Европа болшевишка заплаха. 

Критиците на папата 

Критиците на папата наблягат върху факта, че Пий XII не осъжда публично 
нито нацизма, нито Холокоста. В обръщенията на папата през целия период на 
войната няма изрично споменаване на страданията на евреите, нито катего-
рично осъждане на нацизма. Не е била разпространена и информацията, с коя-
то Ватиканът разполага след 1942 г., не са дадени и указания на епископите и 
вярващите католици как да се отнасят към евреите. Действията на Църквата 
в защита на евреите в окупираните страни са били заслуга на местната ини-
циатива или на позицията на конкретните нунции в зависимост от това дали 
те са съчувствали на евреите. Ватиканът се активизира и реагира едва в края 
на 1944 г., помагайки за предотвратяването на депортацията на евреите от 
Унгария, но в хода на цялата война не предприема нищо срещу издевателствата, 
извършвани от католическото правителство в Хърватия.
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Ала всички тези случаи изискват внимателен анализ, тъй като нито един от 
представените аргументи не е толкова безспорен, колкото настояват неговите 
привърженици. 

Ватиканът се опитва да предостави убежища на евреите след Кристалната 
нощ през ноември 1938 г., а папата инструктира местните епископи да оказват 
подкрепа на всички, които са в нужда в началото на войната. 

Спасяването на хиляди евреи по време на Холокоста и отварянето на католи-
ческите институции като убежище за евреите не би могло да се случи против 
волята на папата. Това се отнася особено за институциите, които се нами-
рат в границите на Рим и Ватикана. Следователно фактът на спасяването е 
неоспорим. Макар и критиците на папата да настояват, че някои от числата 
за спасените евреи, привеждани от защитниците на папата, са силно преуве-
личени, никой не отрича значителната активност на Католическата църква за 
спасяване на евреите, за което водещи представители на еврейската общност 
наистина изказват благодарност след края на войната. 

Ключовото свидетелство 

Ала документите на Ватикана в следвоенните години нерядко пренебрегват 
ключовите свидетелства на Герхард Ригнер1 и Рудолф Върба2. Ригнер ръководи 
службата на Световния еврейски конгрес в Женева по време на цялата война 
и полага големи усилия да информира Съюзниците за Холокоста. А контактите 
му с Ватикана са били по-активни от тези на други представители на еврейс-
ката общност, по-често цитирани от защитниците на Пий XII. Рудолф Върба 
пък успява да избяга от „Аушвиц” през април 1944 г. и също като Ригнер полага 
отчаяни опити да привлече помощта на свободния свят. Той също има контакт 
с Ватикана. Ригнер настоява, че Ватиканът не оказва помощ до 1944 г., а Върба, 
който през същата година има шестчасова среща с папски дипломат, свидетел-
ства, че никой от предоставените от него материали впоследствие не е бил 
разпространен или публикуван.

Твърдението на защитниците на Пий XII, че до излизането на пиесата на Хохут 
през 1963 г. мнението за следваната от папата политика е било единодушно, 
също се нуждае от корекция. По време на войната папата е бил запознат с 
критичните мнения, изразявани не само от представители на еврейката общ-
ност, които са доста резервирани. В подкрепа на категоричното осъждане на 
нацизма на най-високо равнище се изказва френският кардинал Тисеран3, а Жак 

1  Герхарт Ригнер (1911–2001) е генерален секретар на Световния еврейски конгрес от 1965 до 1983 г. На 8 
август 1942 г. изпраща до президента на Световния еврейски конгрес телеграма, която е и първото официално 
съобщение за планирания от нацистите Холокост. Б.пр.
2  Рудолф „Руди” Върба (1924–2006 г.) е словашки биохимик от еврейски произход, депортиран през 1942 г. 
в лагера „Аушвиц”. Успява да избяга от лагера през април 1942 г., след което написва подробен доклад за ма-
совите екзекуции, извършвани в него. След войната Върба учи биохимия и работи основно в Англия и Канада. 
Б.пр. 
3  Йожен Тисеран (1884–1972) е френски католически духовник, кардинал на Католическата църква от 
1936 г., дългогодишен член на Римската курия, заемал важни постове в управлението на Ватикана. Б.пр.
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Маритен е сред известните следвоенни критици на папската политика. Други 
такива гласове са тези на лидера на полското правителство в изгнание и на 
представителя на САЩ във Ватикана. Важно е да се отбележи, че критиките 
идват не само от страната на евреи, но и от други личности, които настояват 
за категорична религиозно мотивирана позиция по отношение на нацизма и пове-
дението на Германия в окупирана Европа. Твърди се също така, че самият папа е 
изпитвал угризения заради политиката си по време на войната и е бил изправен 
пред морални дилеми, които очевидно са били нерешими. 

Основната критика срещу Пий XII се концентрира върху неговото „мълчание”, 
върху липсата на ясно изявление по отношение на Холокоста. Това е причината 
критиците, особено на популярно равнище, да настояват, че въпросът е ясен, а 
допълнителният анализ е излишен. В резултат на което те остават глухи за 
аргументите на папата и на неговите защитници. 

Внимателни изявления

Важно е да се посочи, че Ватиканът осъжда остро идеологията на нацизма в 
края на 20-те и през 30-те години. Особено красноречив в това отношение е 
кардинал Пачели, както по онова време е известен бъдещият папа Пий XII. Ала 
дори неговите защитници не оспорват, че изявленията му като папа по време 
на войната са изключително внимателни. 

Най-силният аргумент в защита на тази политика е, че категоричните изявле-
ния срещу нацисткия режим биха предизвикали сериозен отговор срещу католи-
ците в цяла окупирана Европа и дори е било възможно да влошат положението 
на евреите и на всеки друг, когото Църквата се опитва да защити. Най-често 
цитираният пример са репресиите, предприети срещу католиците от еврейски 
произход в Холандия през 1942 г., след категоричното изказване от страна на хо-
ландските католически епископи срещу депортацията на евреите от Холандия. 
Католическите институции биха могли да предоставят убежище на жертвите 
на нацизма единствено ако техният неутралитет е бил съблюдаван от герман-
ските сили.

Това е съществен аргумент, макар и на свой ред той също да е обект на споро-
ве. Холандия не е единствената страна в окупирана Европа, в която епископите 
ясно осъзнават своята отговорност и изказват религиозно мотивиран протест, 
тъй като има и други, също толкова добре известни случаи на протест, които 
не са били последвани от ответни мерки, най-известният сред които е осъжда-
нето на нацистката програма за евтаназия от кардинал Фон Гален4 през 1941 г.

Изглежда много вероятно позицията на папа Пий XII да е била формулирана малко 
след нацистката окупация на Полша. През 1937 г. кардинал Пачели, бъдещият 

4  Клеменс Аугуст граф фон Гален (1878–1946) е германски граф, епископ на Мюнстер и кардинал на Като-
лическата църква. По време на Втората световна война оглавява протеста на католическата йерархия срещу 
нацистката програма за евтаназия и преследванията от Гестапо на Католическата църква. Издигнат е за кар-
динал от папа Пий XII през 1946 г., обявен е за блажен от папа Бенедикт XVI през 2005 г. Б.пр. 
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папа Пий XII, участва в подготовката на енцикликата на своя предшественик 
Mit Brennender Sorge, която съдържа и остра критика срещу нацизма, а неговата 
собствена първа папска енциклика, издадена малко след нахлуването в Полша 
през 1939 г., е силно изявление за страданията на поляците, макар и да не осъж-
да изрично германската агресия. Ала той е бил информиран от водещи предста-
вители на Католическата църква в Полша, че други подобни изказвания, направе-
ни по Радио Ватикана, са станали причина за жестоки репресии от страна на 
нацистите, поради което и реакцията на папата срещу нахлуването в Холандия 
е много приглушена. 

Сестра Паскуалина

През 1998 г. сестра Паскулина, която отговоря за домакинството на папата в 
годините на войната, заявява, че папата е имал намерение през 1942 г. да пише 
за страданията на евреите, но се отказал, когато бил информиран за нацист-
ките репресии, предприети в отговор на изявлението на холандските епископи. 
Съществуват също доказателства, че папата е инструктирал църковните ли-
дери да отговарят позитивно на местно равнище, ако са уверени, че ефектът 
от тези действия ще бъде благоприятен, но изглежда самият той е бил убеден, 
че последиците от възможните папски изявления са опасно непредсказуеми, за-
щото са щели да бъдат чути в цяла окупирана Европа, без значение на обстоя-
телствата във всяко конкретно място. 

През цялата война папата е решен да поддържа неутралитета на Ватикана, а в 
първите години от войната се е надявал да успее да договори мир между Герма-
ния и Съюзниците. Така папата следва трайно установената политика на Вати-
кана по време на война, но очевидно, че нацизмът представлява безпрецедентно 
политическо зло, а в обстоятелствата на Втората световна война подобен 
неутралитет повдига редица сложни морални въпроси, изостряни от липсата на 
интерес към посредничеството на Ватикана от страна и на двете воюващи 
страни. Наред с това, политиката на неутралитет ограничава възможностите 
на Ватикана да действа от името на жертвите и вероятно е една от причини-
те за препятствията, с които се сблъсква Герхард Ригнер.

Някои коментатори акцентират върху Папския конкордат с Хитлерова Германия, 
подписан през 1933 г. и договорен тъкмо от кардинал Пачели като папски нун-
ций. В съчетание с дълбоката враждебност на папата към болшевизма, това 
изглежда силен аргумент срещу водената от Ватикана политика, ала подобно 
твърдение също има редица слабости. По време на Холокоста отношенията на 
Ватикана с Германия са вече твърде обтегнати, а от Конкордата не е остана-
ло почти нищо. Намеренията на нацистите към Католическата църква са де-
монстрирани ясно във Вартегау5, присъединената към Райха полска територия, 
където Църквата става обект на драконово законодателство, също както и в 
самата Германия. Освен това Ватиканът не признава териториалната експан-

5  Райсхгау Вартеланд, също и Вартегау, е името на анексираната от Германия територия в Западна Полша 
след окупацията на Полша през 1939 г. Б.пр. 
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зия на Германия и не подкрепя операция „Барбароса”, когато Германия нахлува в 
Съветския съюз през 1941 г. Притесненията на американските католици, които 
работят в оръжейни заводи, доставящи оръжие за Русия, са разсеяни от Вати-
кана, без да се вдига много шум. Католическата църква наистина се противо-
поставя на болшевизма, но приема, че след като руският народ е бил нападнат, 
той има правото да се защитава. 

Архивите на Ватикана 

През последните години спорът се фокусира върху нежеланието на Ватикана да 
отвори своите архиви от годините на войната за публично изследване. Всъщ-
ност Ватиканът е публикувал дванадесет тома важни архивни документи, но 
само един от тях е преведен на английски – останалите са публикувани на ори-
гиналните си езици с уводни текстове на френски. Материалът е изобилен и е 
бил изследван от множество историци, сред които и професорите Джон Конуей 
и Оуен Чадуик, които драстично ревизират осъдителната присъда, произнесена 
в пиесата на Хохут, за съучастието на Пий XII в депортирането на 1000 евреи 
от Рим през 1943 г. Ала сред тях има и документи, ползвани от критиците на 
папата. Архивната документация е била подготвена „отвътре”, от подбрани 
от Ватикана католически учени, и неизбежно това се превръща в източник на 
съмнения. Редакторите са обвинявани, че не са включили т.нар. Меморандум на 
Ригнер от 1942 г., който е предоставил на Ватикана ключова информация за 
Холокоста, но въпреки това публикуваният материал е наистина съществен и 
важен. 

Следва да се допълни, че разбирането ни за политиката на папството по време 
на войната не зависи единствено от архивите на Ватикана. На разположение са 
записите от Радио Ватикана, течението на ватиканския вестник Осерваторе 
Романо, както и публичните изявления на папата. Жизненоважни източници на 
информация предоставят и мемоарите, дневниците и дипломатическите архиви, 
публикувани от воюващите страни. От особена важност са изследванията на 
Карло Фалкони върху документите, изпращани от Хърватия до Ватикана, както 
и изучаването на подобни документи от Полша. (Силно критичният анализ на 
Фалкони на хърватските материали все още не е получил задоволителен отго-
вор от защитниците на Ватикана.)

Позицията на Ватикана през Втората световна война оставя открити и не-
разрешени множество морални въпроси. В хода на войната Ватиканът остава 
неутрален и не подкрепя официално военната кампания на Съюзниците. Тради-
ционната политика на Ватикана по време на война е той да остава еднакво 
открит за всички воюващи страни като възможен миротворец, а тази роля би 
могла да бъде компрометирана от изказване на подкрепа за едната от двете 
страни. Ала дали неутралитетът е действителна възможност за религиозните 
водачи пред лицето на зло с мащабите на нацизма?

И от двете страни на конфликта е имало големи католически общности, а от 
гледна точка на католицизма от първостепенно значение е съхраняването на 
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Църквата, тъй като тя е основното средство за спасяването на човечество-
то. Ала конкретният казус на Хърватия откроява дилемата дали защитата на 
църковните интереси може да бъде оправдание за загърбването на моралния 
дълг във време на ужасяващи страдания. Католическият режим в Хърватия е бил 
смятан за много важен за Църквата, но неговите жестокости са неприемливи 
от гледна точка на религиозния морал. Отказът това поведение да бъде осъдено 
изпраща очевидно послание до хърватския режим. 

Последната морална дилема 

Дебатът около личността на папа Пий XII води до появата на две категорични 
мнения. Според неговите привърженици папата е избягвал публичните изявления, 
защото е било много вероятно да изложи невинни хора на опасността от драс-
тични репресии от страна на нацистите. Те подчертават, че католическите 
институции са спасили хиляди евреи. Докато противниците на папата се фоку-
сират върху злото, представлявано от нацизма, като настояват, че при подобни 
обстоятелства религиозните водачи следва да имат ясна, изрично изказана и 
категорична позиция. Нацистката агресия и бруталност е трябвало да бъдат 
осъдени. И тогава е било възможно католиците да бъдат вдъхновени да сторят 
повече в защита на евреите и на другите жертви на преследвания, които поне 
биха имали утехата да знаят, че светът не е безразличен към съдбата им. 
Този спор разкрива дилемите, пред които се изправят религиозните водачи пред 
лицето на политическата тирания. Тези дилеми продължават да бъдат валидни 
и днес както за религиозните, така и за политическите лидери. И очевидно се 
нуждаят от допълнително осмисляне. 

Превод от английски: Момчил Методиев
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Ицхак Арад

ХРИСТИЯНСКИТЕ	ЦЪРКВИ	И	

ПРЕСЛЕДВАНЕТО	НА	ЕВРЕИТЕ	В	

ОКУПИРАНИТЕ	ТЕРИТОРИИ	НА	

СССР	

Няколко християнски църкви съществуват в окупираните през войната от на-
цистка Германия територии на Съветския съюз, независимо от антирелигиоз-
ната кампания и политика на съветското правителство. Църквите, както и 
по-голямата част от духовенството в окупираните територии, посрещат на-
хлуващите германци със задоволство. Германските войски, които навлизат в 
Лвов, главния град на западна Украйна, са приветствани от главата на Униат-
ската църква митрополит Шептицки1. Той издава възвание, в което изразява 

1  Андрей Шептицки (1865–944) – Архиепископ на Украинската гръко-католическа (униатска) църква от 
1901 г. до смъртта си през 1944 г. Определян от църковния историк Ярослав Пеликан като „най-влиятелната 
фигура в цялата история на Украинската църква през ХХ век”. Б.пр.
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благодарността на украинския народ към германската армия за неговото осво-
бождение и призовава за сътрудничество с тях. Водачите на Украинската ав-
токефална църква (украинска националистическа църква, обявила независимост 
от Руската православна църква през 1919 г.) Поликарп и Иларион призовават за 
„мобилизация на енергията на украинския народ за оказване на реална подкрепа 
на германската армия”. В Литва католическият архиепископ Джуозапас Скви-
рекас2 и епископ Винсентас Бризгис също излизат с прогермански изявления, в 
които изказват благодарност на Хитлер и обещават да се бият редом с гер-
манците срещу болшевиките.

Руската православна църква в окупираните територии се оказва в необичайна 
ситуация. В навечерието на нацисткото нашествие митрополитът на Берлин 
Серафим3, глава на прогерманската православна църква, обединяваща предим-
но антисъветски руски емигранти, призовава „всички верни синове на Русия да 
се присъединят към кръстоносния поход на великия водач на германския народ, 
издигнал меч срещу враговете Господни”. От друга страна, още в първия ден 
на нашествието главата на Руската православна църква в Москва митрополит 
Сергий излиза с възвание към „цялата Църква”, в която заклеймява „фашистките 
бандити”, нахлули в Русия, и благославя „с небесна благодат народа за негова-
та героична битка”. Този призив на главата на Църквата в Москва формално 
задължава и Руската православна църква в окупираните територии, където е 
признат неговият статут, да се противопостави на нацисткото нашествие.

През първите месеци на германската окупация се наблюдава видимо възраждане 
на религиозния живот, потискан по време на Съветския съюз. Много църкви са 
отворени отново, нараства и броят на хората, които присъстват на богослу-
женията. Мнозина от тях са селяни и жени, но подемът в религиозния живот е 
видим и в градовете. 

Евреите не се споменават в пронацистките възвания, издадени от ръководите-
лите на Автокефалната и на Униатската църква в Украйна, както и от главите 
на Църквата в Литва и на други места в окупираните територии. Не само това, 
но и в множеството документи, свързани с живота и дейността на всички църк-
ви на окупираните съветски територии, почти не се среща пряко или косвено 
споменаване на евреите и на жестокостите, извършвани срещу тях. В същото 
време още в първите дни на германската окупация, когато Църквите привет-

2  Джуозапас Сквирекас (1873–1959) – литовски архиепископ на Каунас (1926–1959). През 1911–1937 г. 
превежда Библията на литовски език, публикувана в шест тома от Обществото на св. Казимир. В началото на 
Втората световна война приветства нацистите и предоставя военни свещеници за помощните части за нацис-
тите. В следващите години излиза с множество протести срещу политиката на нацистите към Католическата 
църква в Литва. През 1944 г. напуска Каунас с оттеглящите се германски части и заминава в изгнание. Остава 
в Австрия, където умира през 1959 г. След смъртта му позицията на епископ на Каунас остава вакантна до 
1989 г. Б.пр. 
3  Серафим Ляде (Карл Георг Алберт Ляде, 1883–1950 г.) – епископ на Руската православна църква зад гра-
ница, от 1938 г. митрополит на Берлин и Германия. Роден в немско протестантско семейство, през 1904 г. при-
ема православието в Дрезден и се преселва в Русия, където става свещеник. След болшевишката революция 
преминава в църквата на обновленците, а през 1930 г. получава разрешение да замине за Германия, където 
е приет в клира на Руската православна църква зад граница и през 1938 г. по искане на германските власти 
е издигнат за митрополит на Берлин и Германия. Б.пр. 
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стват топло германската армия като освободителка от болшевишкото управле-
ние, в Украйна и балтийските държави започва кошмарът за евреите. Още преди 
Einsatzgruppen, специалните части на СС, да започнат масовите убийства на ев-
реи с подкрепата на свои местни помощници, са извършени множество погроми 
от страна на местното население, довели до смъртта на хиляди евреи в Лвов, 
Ковно и на много други места в Украйна, Литва и Латвия. Главите на църквите 
в тези места запазват мълчание, докато членовете им извършват жестокости. 
А и техните прогермански възвания и благословията им за освобождението от 
болшевизма могат да бъдат и са разбрани от техните верни като насърчение 
за избиването на евреите. Голяма част от местното население отъждествява 
евреите с непопулярната болшевишка власт. Така базисният антисемитизъм и 
омразата към болшевизма се съчетават като мотив за погромите. Трябва да се 
подчертае, че това не е било намерението нито на Шептицки в Лвов, известен 
като приятел на евреите, нито на Бризгис в Ковно, който също е поддържал 
приятелски отношения с евреите. Ала такъв е резултатът от техните изяв-
ления. Без съмнение техните прогермански възвания допринасят за мащаба на 
погромите, в които смъртта си намират десетки хиляди евреи. 

В Ковно на 9 юли 1941 г., два дни след като хиляди евреи са обградени и разстре-
ляни от литовската полиция, евреите в града са събрани от германските воен-
ни сили в гето. Германците заявяват, че това е отговор на желанието, изказано 
от литовците. Тогава еврейска делегация, оглавявана от равин Самуил Снайг, 
се среща с епископ Бризгис, изпълняващ длъжността на глава на Литовската 
църква, за да го помоли да се намеси пред командващия германските войски. 
Бризгис отговаря: „При цялото ми съжаление, не мога да сторя това. [Защото] 
това може да застраши положението на Католическата църква в Литва. А аз не 
мога да възложа такава отговорност върху себе си”.

За разлика от други страни в Европа, в окупираните съветски територии уни-
щожаването на евреите е бил добре известен факт, който се случва пред очите 
на местното население. Прогонването и унищожаването на евреите е извърше-
но от германските власти с активното съдействие на десетки хиляди литовци, 
латвийци, естонци и украинци, организирани в специални полицейски батальони, 
и от местните полицейски части, състоящи се от представители на местното 
население, записани на германска служба. Може да се предположи, че повечето 
от тези хора са били верни членове на своите християнски църкви. Следовател-
но осъждането на кланетата на евреите от страна на Църквата без съмнение 
би допринесло за спадане на мащаба на активността на нейните последователи 
в тези операции по унищожението. Още повече че Църквата би могла да повлияе 
на мнозинството от населението, което в голямата си част остава безразли-
чен наблюдател, за да окаже то подкрепа на евреите. И трябва да се подчертае, 
че пасивната позиция на населението фактически подпомага германците, защо-
то по онова време спасяването на евреите изисква активни усилия. 

Няма информация или документи, които да насочват към каквато и да било връз-
ка между Руската православна църква в окупираните от Германия територии 
и трагедията на евреите. Доколкото ни е известно, тази Църква пренебрегва 
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съдбата на евреите и не се обявява в тяхна защита. Несъмнено Руската пра-
вославна църква е в неблагоприятна позиция под властта на нацистите. Ней-
ният водач, митрополит Сергий Воскренески4, е убит от нацистите през април 
1944 г. И въпреки това мълчанието на тази Църква за трагедията на евреите 
оставя голяма въпросителна за нейното духовно и морално поведение. 

Католическата църква в Литва също е много влиятелна, което би могло да бъде 
използвано за подпомагане на евреите, като се има предвид голямото участие 
на литовски полицейски части в антиеврейските акции дори извън Литва. Друг 
знак за участието на Църквата е, че в тези „отряди на смъртта” служат и 
литовски военни свещеници. Подобна позиция възприема и Лутеранската църква 
в Латвия и Естония. В тези балтийски страни доминиращите църкви запаз-
ват мълчание. Известна промяна настъпва към края на 1943 г. и в началото 
на 1944 г. Разочаровани от германците, малки групи католици в Ковно, Литва, 
започват да укриват малък брой еврейски деца. А еврейският водач в гетото в 
Ковно Л. Гарфункел свидетелства, че епископ Бризгис в проповедите си в своята 
църква е осъдил насилията, извършвани срещу евреите.

Според наличните свидетелства Украинската автокефална църква е била най-ан-
тиеврейски настроената църква в окупираните съветски територии. В нейните 
църкви са били изнасяни проповеди с призиви към енориашите за избиване на 
евреите. В град Ковел във Волинска област на 2 юни 1942 г. украинска полицейс-
ка част влиза в църквата, водена от своя командир, и получава благословията 
на свещеник Иван Губа, преди да започне акция по унищожаването на евреите, в 
която хиляди евреи са разстреляни в покрайнините на града.

Няма документи, които да показват какво е било отношението на Украинската 
униатска църква или нейните водачи към евреите и тяхното унищожаване. През 
ноември 1942 г. в Лвов главата на униатската църква митрополит А. Шептицки 
издава пастирско послание, озаглавено „Не убивай”. В нея се говори за основния 
християнски дълг към любов, светостта на човешкия живот и въздържането от 
убийства. Шептицки не споменава нищо за евреите. 

Има множество случаи, в които отделни свещеници помагат на евреи, предос-
тавят им убежище, подправят за тях лични документи, и насърчават енориаши-
те си да оказват подкрепа. Някои свещеници кръщават евреи и еврейски деца. 
Някои от тях вършат това по хуманитарни причини, други – с мисионерски цели. 
Заради помощта си за евреите някои от тези свещеници са екзекутирани от 
нацистите или са изпращани в затвори и концлагери. Такива индивидуални слу-
чаи се срещат във всички църкви, макар и в по-малка степен в Автокефалната 
и в Униатската църква на Украйна. Активна дейност за спасяване на евреите 
развива малката Баптистка църква в Украйна, както и църквата на старовер-
ците в Латвия.

4  Сергий Воскресенски (1897–1944) – епископ на Руската православна църква, митрополит на Вилнюс и 
Литва, патриаршески екзарх за Прибалтика от 24 февруари 1941 г., убит от нацистите на 29 април 1944 г. по 
пътя от Вилнюс към Каунас. Б.пр. 



68

Църквите, Холокостът и Втората световна война

Отношението на църквите в окупираните съветски територии към нацистка 
Германия и евреите се формира най-вече под въздействието на националистиче-
ските чувства и стремежи, отколкото на общата църковна политика. Църквите 
в балтийските държави и в Украйна са част от националистическите трусове 
в тези страни. И вината на техните последователи заради мащабно сътрудни-
чество с нацистите и избиването на евреи дори и на други места (в лагерите 
на смъртта, във Варшавското гето и т.н.) не може да бъде отмита. 

Нацистката политика за деполитизацията и атомизацията на Църквите ограни-
чава възможностите им за намеса в тези територии – в някои случаи те дори 
са подлагани на терор, но това също не снема тяхната духовна отговорност.

Мълчанието на Църквите, с изключение на пастирското послание на Шептицки, 
слепотата пред трагедията на евреите и откритото унищожаване на еврейс-
кия народ оставят белег върху историята на Църквата в окупираните съветски 
територии, както и голям въпросителен знак по отношение на тяхната морална 
и духовна позиция. 

Превод от английски: Момчил Методиев
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Епископ Кирил е избран за Пловдивски митрополит през 1938 г. и за патриарх на 
възстановената Българска патриаршия на 10 май 1953 г. Преди това обаче той 
е репресиран от „народната власт” – на 14 октомври 1944 г. е арестуван заедно 
с Врачанския митрополит Паисий и двамата са задържани в следствения отдел 
на Централния софийски затвор. Там те са подложени на изтезания и гаври, с 
тях са проведени десетки разпити, на които е трябвало да дават показания за 
своите обществени позиции, както и за възгледите си по основни политически 
въпроси преди 9 септември 1944 г. 

Показанията на Пловдивския митрополит Кирил, дадени в хода на следствието 
срещу него, са запазени в Архива на Държавна сигурност, достъпен днес в Ко-
мисията по досиетата, и са част от делото му като дългогодишен обект на 
Държавна сигурност. Тези показания са дадени през ноември 1944 г. В хода на 
разпитите основните въпроси към митрополит Кирил са свързани с отношени-
ята между Св. синод и германските войски на българска територия, както и за 
т.нар. афера „Виница”, свързана с решението на Св. синод да изпрати трима 
български архимандрити за членове на комисията, създадена от германската 
армия за разследване на масовите убийства, извършени в украинския град Вини-
ца през 1937–38 г. от силите на НКВД. По-късно за участието си в тази Коми-
сия архимандритите Йосиф (Диков), Николай (Кожухаров) и Стефан (Николов) са 
осъдени на различни срокове затвор от т.нар. Народен съд. Но освен по тези 
въпроси митрополит Кирил е разпитван и за неговите и на Св. синод отношения 
с Двореца, за решението покойния цар Борис III да бъде погребан в Рилския ма-
настир, за своите действия в защита на евреите, както и за авторството му 
на писмо, изпратено от Св. синод до министър-председателя Иван Багрянов от 
юни 1944 г. по актуални политически въпроси. Въпреки че на 30 ноември главни-
ят „народен” обвинител прекратява делото срещу митрополит Кирил, той не е 
освободен, а е задържан в затвора до средата на декември. След това двамата 
с митрополит Паисий са изпратени в Драгалевския манастир, където са били 
поставени под наблюдение и поставени в условия, подобни на „домашен арест”. 
Едва в началото на март 1945 г. те са освободени и получават правото отново 
да участват в заседанията на Св. синод. 

Тъй като до този момент показанията на митрополит Кирил са известни само 
на експертната общност, тук публикуваме тази част от тях, свързана с не-
говите действия по спасяването на евреите в Пловдив, показанията му за пис-
мото, изпратено до министър-председателя Иван Багрянов на 26 юни 1944 г., 
самото писмо на Св. синод от 26 юни 1944 г., както и съответната част от 
постановлението за прекратяване на следствието от 30 ноември 1944 г. 

Християнство и култура
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„СТАНОВИЩЕТО	МИ	ПО	

ЕВРЕЙСКИЯ	ВЪПРОС	Е	

ПРИНЦИПНО”	

Показания на Пловдивски митрополит Кирил, 

17–25 ноември 1944 г., Централен софийски 

затвор

Дознание по преписка от 17.ХI.1944 г.

Именувам се Пловдивский митрополит Кирил Марков 
Константинов, родом от София, на 44-год[ишна]въз-
раст, на зададените ми въпроси отговарям следното: 

(…)

13. Отношенията ми с Двореца. Покойният цар Борис 
ме прие само веднъж именно на 2 юний 1938 г., по слу-
чай избирането ми за митрополит Пловдивский. Това 
беше протоколен жест, през време на който ми гово-
ри за Пловдивската епархия, за Рилския монастир, за 
моите задачи като митрополит, напр. 

Друг път не ме е приемал, нито съм търсил аудиенция. С царя съм се виждал 
няколко пъти при разни тържества – три или четири пъти. В двореца не съм 
пращал никакви подаръци икони или нещо друго. Не съм и получавал освен някол-
ко червени яйца на Великдена 1939 г., когато царят се черкува в Пловдив. Към 
царя съм се отнесъл два пъти с молби за защита на евреите. Веднъж чрез д-р 
Ханджиев потърсих от царя покровителство за моя покоен брат, на когото 
Дирекцията на полицията създаваше затруднения и искаше да се екстрадира, 
понеже си бе послужил с фалшив паспорт. За тая работа ходих при директора 
на полицията Драголов, при мин[истъра] на правосъдието Митаков, и след като 
нищо не излезе, молих д-р Ханджиев. 

С царицата отношенията ми бяха лоши, не по моя вина. Тя обичаше да се на-
месва в благотворителното дело, но по мое и на св. Синод разбиране с като-
лически пропагандни цели. Това ми даде основания да изложа на св. Синод какви 
са домогванията на царицата, а без да споменавам името , но с явен намек, 
направих протоколиран протест и във Висшия съвет на общественото подпо-
магане. Едно друго стълкновение в Пловдив, все по благотворителни поводи, 
влоши съвсем отношенията ми с царицата, в смисъл, че тя не скриваше лошо-

Патриарх Кирил.  
Архив на Георги Папакочев
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то си настроение към мене. Всичко това е 
добре известно на св. Синод. Заради ней-
ното явно покровителствуване на католи-
ческата пропаганда у нас, аз изказах пред 
болшинството от архиереите мнение да 
бъде взето от св. Синод решение за санк-
ция, като се махне името  от църковните 
молитвени епитимии. Бомбардировките 
над столицата отклониха вниманието на 
всички от тия работи, ала аз и през това 
лято поддържах пред архиереите своето 
мнение. 

14. Отношенията на св. Синод с двореца 
се поддържаха само чрез официални ауди-
енции, искани от нам[естник] председате-
ля, обикновено по решение на св. Синод, 
и някои от архиереите са искали ауди-
енции – Варненски, Ловчански, Врачански, 
мисля че и соф[ийски] митрополит Стефан 
се е явявал пред царя с разни застъпни-
чества. Той представяше молбите си за 
милост към разни лица, до колкото зная и 
чрез Груев. Преди някоя година Врачанския 
митр. Паисий се среща няколко пъти в св. Синод с интенданта (или инспектора) 
на двореца Генчев. Искаше чрез тоя дворцов чиновник да установи постоянна 
връзка на св. Синод с Двореца, но не успя. Мисля, че царицата умишлено отбяг-
ваше да поддържа връзка със св. Синод. 

15. Решението за погребението на покойния цар Борис в Рило монастирската 
църква бе взето от св. Синод по настояване на царицата или на някои друг 
член от семейството. Против погребението на царя в църквата бе Софийският 
митр. Стефан. Св. Синод определи мен и митр. Паисий да отидем заедно с лица 
от Двореца да установим мястото, понеже не можеше да се приеме искането 
от Двореца желание гробът да бъде пред св. Олтар на големия храм, гдето сто-
ят мощите на св. Иван Рилски. (...)

16. Статиите, които съм печатал в църковни вестници и „Братско слово” са мои 
и не са искани под чуждо давление.

17. Като управляващ Маронийската епархия съм се трудил да изпълня дълга си. 
Не пропъдих нито един гръцки свещеник, протестирах пред властите за непра-
вомерни действия срещу свещеници от гръцка народност. Винаги съм увещавал 
нашето българско население и чиновничество да се отнася добре с гръцкото 
население, да не се вършат грабежи и насилия. Противопоставих се на искането 
на някои хора да махна гръцкия език от богослуженията. 
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Становището на св. Синод по епархиите в Македония и Тракия бе следното: Све-
щениците да не се гонят, да им се дава заплата, каквато се дава на всички бъл-
гарски свещеници, гръцкият език да остане богослужебен в гръцките епархии.1 

(…)

В началото на м. юний 1944 г. бях научил, че правителството щяло да вземе нови 
репресивни мерки срещу комунистите, нелегалните чети и изобщо срещу всич-
ки „противодържавни” елементи. Аз знаех в какво се състоят тия „репресивни” 
мерки. Те бяха жестоки преследвания. От друга страна мълвеше се, че герман-
ците може би ще накарат правителството да влезе във война със Съветска 
Русия. Това ми даде основание в заседанието на св. Синод да повдигна въпроса 
за вътрешното и външното положение на България. Още по-преди, около края 
на м. март т. г. пред неколцина архиереи (Михаил, Паисий, Йосиф) аз изказах 
мнение владиците да се явят пред регентите и да искат да узнаят къде отива 
България и да направят предупреждение. Но сега в началото на юний аз повдиг-
нах въпроса сам в синод[ното]заседание. Говорих върху насилията, убийствата, 
опожаряванията, корупцията и върху опасността България да бъде въвлечена във 
война срещу нейната освободителка. Моето мнение бе да се направят постъпки 
енергични пред правителството. Митрополитите Михаил, Филарет и Борис се 
изказаха да бъдем предпазливи, за да не влошим отношенията си с правител-
ството на Багрянова, което е още ново и обещава да промени положението. 
Към умереност съветваше и наместник-председателят. Кой по отделно какво 
каза е трудно да си спомня, но като общ резултат ми се дадоха директиви за 
едно „дипломатично” писмо, което да не предизвика реакция, „опасна” за св. 
Синод. Св. Синод в пълен състав често пъти ми е възлагал да пиша писма до 
правителството по разни поводи. Аз съм бивш синод[ен] секретар. Понякога съм 
отказвал, но не всякога, защото отказът не се счита за обичаен или даже не-
възможен, особено от страна на млад архиерей. 

Наистина аз написах писмото и го предадох на писарите, за да го напишат на 
пишуща машина. От там то е предадено на секретаря, който го прочете в 
заседание на св. Синод. Намери се, че има още да се „изглажда”. Според прие-
тия обичай, щом едно писмо ще носи подписите на всички архиереи, допуска се 
корекция от всекиго. Така „по-силните” изрази бяха махнати или умекчени, или 
пък изменени. 

В това писмо се говори за вътрешното и външното положение на България. По 
вътрешното положение се правят известни препоръки, но и основната мисъл е 
да не се избиват хора без съд, често пъти само по подозрение, да се привлекат 
в правителството и администрацията хора, които се ползват с доверието на 
народа. Моята мисъл по втория от тия въпроси, изказана в синод[ното] заседа-
ние, бе: правителството се състои по обща преценка от хора, които не идат 
от името на народа и не го представляват. 

1  АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. 3., оп. 2, а. е. 1263, т. 1, л. 31-32. Машинопис.
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По външната политика се изказа мнението да не се влиза във война с нашата 
освободителка – Русия. 

Това писмо бе връчено на министър-председателя Багрянов от тримата архие-
реи: митр. Неофит, Михаил и Паисий. Министър Багрянов им казал, че това писмо 
ще му услужи много пред някои фактори, за да се подобрят мерките против ко-
мунисти и др., а също и да се запазят добрите отношения със Съветска Русия. 
Едва тогава на някои от архиереите бе станало ясно, че е трябвало да се пише 
и по-смело. Така се изказаха пред мен митр. Борис и Филарет, 

Митрополитите Михаил, Борис и Филарет по-преди споделяха писаното в тога-
вашните вестници за размерите и характера на нелегалното движение. 

17 ноември 1944 г. 

Допълнително показвам, че писмото, за което пиша по-горе, отправено до ми-
нистър-председателя, носи датата 26 юний 1944 г., поставена от митрополит 
Паисий. 

Написах саморъчно: Пловдивски Кирил 2

(…)

Допълнително показвам следното: 

На 10 март 1943 г. в Пловдив бяха задържани повече от 1000 граждани евреи, 
за да бъдат откарани в Полша, както се говореше. Рано сутринта изпратих до 
Царя телеграма в защита на евреите. После повиках в Митрополията предста-
вител на властта – яви се пом[ощник] обл[астния] пол[ицейски] началник […]3, 
понеже по-големите началници „отсъствуваха” от града. Помолих го да уведоми 
министъра на вътрешните работи по телефона, че аз, пловдивският митропо-
лит, преставам да съм лоялен гражданин поради насилието, което се върши над 
съгражданите ми евреи, и ще реагирам тъй както моят християнски дълг ми 
налага. Тия думи му повторих няколко пъти, за да ги запомни добре и вярно да ги 
предаде. Към ч. 12 ½ задържаните евреи бяха освободени. 

Дойдоха при мене в Митрополията евреи християни, покръстени по-отдавна (в 
Пловдив нямаше масови покръствания на евреи преди и след приемане на Закона 
за „защита на нацията”). Тези евреи бяха също уплашени. Казах им следното: в 
който и час на денонощието бъдете застрашени, прибегнете до Митрополията. 
Там ще се забарикадираме. Първо мене ще трябва полицията да извлече, па по-
дир вас. Това може да потвърди […]4и протойереи Василий Липчев от Пловдив. По 
тоя начин аз бих създал голям смут. Властта узна за тия мои думи. 

2  АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. 3., оп. 2, а. е. 1263, т. 1, л. 35-37. Ръкопис.
3  Не се чете.
4  Не се чете. 
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За всичко, което сторих на 10 март 1943 г. в за-
щита на евреите, докладвах в заседание на св. Си-
нод. Св. Синод одобри действията ми и вмени на 
архиереите в аналогични случаи да се постъпва по 
същия начин. 

На 20 май 1944 г. в ч. 4 сутринта, преди полицей-
ския час, в Митрополията дойде едно 13–14-годишно 
момче, на име Молхо. Разбудиха ме. Узнах, че е пра-
тено от Жак Сиди, за да ми съобщи, че през нощта 
са били арестувани много евреи и са задържани в 
един от участъците. На ч. 7 взех протосингела си 
архим. Горазд и тръгнах за еврейската […]5 На про-
зорците и вратите бяха наизлезли много евреи. От 
тях се осведомих, че арестите не са като ония от 
10 март 1943 г., а само отделни лица били аресту-
вани, но броят им бил голям – няколкостотин души. 

Продължавайки пътя си за еврейската махала, минах покрай Областната ди-
рекция. Не предполагах толкова рано да има някого от полицаите, но все пак 
запитах постовия стражар има ли някого. Каза ми, че е дошъл само помощник 
областния директор Колев. Влязохме с моя протосингел. От помощник областния 

директор разбрах, че не се касае за противоеврей-
ска акция като ланшната, но че били хванали пети-
ма нелегални младежи, евреи, и във връзка с това 
се извършват арестите. Понеже не бях наклонен 
да повярвам, настоях да ми даде честна дума, че е 
така. След това говорих за смута, който се създа-
ва в града с тия големи арести, и че задържаните 
лица трябва да бъдат освободени, за да не трево-
жат съвестта на гражданството. Обеща ми. От 
Областната дирекция отидох на площада в еврейс-
ката махала. Тук бяха наизлезли големи групи евреи. 
Беше и равинът. Поздравихме се и го успокоих. От-
там отидох в участъка, гдето бяха задържаните. 
Когато влязох в двора, клетите евреи избързаха 
от дъното на двора насреща ми. Обнадеждих ги. 
Влязох при началника на участъка. Молих го да из-
бързат с проверките на книжата и да освободят 
задържаните. От началника узнах, че са задържани 

180 души. След като ми обеща, че ще вземе под внимание настояването ми, 
напуснах участъка. През деня на няколко пъти проверявах по телефона (чрез про-
тосингела) как върви освобождаването. На 9 ч. вечерта бяха останали 17 души. 
На следния ден мисля, че всички бяха пуснати. 

5  Не се чете.
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Посочвам само тия две дати, но случаи на енергично застъпничество и на про-
тест са много, например по ограничаване на часа за свободно движение и пр.

Становището ми по евр[ейския] въпрос е принципно. То е отколешно, но пръв 
път получи израз преди създаване на закона за защита на нацията. Тогава св. 
Синод изпрати трима архиереи – Русенски Михаил, Врачански Паисий и мен, при 
министър-председателя Б. Филов, при предс[едателя] на Народното събрание 
Логофетов и при министъра на вътрешните работи Габровски да връчим едно 
обширно изложение и да изтъкнем, че св. Синод е против противоеврейските 
мерки, които правителството крои да вземе6. 

(…)

25 ноември 1944 г. 

Постановление 

Днес, 30 ноемврий 1944 година, гр. София, подписаният Георги Петров Драги-
ев, главен народен обвинител, разгледах следствената преписка, извършена от 
органите на народната милиция в гр. София по обвинението на митр. Кирил 
Пловдивски и понеже не се намериха абсо-
лютно никакви улики за извършено прес-
тъпно деяние от него по Нар[едбата] За-
кон за съдене от народния съд и пр.

Постанових 

1. Намирам, че неговото задържане е не-
правилно, понеже не съществуват никакви 
улики за извършено престъпление по Н[а-
редбата] З[акон] за народния съд.

2. Наистина, той признава, че е написал 
като автор изложението по вътрешното 
и международното положение на страна-
та, адресирано до Министър Председате-
ля на страната, от името на Св. Синод, 
което е подписано от него и останалите 
митрополити в страната, с изключение 
на Соф[ийския] митрополит Стефан. 

В това изложение между другото, се гово-
ри тоже и за борбата с така нареченото 
у нас „шумкарство” (...). 

6  АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. 3., оп. 2, а. е. 1263, т. 1, л. 53-54. Ръкопис.
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Ясно е от гореизложеното, че в това изложение се говори за „шумкарството” 
с голяма осторожност, но все пак нашите митрополити са успяли да изкажат 
един протест против начините за тяхното изтребление, против избиването 
на техни близки и опожаряване на техните домове. Всичко това е изказано с 
известни хитри извъртания, което е било за осторожност. Протест се изказва 
и против „черната борса” и против корупцията, против администрацията и 
полицията, които вършат своеволия и беззакония и пр. Най-после, по отношение 
на външното положение се препоръчва политика на неутралитет и добри отно-
шения със Съв[етска] Русия. А за Германия и германофилската политика нито 
една дума. 

Като се има предвид, че този документ изхожда от всички митрополити в 
страната, с известна осторожност, все пак той в никакъв случай не може да 
се прецени като фашистка проява, а напротив, има всички елементи на един 
антифашистки и демократичен документ. 

Освен това, до мен са адресирани до сега 25 изложения, телеграми, писма, молби 
с множество подписи, удостоверения, както и писмо от Обл[астния] Ком[итет] 
на От[ечествения] Фронт – гр. Пловдив, с който се иска освобождаването на 
митрополит Кирил, като описват неговата антифашистка дейност в подпома-
гане на евреите, отделни случаи на подпомагане [...]7. Всички настояват да бъде 
освободен и върнат техния любим пастир-митроп[олит] Кирил. 

Такава спонтанна манифестация и любов към задържания митрополит Кирил е 
нещо забележително и е първо по рода си и силата си случай. 

3. Пред вид на всичко гореизложено, постанових митрополит Кирил да бъде вед-
нага освободен, понеже няма никакви улики да е извършил и най-малкото прес-
тъпление по Нар[едбата] Закон на народния съд. 

Преписката му се прекратява.

Главен народен обвинител.8 

7  Не се чете.
8  АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. 3., оп. 2, а. е. 1263, т. 1, л. 57. Машинопис.
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„ШУМКАРСТВОТО	Е	ЯВЛЕНИЕ	НА	

ДНЕШНОТО	БОЛНО	И	РАЗМИРНО	

ВРЕМЕ”
1

Писмо на Св. синод, 26 юни 1944 г.

ГОСПОДИНЕ МИНИСТРЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

Българската Света Православна Църква е народна в пълния смисъл на тая дума. 
Тя е народна не само защото попрището на нейното служене е българският 
народ, но защото тя всякога и при всички исторически обстоятелства дели 
съдбата на народа; тя е негова крепителка и добра вдъхновителка във времена 
на изпитание, а в честити дни – съветница на мъдрост и възход. Тя е майка на 
тоя народ и с майчинска обич страда и се радва заедно със своите духовни чеда, 
стоейки всякога край тях като верен и предан страж.

Такива са разбиранията и чувствата, които вдъхновяват висшите служители на 
нашата Света Църква – българските епархийски архиереи. Водени от тия разби-
рания и чувства, те с голяма загриженост се отнасят към днешната участ на 
народа ни и полагат страдания да му бъдат полезни с ясни ответствени увеща-
ния и с открито слово, което не се колебае да посочва действителните недъзи 
и опасности, както и средствата за тяхното отстранение. А положението, в 
което се намира днес българският народ, както вътрешно, така и външно, е 
твърде тежко. Събрани на редовна синодна сесия епархийските архиереи в реди-
ца заседания направиха изложения по общото положение в епархиите и обстой-
но обсъдиха действителното положение на страната, като взеха под внимание 
тежненията и настроенията на народа. В резултат на тия обсъждания Светият 
Синод в пълен състав реши да предложи на просветното ви внимание следното:

По вътрешното положение:

За съжаление, вътрешното положение на страната се характеризира с дълбока 
криза – морална и обществено-политическа криза. В голяма част народът се оказ-
ва морално неустойчив и с недостатъчно или със слабо обществено и национално 
съзнание. Върху това състояние на морално-обществените сили никнат зловред-
ните прояви на т.нар. черна борса, на корупцията, на обществено-политическото 
безразличие и на противонародната и противодържавна дейност. Обяснението на 
тая дълбока криза с военновременните условия всъщност не обяснява основна-
та и съществена  причина. Колкото и да е голямо отрицателното влияние на 
военновременните условия, те в края на краищата са само решителният повод 
и благоприятната обстановка за проява на кризисното морално и духовно състо-
яние на част от народа. Кризата премина от областта на вътрешните факти към 
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външното проявление на тия факти. Причините , следователно, са по-далечни. Те 
се създадоха от погрешните и дори вредни насоки на училищното възпитание и на 
възпитателните обществени влияния в миналото. Дълги години у нас се вървеше 
по погрешни пътища и се насаждаше такава светогледна ориенталност, която 
не носеше морална здравина и не бе в състояние да задържи обществено-нацио-
налната якост, а камо ли да  даде тласък за по-голям подем. Въпреки често и от 
много обществени среди изказаните добри пожелания, скрити някакви фактори 
непрестанно действаха срещу всеки опит да се попречи на вредните политически, 
идеологични и религиозни влияния, които се насърчаваха по разни причини от много 
места у нас. Църквата неведнъж е обръщала внимание върху това, като е сочила 
какви гибелни за народа последици могат да произлязат, ала нейният глас е бил от-
минаван – ще си позволим да го кажем откровено – съвсем пренебрежително даже 
от отговорни държавни фактори. Като че ли не се виждаше до какви сетнини може 
да доведе всичко това. С една недогледност, която искаше да мине за политическа 
предвидливост и културна напредничавост, се даваше простор на ония влияния, кои-
то отслабваха моралното, духовното и общественото съзнание на народа.

И тъй, основните съществени причини на днешната криза са по-далечни. Криза-
та е горчивият плод на отколе посятото лошо семе.

За днешната тежка вътрешна криза следва да се посочат и други по-близки 
причини, едни от които, дълбоко погледнато, нямат самостоятелно значение, а 
са последица от основните причини, споменати по-горе. Тия по-близки причини 
са цял комплекс и те са вече доста добре познати. Военното положение създаде 
големи разстройства и трудности в стопанския живот. В самото начало, кога-
то се очертаваха стопанските затруднения, които войната води със себе си, не 
бяха взети мерки за колко годе по-правилна вътрешна стопанска политика. Сто-
панският живот у нас тръгна по надолнище и изпадна в безпътие. Така се тури 
началото на т.нар. черна борса, която с всичките придружаващия я зловредни 
прояви от ден на ден намира все по-добри условия за разширение, разколебавайки 
устоите на целия ни вътрешен живот.

Стопанските неуредици, при моралната неустойчивост на мнозина, се оказаха 
добра почва за процъфтяване на корупцията. Трябва да бъде посочено и да бъде 
известно, че корупцията вече взима големи размери. На черния пазар се намира 
почти всичко, дори такива стоки, с които само държавата разполага. Подкупът 
и користното посредничество не са вече съвсем случайни явления. 

За влошаване на вътрешното положение не малко допринесе и слабата грижа за 
политико-общественото и националното сплотяване на народа, частно на селото. 
Безпартийността се оказа меч с две остриета и с тоя меч би трябвало да се 
борави много предпазливо. Безпартийният режим има своите положителни страни, 
но почти нищо не се направи, за да не се стигне до отчуждаването на народа от 
властта и до нещо още по-лошо: до обществено-политическото безразличие на 
широките народни слоеве. Както властта, тъй и народът, частно селото, оста-
наха две отчуждаващи се сили. Народът се затвори в себе си, под това привидно 
спокойно отдаване на труда се създаваше една вредна за държавата, особено във 



2020 / брой 2 (149)

79

времена като сегашните, психика на безразличие в национално-положителните 
люде, и на противодържавност в друга категория граждани. Агресивността на 
вторите, за съжаление, е голяма, а срещу нея на общественото поприще стои 
една, в голямата си част, политически апатична маса. При такива обстоятелства 
липсват условия и възможности да се подготвят и изтъкнат личности, които са 
призвани да бъдат чинители за създаване и оформяне на общественото мнение и 
да бъдат признати обществени водачи с обществена контрола и отговорност. 
Поради всичко това бе улеснена задачата на противодържавните сили у нас.

Вътрешното положение на страната се утежнява и от т. н. шумкарство. Млади 
хора от двата пола забягват из планини и гори и въоръжено действат срещу об-
ществения ред. Шумкарството е явление на днешното болно и размирно време. 
Неговият произход е очевиден. То се създаде не без външни влияния и насърчава за 
цели, чужди и противни на обществените и национални интереси на българския 
народ. Трябва много да се скърби, че деца на тоя народ са вдигнали ръка срещу 
родината си и се подвеждат под външни внушения, явно враждебни на народа ни.

Не може да има съмнение, че повечето от забягналите из планините млади хора 
са с левичарски убеждения или увлечения. Между тях има и юноши, които едва ли 
са в състояние да си дадат ясна сметка за делото, което вършат. Те са жертва 
на временна революционна романтика, която би отрезняла, когато се сблъска 
със суровата действителност на нелегалния живот и с грубия реализъм на рево-
люционното водачество. Има основания да се мисли, че някои от нелегалите са 
убедени, че вършат патриотично дело, особено като се вземе предвид ловкото 
преместване на шумкарската идеология на национални и родолюбиви мотиви. 

Преследването на шумкарите е една от важните задачи на държавната сигур-
ност. Обаче, увлеченията в това преследване, като се държат еднакво отго-
ворни всички, които така или иначе са имали отношения и връзки с шумкарите, 
създават големи смущения и още повече утежняват положението. Мерките, кои-
то се вземат срещу близките на забягналите, както и срещу всички лица, които 
неволно са им съдействували, трябва да не бъдат от естество да увеличават 
недоволството от властта и да засилват разположението към противодържав-
ното дело на шумкарите. А на много места това вече е станало. 

Като преценява тежкото вътрешно положение на страната, както и причините 
за неговото засилване, Светият Синод счита за свой върховен родолюбив дълг 
да изкаже следното мнение: 

1. Всяко зло се цери правилно, когато бъдат премахнати причините, които го предиз-
викват. Трябва, следователно, да се вземат незабавни мерки за премахване на ос-
новната и съществена причина на кризата, в която е изпаднала страната. Тия мер-
ки, обаче, не могат да бъдат с бърз резултат, защото моралната и културна криза 
не може да се преодолее иначе, освен с продължителна, системна, възстановителна 
работа. Все пак в тая насока трябва усърдно да се работи и на нашата народна 
Църква, която по преимущество има тая мисия, трябва да се даде пълно съдействие 
да изпълни своето високо служение всред народа ни. Пътят на всички чужди, поли-
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тически, идеологични, културни и религиозни пропаганди трябва да се пресече. В 
това отношение необходимо е да се направи поне възможното за сегашното време.

2. Час по-скоро трябва да се вземат мерки срещу корупцията и черната борса, като 
се потърсят изворите и пътищата, които правят възможно тяхното разширение.

3. Между народа и държавната власт трябва да се установи близост. Тая бли-
зост ще се постигне както чрез положителните законодателни и управителни 
грижи за народа, така също и чрез привличане в администрацията и в правител-
ството на лица, които се радват на обществено доверие и имат без съмнение 
връзки с широките народни слоеве. На народа трябва да се даде възможност да 
излезе от тая национално-политическа апатичност, която обвзима все повече 
хора, та да има в ръцете си и с ревност да защитава своята собствена съдба, 
която всъщност е българската национална съдба.

4. Потребна е родолюбива и честна администрация. Страната ни не е лишена 
от хора, които биха […] готови на смели жертви в служба на народа и държава-
та, в такова тежко време, стига да бъдат потърсени. 

5. Административните и полицейски своеволия трябва да се премахнат, за да 
няма у никого чувството за безправност. Наказанията при преследването вра-
говете на държавата трябва да се налагат за разследване и доказване провине-
ния. Разследването е особено наложително в случаите на подозрения. 

В борбата с въоръжените шумкари властта постъпва тъй, както  се налага от 
необходимостта. При всички, обаче, други случаи, които имат някакво отношение 
към шумкарството, потребно е да се прави грижливо разследване и провинените 
лица да бъдат съдени от законен съд, за да не се извършват грешки. Безсъмнено, 
всеки трябва да получи заслуженото, но не и повече от това. Не всички лица, които 
са заподозрени или срещу които е имало улики, че са били в услуга на нелегалните, 
имат еднаква вина и отговорност с тези последните. Често пъти лицата, които 
идейно са чужди на шумкарите, са били заставяни със заплаха за живота им да на-
правят някаква услуга. Някои от тях подире не са имали смелостта да съобщят на 
властта за насилието, на което са били жертва, от страх да не бъдат преследвани 
те и близките им от нелегалните. Всички тия хора не би следвало да бъдат считани 
като съзнателни и доброволни помагачи на нелегалните, а като пострадали от тях.

Също така и близките на нелегалните не бива да бъдат подхвърляни на гнет и 
страдания, ако не носят непосредствена вина за действията им. Като наказателна 
мярка срещу нелегалните тя е неоправдана и неправомерна, защото засяга невинни 
люде. Като предпазна мярка пък едва ли постига очаквания резултат, защото тия, 
които посягат срещу Отечеството, държавата и народа си, обикновено не са с 
особена привързаност и към своите близки, а от друга страна предизвиква враждеб-
ни настроения срещу властта и подготвя в по-широки кръгове идейно отричане на 
държавния строй. Тъжно впечатление би направило, пък би следвало и отрицателни 
настроения, ако телата на нелегални убити лица биха били захвърлени по мегдани 
или биха били разнасяни главите им, макар и само за идентифициране на убитите, 
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или, ако най-подир, би се забранило да бъдат погребвани по християнски обичай.

По външното положение:

Българският народ всякога се е стремял към своето обединение в етичните 
си граници. Това е негово право и дълг. За обединението си нашият народ води 
няколко войни и претегли твърде много. Сега той е обединен и би бил щастлив 
нищо да не смущава неговото свободно и независимо държавно съществуване. 
Въодушевлението, с което целият народ посрещна освобождаването на поробени-
те наши родни земи и присъединяването към общото Отечество, е историческо 
свидетелство за волята на нашия народ да бъде обединен и да пази своето обе-
динение. Такъв е неговият блян, такава е неговата воля, такова е и правото му.

Архиереите на Светата родна Църква поддържат близка връзка с народа и позна-
ват неговите тежнения и настроения. Те знаят, че българският народ обича своя-
та свобода и държавна независимост и се радва на обединението си. Но не е тайна, 
че народът е угрижен от неизвестността за бъдещето. Той мисли, че в голямото 
стълкновение на великите сили неговото най-правилно становище би било неутра-
литетът, особено към руския народ българинът храни отколешни чувства на расо-
ва и верска близост и на благодарност за великото освободително дело от 1878 г.

Като взима предвид тежненията и настроенията на народа, Светият Синод 
си позволява да изкаже мнението, че България, ако не бъде нападната, да не се 
намесва активно във войната, която се разраства все повече, и особено да се 
стреми да отбегне влошаването на отношенията с Русия, доколкото това може 
да зависи от българското правителство. 

Светият Синод не желае да се намесва в политиката на българското правител-
ство, но той си позволява да направи тия препоръки, ръководен от грижата за 
бъдещето на любимия си народ, и със съзнанието за отечествената сигурност, 
която родната ни Църква има всякога, и най-после в тежки за народа времена. 

Ваши усърдни молитствуватели:

Наместник Председател на Светия Синод
† Видински
† Доростолски и Червенски
† Врачански
† Неврокопски
† Търновски
† Варненски и Преславски
† Пловдивски
† Ловчански
† Сливенски 
† Старо-загорски
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о. Кирил Синев 

ЦЪРКОВНИЯТ	ДЕБАТ	В	РУМЪНИЯ	

ВЪВ	ВРЪЗКА	С	ПАНДЕМИЯТА	ОТ	

КОРОНАВИРУС

Появата и разпространението на коронавирус в Румъния предизвика оживен де-
бат в църковните среди. На 27 февруари Румънската патриаршия оповести Са-
нитарни и духовни мерки по време на епидемия, с които прави следните препо-
ръки:

 • Лица, проявяващи симптоми на грип от всякакъв вид и симптоми на корона-
вирус, описани от медицинските власти, се съветват да избягват в тези 
дни пренаселени места, включително пространството на храма, за да не 
излагат и други на възможно заболяване. 

 • Лица, които имат страх от заболяване посредством причастяване от св. 
Потир с обща лъжичка, могат да поискат от свещеника по изключение 
причастяване през всеки момент от деня със св. Евхаристия за болящи, 
която може да им се преподаде с лъжичка, донесена от дома и използвана 
изключително за тази цел, от едно-единствено лице;

 • Отбелязваме, че в св. Църква св. Причастие се приготвя и преподава вина-
ги в условия на пълна хигиена, а иконите се хигиенизират редовно. Стра-
хуващите се от заболяване през този период могат временно да избягват 
целуване на икони в храма, но могат да целуват иконите в собствения им 
дом.

Изявлението провокира голямо недоволство в богословските среди в страната 
поради проявеното снизхождение и допускане, че приемането на св. Причастие с 
една и съща лъжичка може да бъде причина за зараза. Известният богослов отец 
проф. Раду Преда от Мюнхен (доскорошен изпълнителен директор (2014–2020) на 
Института за разследване на престъпленията на комунизма и паметта) комен-
тира: „След освобождаването на митрополит Корняну (Николай Банатски, който 
се причасти при откриване на униатски храм, 2008) вчерашното изявление е 
най-големият богословски гаф на Рум. ПЦ през последните 30 г.”. Той отправи 
посланието: „Не се лишавай от лекарство именно във време на болест”, „По 
време на епидемия не се търгува с принципите”. Доц. Адриан Папахаджи от 
Клужкия университет: „При нас се случва като в Западна Европа: християнското 
мнозинство, дори Църквата, се оставя да бъде смутено от шепа истерици”.
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Хушкият еп. Игнатий заяви в социална мрежа: „Ако над две хиляди години Причас-
тието е било „лекарството за безсмъртие” (св. Игнатий Богоносец), в ерата 
на коронавируса е станало лекарство за смъртност. Каква секуларистка мета-
морфоза!”. Литургистът отец проф. Георге Сафта сподели, че „една Църква на 
колене е по-силна от армия на крака”.

В мрежата се появиха видеоклипчета, при които опитите на някои вярващи да 
предложат на служещ духовник лъжички за еднократна употреба, претърпяват 
неуспех.

Богословът Николае Пинтилие в реторична статия „Евхаристийната лъжичка – 
врагът на народа?” критикува номиналните християни, които ритуално имат 
досег с църковния живот, но странят от реалното общение с Христос.

Натискът доведе до последващо изявление на патриарх Даниил, озаглавено Пас-
тирско слово за укрепване във вярата и в евхаристийното общение от 28 фев-
руари, в което се казва: За превъзмогване на поляризирания и полемики, които 
отслабват православното единство, трябва да се избягват прибързаните осъж-
дания и трябва да препотвърдим с тежест православната вяра, че св. Причас-
тие не е и никога не може да бъде извор на разболяване и смърт, но извор на нов 
живот в Христа, на прошка на греховете, на изцеление на душата и тялото. (…) 
Затова правилото за причастяване на клириците и вярващите от един и същи 
св. Потир остава непроменено, а свещениците да обясняват на всички верни, че 
това причастяване нито някога е било опасност за някого, нито пък за тях ще 
бъде. А верните, които все пак имат страх да се причастяват от един и същи 
св. Потир с една и съща лъжичка, ще поискат съвет от духовника, за да се ук-
репят във вярата и напредват в църковното общение”.

В допълнение на 11 март патриарх Даниил изпрати до всички епархии специална 
молитва за прекратяване на новата епидемия. 

Мерки от страна на епархийските ръководства

На национално ниво Църквата обяви, че предоставя помещения за карантина. Ма-
настирът „Нямц” предостави места за 100 лица от диаспората (Италия и Ис-
пания) в прилежащия му Социално-културен център „Св. Паисий”. Архиепископи-
ята на Долни Дунав (Галац) сключи протокол за практическо сътрудничество с 
окръжните власти, състоящ се в предлагане на духовна и материална подкрепа 
на лица в карантина от Галац, Браила, Текуч (духовно наставничество, духовна 
литература, хигиенни материали и храна от епархийските кухни). Архиепископи-
ята на Крайова и Сдружение „Василиада” организираха посредством кампанията 
за подпомагане „Любовта никога не отпада” събиране на храна и хигиенни мате-
риали за възрастни и изолирани по местоживеене.

Архиепископията на Клуж предложи храна (в 4 епархийски социални кухни) за 
изолираните и 340 места за карантина (в Мисионерско-социален център „Йоан 
Буня” в Sângeorz Băi и манастирите Parva и Piatra Craiului). Архиепископията на 
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Ръмник предложи 200 места за карантина. Банатският митрополит Йоан подари 
на една от болниците в Тимишоара два апарата за изкуствено дишане за паци-
енти с дихателни проблеми. Всички 42-ма служители на Сдружение „Православна 
благотворителност” към Хушка епископия се включиха в основаване на местни 
комитети за подкрепа на лица в карантина или изолация, възрастни, хронично 
болни. Същата епископия дари 20 хил. евро и линейка на Спешната окръжна 
болница във Васлуй.

Призиви на архиереите:

Както преди провеждането на проваления през 2018 г. Референдум за защита на 
традиционното семейство в Румъния, така и в условията на разпространилата 
се пандемия от коронавирус румънските архиереи отправиха многобройни видео 
и писмени Пастирски послания към поверените им енориаши.

По време на отслужената следобед1 Преждеосвещена литургия (на 12 март) 
Митрополит Теофан на Молдова и Буковина забеляза, че никога не се е случвало 
опашката от поклонници пред мощите на св. Петка да престане: „Не бой се, 
човече Божи! Мир на тебе! Бъди силен и храбър” (Даниил 10:19). Да не се стра-
хуваме, защото сме човеци на Бога! … да бъдем по-внимателни в тези дни и да 
умножим молитвата при актуалните условия. Молебният канон на Св. Богоро-
дица, акатистът на Св. Богородица в моменти на тежки изпитания да бъдат 
част от диханието на нашето същество. Възможно по-често да прибягваме 
към духовника за св. Изповед и св. Причастие. Уповаваме на Божията милост, 
че и тези мигове ще преминат и ще бъдем запазени и защитени и ще научим 
от това, което преживяваме в тези дни, колко сме малки в нашето упование на 
Бога, колко раздвоена и малка е вярата ни. … Следователно, надежда в Бога! 
Неговата милост да бъде над нас и света!

Еп. Силуан на Италия (14 март): „Постим и от Литургия, и от срещане, и от 
прегръщане, но оставаме единни”. Църквата е духовна реалност, която не зави-
си от границите, наложени от хората. Непосредственият опит на комунисти-
ческите затвори е пример, чрез който укрепваме и си даваме куража, че хората 
могат да преживяват вярата в много по-трудни и строги условия от тези, в 
които днес живеем.

Еп. Макарий на Северна Европа (8.03): „Да спазваме правилата за санитарна 
хигиена, но и духовната „хигиена”. 

След обявяването на извънредното положение, на 16 март, патриарх Даниил 
излезе с обръщение: „Извънредното положение е специално състояние за пре-
дотвратяване разпространението на епидемията, а не състояние на паника 
и обезкуражаване: Църквата не е само институция в обществена полза, но и 

1  Преждеосвещената литургия представлява вечерня, съединена с приемане на св. Причастие. Поради тази 
причина в много румънски епархии през последните години започнаха да я отслужват не само сутрин, но и в 
късния следобед (15:40 ч.), като през целия ден участващите в следобедното  отслужване не приемат храна и 
вода.
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общност на жива вяра, милостива любов и надежда, добродетели, които трябва 
да се проявяват особено в периоди на големи изпитания. В този контекст Църк-
вата отечески апелира към всички верни за проява на доверие във властите и 
спазване на издадените от тях мерки. … Да проявим любов и солидарност към 
възрастните хора, към намиращите се в изолация или в карантина, както и осо-
бена грижа към здравето на заобикалящите ни. Да проявим особено почитание 
към медиците в болниците, които запазват и култивират здравето на тялото, 
но и към свещениците в храмовете, които запазват и култивират здравето на 
душата. Да имаме пълна увереност в силата на молитвата, знаейки, че „на ония, 
които любят Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдействува към добро” 
(Рим. 8:28). 

Митрополит Теофан на Молдова и Буковина предложи духовно лечение за сър-
цата на пребиваващите вкъщи, озаглавено Разширете сърцата си: „Времето 
е подходящо да отворим сърцата си повече към нашия ближен и към Бога. … 
„Разширяването на сърцето” означава да изпитваш болка за болката на другия; 
„Разширяването на сърцето” включва поемане на болката на ближния или далеч-
ния и принасянето на тази болка чрез молитва пред Бога; „Разширяването на 
сърцето” изповядва всеки извършен грях, цялата нелюбов, която определя вът-
решната ни същност. Поемането, в духа на покаяние, на отговорност за злото 
в света създава най-ефикасното лекарство в настоящия момент и по всяко 
време; „Разширяването на сърцето” включва Псалтира, покайните канони, Мо-
лебният канон на Св. Богородица, поклони, пост откъм храна, технология, физи-
чески контакт с любимите, изповед и Евхаристия, милостиня… „Разширяването 
на сърцето” от все повече хора означава да не оставяме незаети от сърцето 
пространства. Защото мястото и времето, обхванати от сърцето на любов-
та и молитвата, не позволяват нахлуването на вирусите, разрушаващи човека, 
душата, съзнанието. „Разширете и вие сърцата си!” (2 Кор. 6:13). 

В Пастирско послание Гюргевският еп. Амросий казва: „Потокът от стряскащи 
и противоречиви новини произведе прекалена паника, а на места дори страх 
сред населението. Преди всичко отечески ви препоръчвам, като основа на всяко 
духовно изцерение, отхвърлянето на страха и паниката – защото известно е, 
че страхът парализира волята ни. Но самата вяра представлява изцеряваща 
сила, повече от всяко човешко нещо. Вярата донася изцерение, започващо със 
самия ни ум, пръв засегнат в моменти на необичаен натиск като сегашните. 
По време на бедствие всички да умножим молитвата както в храма, вкъщи и на 
всяко място; да четем по една катизма от Псалтира. Така ще можем да победим 
и болестта, и страха, но и нашето малодушие. … Не на последно място, бих 
искал да ви помоля, винаги с отеческа обич, да не се залъгваме и никога да не 
покриваме нашето съзнание! Да си спомним за греховете, грешките и дори несъ-
вършеното добро, за нравствената поквареност, която нахлу в нашето общес-
тво – някога християнско – и през равнодушието на всички нас, и да изпросим 
прошка от Милостивия Господ, да извършим метаноя, т.е. да променим нашия ум 
и целия ни етос по волята на Създателя; а Господ за нашето покаяние е крепък 
да ни преведе невредими през тази епидемия”.



86

Църквата в съвременния свят

Неуспешен опит за въвеждане на нов начин за 
причастяване

По време на неделното богослужение (15 март) преподавателят по канонично 
право отец проф. И. М от Православния богословския факултет „Св. Андрей Ша-
гуна” към Университета „Лучиан Блага”, Сибиу, причасти вярващите по особен 
начин. Взе частици от Тялото Христово от св. Дискос (държан от църковнослу-
жител на солея) и потапяйки ги с ръка в св. Потир, преподаде св. Тайни на вер-
ните без употреба на лъжичка. Разпространеният видеоклип в социална мрежа 
провокира разнопосочни реакции. Отец М. заяви, че лично възнамерява да продъл-
жи това и постъпката му е дала и ще даде повод за богословско преосмисляне, 
както и че е получил подкрепата на йерарси и свещеници. Това обаче предизвика 
и негативни реакции: Ардялският митрополит Лаврентий (Стреза), професор по 
литургическо богословие в същия факултет, изпрати писмо до отец М., в което 
се казва: „Чрез филмирането и публичното афиширане на това нововъведение 
се опитвате да привлечете поддръжници на неправославна практика, напълно 
неадекватна и много по-опасна от съществуващата, оставяйки настрана бо-
гословската аргументация, на базата на която не желаете да полемизирате! 
… Само Св. синод може да одобри промяна на някои практики при специални 
моменти, а не един „похвален свещеник” (!), бил той и професор! На 17.03. отец 
М. изпрати до своя кириарх писмен Акт на смирение и разкаяние за стореното.

Последни указания 

На 18 март Канцеларията на Св. синод излезе с Актуализирани указания за ено-
рии и манастири в контекста на новите мерки за предотвратяване заболя-
ването с новия коронавирус: „Отслужването на религиозните служби само на 
открито, по правило до храма (летен олтар или притвор), с участие на максимум 
100 лица, спазвайки минимално разстояние от един метър между участниците”.

Затворените за богослужение храмове превърнаха територията на Румъния в 
открито богослужебно пространство. Богослуженията на открито в северната 
ни съседка не са нещо ново. Вярващите много ги харесват и участват съзна-
телно и активно в тях.2 „Цялата земя на Румъния се превърна в църква” по ду-
мите на еп. Игнатий Хушки.

След публикуваните от правителството по-строги мерки, забраняващи съби-
рането на повече от трима души на едно място, Канцеларията на Св. синод 
на Румънската православна църква публикува на 22 март Нови мерки относно 
църковните служби и социални дейности. Те предвиждат  св. Литургия и другите 
богослужения в храмовете и манастирите да се отслужват без участието на 
миряни. Отменя се отслужването и на популярния в Румъния общ Маслосвет. 
Всички служби могат да бъдет излъчвани в реално време от църковната теле-
визия Тринитас или от национални и местни медии. Свещениците ще посещават 

2  През последните 10 г. архиепископът на Томи (Кюстенджа) Теодосий редовно кани български архиереи 
за богослужения на открито (Андреевден (30.11.), Св. Харалампий (10.02.), провеждани редовно при сурови 
зимни условия.
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болните и нуждаещите си от изповед и причастие в болничните заведения или 
в домовете им. Всички църковни социални и медицински центрове (старчески до-
мове, социални кухни, медицински кабинети и др.) продължават своята дейност, 
съобразно действащите разпоредби на държавата. Социалната и милосърдната 
дейност на енориите и манастирите следва да се адаптира към новите нуж-
ди и изисквания, за да могат да бъдет осигурени храна и лекарства на трудно 
подвижните и немощните. Посочва се, че въведените от властите извънредни 
мерки имат за цел да предпазят здравето на всеки един, както и здравето на 
околните ни.

Текстът е завършен на 24.03.2020 г.
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КОРОНАВИРУСА

Вселенска Константинополска патриаршия

На 18 март Вселенската патриаршия реши да затвори църквите и всички свои 
манастири, намиращи се под нейна юрисдикция, независимо в коя страна се нами-
рат. В изявлението се казва, че Патриаршията наблюдава ситуацията с голямо 
чувство на отговорност пред вярващите и всички хора и затова въвежда още 
по-строги ограничителни мерки. Призовават се всички християни да останат 
по домовете си и да ограничат до минимум излизанията си, за да запазят сво-
ето здраве и здравето на обществото. Подчертава се необходимостта да се 
спазват всички мерки на здравните власти за общо благо. Отменят се всички 
служби до края на месец март, но храмовете ще останат отворени за лична 
молитва на вярващите. Тези мерки могат да бъдат продължени, се казва в изя-
влението. Във всички ставропигиални манастири богослужението ще продължи, 
но няма да се допуска участие на поклонници. 

В свое специално изявление Вселенският патриарх Вартоломей заяви: „Може би 
някои от вас чувстват, че тези драстични мерки оскърбяват или нараняват 
вярата. Но не нашата вяра е застрашена, а вярващите, не Христос – а христи-
яните, не Богочовекът, а ние, хората. Нашата вяра е дълбоко вкоренена в сърце-
вината на нашата култура. Вярата ни е жива и никое извънредно положение не 
може да я ограничи”. 

Златина Каравълчева е завършила история в СУ „Св. Климент 
Охридски”. Специализира византинистика в Атина. Доктор по 
история на СУ „Св. Климент Охридски”. Интересите  са в об-
ластта на ранната църковна история и монашеското движение 
през периода на Късната античност. Един от инициаторите и 
редактор в сайта Двери БГ, преводач и издател на редица книги 
и учебни помагала за интегриране знанията за християнството 
в програмата за началното училищно образование.
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Александрийска патриаршия

На 21 март Александрийският патриарх Теодор издаде заповед всички богослу-
жения да се извършват при затворени врати, без участието на богомолци. Това 
стана след заповед на египетското правителство за затваряне на всички рели-
гиозни храмове в страната. 

Седмица преди това патриарх Теодор се обърна към християните със следните 
думи: „За съжаление цялото човечество става свидетел на една несправедлива 
и разрастваща се пандемия, която коства живота на хиляди наши ближни... Вече 
е факт, че светът навлиза в една апокалиптична епоха, когато никой няма да 
се чувства сигурен, където барабаните на войната се съчетават с виковете 
на човеците, които „ще примират от страх и от очакване онова, което има да 
връхлети върху вселената” (Лук. 21:26). Тъй като положението е сериозно, препо-
ръчвам ви да се съобразявате със заповедите и решенията на всяка страна, къ-
дето служите, за да не се превръща нашата Света Църква в повод за скандал”. 

Антиохийска патриаршия

Антиохийският патриарх Йоан досега не е направил самостоятелно публично 
обръщение към вярващите в юрисдикцията на Антиохийска патриаршия. На 21 
март всички християнски лидери в Ливан и Сирия, в това число и православният 
патриарх, отправиха съвместно обръщение, с което се прекратяват всички пуб-
лични богослужения. От всички т.нар. „частни служби” ще се извършва единст-
вено опело, и то в самия гробищен парк в присъствието само на най-близките. 
Отправя се молба към всички вярващи да останат в домовете си и да се молят 
за здравето и спасението на всички. 

Йерусалимска патриаршия

Един от първите затворени православни храмове в света беше Витлеемската 
базилика на Христовото Рождество. Църквата беше затворена на 5 март от 
палестинските власти, след като стана ясно, че две групи поклонници – една от 
Южна Корея и една от Гърция, са се заразили след поклонение в Св. земи. Вит-
леемската базилика остава затворена за дезинфекция „до второ нареждане”. 
Йерусалимският патриарх Теофил III до този момент не е излязъл със самостоя-
телно обръщение към вярващите. В началото на март имаше общо негово изяв-
ление съвместно с лидерите на другите две традиционни християнски общнос-
ти, стопанисващи храма във Витлеем – Арменския патриарх Нурхан Мануян и 
францисканския свещеник Франческо Патон. В него тримата религиозни лидери 
призовават вярващите да се съобразяват с всички мерки на властите. Изра-
елските власти забраниха достъпа до всички култови сгради в страната. Няма 
яснота дали ще бъде отворен за вярващи храмът на Христовото Възкресение 
на Пасха, където се провежда пасхалното последование на Благодатния огън, 
който през последните години се разнасяше във всички традиционно православ-
ни страни. 
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Кипърска архиепископия

На 15 март Св. синод на Кипърската църква публикува обръщение, в което вяр-
ващите се призовават да не посещават църковни богослужения до 10 април. 
„Отсъствието за три седмици от свещените богослужения и Тайнството на 
Божественото Причастие нека не смущава и не натоварва съвестта на благо-
честивото ни паство, защото ползата от преминаването на това изпитание 
ще е много по-голяма... Вярвайки, че „където Бог се намеси, естественият ред 
се побеждава”, желаем на всички заболели оздравяване и молим Господа да не 
допусне да оплакваме нито една жертва”. 

Решението породи силна дискусия между кипърските йерарси. Двама автори-
тетни кипърски йерарси – Лимасолският митрополит Атанасий и митрополи-
тът на Морфу Неофит, реагираха негативно на това решение и обявиха, че 
ще продължат да провеждат всички предвидени великопостни богослужения без 
никакви промени. Според митрополита на Морфу Неофит „където са двама или 
трима, събрани в Христовото име, там е и Христос между тях, а значи там 
е и животът, който побеждава смъртта, греха и дявола”. Лимасолският митр. 
Атанасий в своето обръщение заяви, че вярващите не трябва да се страхуват 
от смъртта, която е неизбежна за всеки един човек и не е нужна епидемия, за 
да разберат хората, че са смъртни. На 24 март обаче Лимасолската митрополия 
излезе с извънредно съобщение, в което се казва, че във връзка със заповед на 
президента всички богослужения занапред ще се извършват при закрити врати, 
без участие на миряни, а хората нека извършват молитвените си правила у дома. 

Митрополитът на Китиу Хризостом категорично подкрепи Кипърския архиепис-
коп Хризостом. Той самият е поставен под 14-дневна карантина след акатиста, 
отслужен от него на 13 март, когато един от псалтите е диагностициран с 
коронавирус. „Най-много се страхувам, че нямат любов към своето паство. Ни-
кой не говори срещу Божественото Причастие. Говорим за събирането на много 
хора, което науката определя ясно като заплаха за здравето на хората, за хора-
та, които обичаме, на които служим. Най-правилното е това, което казва Негово 
Блаженство в своето изявление, а всичко останало мисля, че е или егоистично, 
или е плод на непознаването на неща, които всички сме длъжни да знаем”.

Православната църква на Гърция 

Православната църква на Гърция е една от първите православни църкви, съгла-
сили се да последват твърдите мерки на правителството още в началото на 
епидемията в страната. Централен момент в тяхната позиция, приета на за-
седание на Св. синод в ранния следобед на 17 март е, че заразата не може да се 
предава чрез св. Причастие. Но струпването на много хора в храмовете, повече-
то от които възрастни, създава особено голям риск за тях и цялото общество. 
Тук трябва да отбележим, че гръцките храмове в периода на Великия пост са 
много посещавани, и то не само неделните празнични литургии, както е у нас, 
но може би в много по-голяма степен по време на седмичните богослужения – 
акатисти, вечерни служби и нередките през Великия пост многочасови всенощни 



2020 / брой 2 (149)

91

служби, продължаващи до сутринта. Именно поради тази причина Св. синод реши 
да отмени всички тези масови богослужения и да остави само неделните ли-
тургии, които обаче ще се отслужват в ранен час, от 7 до 8 ч. Гръцки църковни 
медии изнесоха информация за дискусиите по време на това разширено заседа-
ние на постоянния Св. синод на Гръцката църква – централната тема е била 
режимът на работа на църквите. Според едни архиереи подобно решение трябва 
да се вземе от правителството, а не от Църквата, за да не останат отворени 
немалкото старостилни разколнически храмове в страната, които биха увлекли 
някои от християните. Според другите митрополити обаче не бива да се допуска 
прецедент държавата да затваря храмове, тъй като не се знае как това може 
да бъде използвано в бъдеще. Те са настоявали, ако се налага подобно решение, 
то да бъде взето от църковното ръководство.

Само няколко часа след излизането на синодното решение, вечерта на 17 март, 
гръцкото правителство съобщи, че затваря за масово богослужение всички хра-
мове – независимо от изповеданието, до края на март. Гръцките митрополити 
се съобразиха с това решение, макар че неговата радикалност шокира христия-
ните. Единствено изключение направи митрополитът на Китира Серафим, който 
призова с камбанен звън вярващите да участват в петъчния акатист на Св. 
Богородица, като лично оглави богослужението, на което присъстваха немалко 
хора. Властите реагираха много остро и митрополитът дори беше временно за-
държан, за да даде обяснения за демонстративното си поведение. В определени 
църковни среди неговото поведение бе изтълкувано като мъченическо изповяд-
ване на вярата в „условията на гонение“. 

Ключова роля за оформянето на църковната позиция в Гърция играе личността 
на говорителя на Здравното министерство, който всекидневно информира об-
ществото за развитието на ситуацията – това е професорът по инфекциозни 
болести Сотирис Цьодрас, който същевременно е и църковен псалт. Неговият 
безспорен авторитет като учен и доверието, което църковната власт има към 
него като осъзнат и ревностен християнин, благоприятства диалога между 
Църквата и държавата в тази критична ситуация. Самият той пусна снимка в 
личния си профил как пее на клироса в Неделя Кръстопоклонна в енорийския си 
храм в Кифисия, като службата се води само от свещеник, с участието на дякон 
и певец, а храмът е затворен за богомолци. 

Гръцките архиереи призоваха вярващите да усилят личните си молитви, да че-
тат акатистите и молебните канони в домовете си, а който иска да приеме 
св. Причастие, да се обърне към енорийския си свещеник, който да го причасти 
със запасни св. Дарове. Освен това всички християни са призовани да се молят 
в домовете си от 10 до 10,15 ч. за преодоляване на това изпитание в дните на 
Великия пост. 

Във всички гръцки манастири обаче, които също са затворени за поклонници, е 
наредено братята или сестрите да се редуват и да четат молитви през ця-
лото денонощие (т.нар. непрекъсната молитва) пред основните светини на св. 
обител. 
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Критската автономна църква е под юрисдикцията на Вселенската патриаршия, 
като нейният Св. синод изпревари Синода на Гръцката православна църква, взи-
майки решение, че църквите остават отворени за извършването на основните 
богослужения без присъствието на богомолци или със съвсем малко хора. След 
решението на гръцкото правителство от 17 март критското църковно ръковод-
ство затвори храмовете, като службите се извършват единствено от свеще-
ник и певец. 

От 19 март до края на месец май Св. гора също е затворена за поклонници, а 
движението на монасите между манастирите е силно ограничено. Решението 
беше взето от светската администрация на монашеската република и подкре-
пено от Св. кинотис , в който влизат представители на 20-те манастира. 

Албанска православна църква 

Албанската православна църква остави храмовете отворени за лична молитва, 
но в тях няма да се извършват богослужения до „второ разпореждане“. В недел-
ните дни и на Благовещение св. литургии ще се отслужват в параклисите към 
митрополиите, а литургията в централния параклис „Св. Троица“ в Тирана ще се 
излъчва на живо по интернет и църковното радио. „Към тази пандемия трябва да 
се подхожда с голяма грижа, без паника, с молитва, с доверие в Бога и особено 
с истинска любов към нашите ближни“, се казва в официалното становище на 
Албанската архиепископия. 

Сръбската православна църква 

Сръбската патриаршия е сдържана в мерките, които предприема до този мо-
мент. В единственото до този момент официално становище на Св. синод 
християните се призовават да спазват всички препоръки на правителството по 
отношение на хигиената, болните хора да се въздържат от участие в общест-
веното богослужение, а всички храмове да спазват повишена хигиена. 

Междувременно сръбският епископ на Валево Милутин, на 71 години, се разболя 
от коронавирус и бе приет в болница с температура и дихателни проблеми. 
Диагностицирани са още двама свещеници, с които той е служил и които са се 
изповядвали при него. 

Със засилване на предпазните мерки Сръбската патриаршия също въведе 
по-строги правила – те засягат броя хора, които могат да се намират в храма 
едновременно, от един до петима души. Сръбският патриарх Ириней направи 
изявление на 21 март, в което казва: „Нареждам на свещенството на Белг-
радско-карловацката епархия да съобразят богослужебния и енорийски живот 
с изискването на правителството на едно място да не се намират повече от 
5 души. В същото време ги призоваваме да се погрижат за духовните нужди 
на вярващите по всеки възможен и допустим начин”. „Животът е най-големият 
Божи дар, който трябва да съхраним. Ще се молим на Бога, защото вярваме, че 
молитвата може да помогне много. Ще проявяваме дисциплина и в Църквата в 
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поведението на християните. Вярвам, че това ще има своето влияние и значе-
ние. Нека бъдем дисциплинирани и да слушаме специалистите, за да се противо-
поставим на това голямо изкушение“, каза Сръбският патриарх.

 В Неделя кръстопоклонна за първи път богослуженията се проведоха според 
тази заповед. Хората се черкуваха извън и около църквата, на предвиденото 
разстояние един от друг. Промени в начина на причастяване не са предприети. 
В съобщение от пресцентъра на Сръбската патриаршия от 24 март се изразя-
ва протест срещу призивите държавата да се намеси и да промени начина на 
даване на св. Причастие.

Московска патриаршия

С голям интерес се очакваше реакцията на Руската православна църква, тъй 
като нейната позиция по традиция оказва силно влияние и върху другите правос-
лавни църкви и особено славяноезичните. 

Още в началото на март Волоколамският митр. Иларион Алфеев недвусмислено 
заяви, че ако държавата изисква по-строги и ограничителни мерки, РПЦ ще се 
съобрази. 

На 17 март Московският патриарх изпрати инструкции до всички клирици в 
Московска епархия, но на практика те се разпростират върху цялата Руска 
православна църква и страните в нейна юрисдикция. Освен общите за всички 
църкви призиви за дезинфекция на храмовете, мерките предвиждат и нов начин 
на предаване на св. Причастие – с дезинфекция на лъжицата след всеки причаст-
ник. Почитта към иконата и кръста се изразява чрез поклон, а не чрез целуване; 
не се целува и ръката на свещеник при взимане на благословия. По отношение 
на начина на причастяване Московска патриаршия се позовава на тълкуванието 
на един авторитетен светогорски духовник – преподобни Никодим Светогорец, 
автор на най-авторитетния канонически сборник „Пидалион”. Преп. Никодим Све-
тогорец описва църковната практика за причастие в условията на чумна епи-
демия, която предвижда отделно причастяване на болните и грижещите се за 
тях, както и строга дезинфекция на използваните църковни съдове (с оцет по 
онова време). И по-конкретно в инструкциите на Московския патриарх се казва:

„Имайки предвид, че принасянето на безкръвната Жертва не може да бъде в ни-
какъв случай отменено, тъй като там, където няма Евхаристия, няма църковен 
живот, а също и че светите Тяло и Кръв Христови преподават здраве както на 
душата, така и на тялото (виж например молитви 7 и 9 на св. Йоан Златоуст 
от последованието за св. Причастие), отчитайки при това историческата прак-
тика на Православната църква в условията на епидемии (виж бел. 1), постановя-
ваме светите Христови тайни да се преподават с изтриване на лъжицата след 
всеки причастник в напоена със спирт кърпа (която редовно да се напоява), а 
след това с потапяне на лъжицата във вода с последваща утилизация на водата 
според практиката, предвидена за пране на кърпата”. 
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До този момент обаче не са издадени ограничителни заповеди за броя на при-
състващите на богослужение хора. Самият патриарх Кирил обаче пропусна ня-
колко от важните великопостни богослужения, а когато на Неделя Кръстопо-
клонна отново започна да служи, то наблюдателите отбелязаха, че това става 
при изключителни мерки за сигурност и при избягване на контакт с другите 
хора в храма. 

В други страни, влизащи в църковната юрисдикция на Москва, липсата на изрич-
ни инструкции от страна на РПЦ за ограничаване на участието в богослуже-
нието породи напрежение между властите и православното духовенство. Ми-
нистър-председателят на Молдова например, Йон Кику, с възмущение коментира 
в понеделник, 23 март, неделни богослужения в страната, проведени както в 
местната Руска митрополия, така и в Румънската: „Със съжаление трябва да 
констатирам, че въпреки предприетите мерки и предупреждения редица свеще-
нослужители проявиха безотговорност. От 1062 действащи храма в неделя се 
проведоха 375 служби на закрито. В 382 църкви литургиите бяха на улицата, а в 
305 храма проявиха съзнателност и проведоха богослуженията без енориаши или 
изобщо не проведоха при днешните сложни условия”. Извънредното положение в 
Молдова беше въведено от 13 март и продължава до 15 май.

Текстът е завършен на 25.03.2020 г.
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Ивайло Борисов

ЦЪРКОВНАТА	МУЗИКА	И	ВРЕМЕТО

Настоящият текст е свързан с формулировка, поместена в учебник по музи-
ка – „Елементарна теория на музиката”, издаден в Москва през миналия век. 
Авторите му (Красинская и Уткин) отбелязват, че музиката е изкуство, което 
се разгръща във времето1. Разбира се, в тази формулировка няма нищо странно. 
На пръв поглед обективността  е напълно разбираема и по никакъв начин не 
би могла да бъде оспорена. И действително, дори за музикалния лаик е ясно, че 
за прослушването на едно музикално произведение е нужно определено време. 
Време, в което то се осъществява, зазвучава, разгръща се.

При изобразителното изкуство например нещата стоят по друг начин. Или 
по-скоро за него е наполовина вярно, тъй като засяга само процеса на изработка 
на произведението. За възприемането на готовото художествено произведение 
това вече не важи (разбира се, и тук всяко детайлно проучване изисква време). 
Една картина се „изправя” пред нас мигновено, тя се „сблъсква” с нас веднага. 
В музиката (както и в други изкуства като театър и кино например) е нужно 
време, в което тя да се „случи”, да постигне своята цел.

Времето е понятие, с което боравят физици, поети, психолози, историци, богос-
лови и т.н. И всеки един от тези специалисти дава различно определение за 
времето. Според вярващите християни Бог твори времето и пространството. 
Времето започва съществуването си заедно със света. „Светът – твърди о. 
Георгий Флоровски – съществува само във времето – в промяната, в последова-
телността, в продължителността.”2 За разлика от някои древни учения (древ-
ногръцки и източни), които определят времето като циклично, християнството 
определя времето като линейно – то има начало и край, който ще настъпи след 
Второто Христово пришествие и възкресението на мъртвите, когато „не ще 
вече да има време” (Откр. 10:6).

А как протича ангелското пеене? Ангелското пеене е прототип за църковното 
пеене, то трябва да е нашият компас по пътя ни към постигане на адекватно 
звучене на свещената музика. Част от времето или част от вечността е то? 

В чудно видение пророк Исаия чува песнопението на ангелите серафими, възпява-
щи Твореца: „Свят, Свят, Свят е Господ Саваот! Цялата земя е пълна с негова-
та слава!” (Ис. 6:3). Разбира се, ангелите, възпяващи своя Създател, извършват 

1  Основа на организацията на музиката във времето е непрекъснатото редуване на силни и слаби времена. 
Срв. Красинская, Л. Уткин, В. Элементарная теория музыки. М., 1965, с. 41.
2  Флоровски, Г. Творение и изкупление. С., 2008, с. 41.
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този свят и съкровен акт във вечността, защото Бог е Цар на вечността. 
Ангелските сили (които като тварни същества също носят печата на ограни-
чеността, но са по-малко зависими от хората в пространствено отношение3) 
също обитават във вечността. Ангелската музика протича извън времето, ма-
кар понякога да зазвучава и в земните простори (като в нощта на Христовото 
рождение). 

Затова със сигурност можем да твърдим, че небесната музика (предшестваща 
всяко човешко музициране) не се развива във времето, а извън него. Времето 
няма власт над тази музика; то не  е нужно, за да се разгърне тя. А това нейно 
вечно измерение задава тон на музиката, която звучи във времето – нашата 
земна църковна музика. Небесната и земната музика са в отношение като при-
чина и нейното следствие. Друг е въпросът, че не е в нашата компетенция да 
осмислим и разберем в пълнота сложността на това явление – музика, която 
не протича във времето, но която по своеобразен начин намира отражение в 
земните музикални форми.

Принципно ние нямаме реална представа за вечността, за природата  – тя 
е далеч от познавателните ни способности (с редки изключения от типа на 
откровенията, дадени от Бога на светиите). Едно от чудесата на Църквата 
е това, че тя ни сближава с вечността, като по чуден начин ни я „показва”. 
Затова Църквата е неизчерпаема небесна съкровищница, от която черпим не-
преходни дарове. Както в благодатните  дарове, така и в нейните изкуства 
ние се докосваме до вечното, пречупено през призмата на временното; вечното, 
приело външна форма.

Предполагам, че на повечето от нас ни се е случвало по време на богослужение 
да се почувстваме някак си откъснати от тукашното – разделени от матери-
алното; забравили за времето, сякаш то забавя хода си и престава да същест-
вува – като някакво благодатно сбъдване на Гьотевите думи: „О, миг, поспри! Ти 
си тъй прекрасен!”4. Убеден съм, че това отделяне от земното се осъществява 
благодарение и на църковната музика; на тази странна смесица от тонове и 
метафизика. Като сакрално изкуство църковната музика има способността да 
въздейства по този необясним с човешки думи начин, изправяйки ни пред нещо 
колкото чудно, толкова и прекрасно. Затова църковната музика от времето на 
преп. Йоан Кукузел (ХIV в.) се отказва от използването на думи в песнопенията, 
а ги запълва с т.нар. кратими. Кратимата (гр. кράτημα – възпиране, обуздаване) 
е мелодическа многоразпевност на отделни срички, лишени от смислово зна-
чение. Това са песнопения, изградени върху нищо незначещи срички – те-ри-ре, 
то-то-то, а-на-не. Мелодирането на тези срички в късновизантийския реперто-
ар е богато засвидетелствано. Това пеене наподобява ангелското безсловесно 
пеене – паралел с думите на св. ап. Павел за „неизказаните думи” в Рая (срв. 

3  Не бива да смятаме, че ангелите са напълно независими от пространството; че са вездесъщи. Свещеното 
писание ги изобразява ту като слизащи от небето на земята, ту като възкачващи се от земята на небето, т.е. 
те не могат да бъдат и на двете места едновременно. Срв. Помазанскriй, М. Православное догматическое бо-
гословıе. St. Herman of Alaska brotherhood press, 1992, с. 83-84.
4  Трагедията на Гьоте „Фауст”.
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2 Кор. 12:4). Почти шест века по-късно немският поет Райнер Мария Рилке ще 
потвърди, че музиката е „език, където езикът свършва”5.

Според мен тази симбиоза между вечното и земното се осъществява в оп-
ределена степен и при гениалните творби на светското музикално изкуство. 
Много от прекрасните образци на светската музика също са способни да свиде-
телстват за реалност от друг порядък; да създават усещане за досег с нещо, 
което е от друг свят. Ненапразно някои от великите музиканти са казвали, че 
за тях изкуството е досег с Твореца, или както казва руският поет Бродски: 
„всяко творчество е молитва по своята същност”6. Когато приключил „Алилуя” 
от ораторията си „Месия” композиторът Хендел произнесъл: „Мислех, че небето 
се отвори и виждам Твореца на всичко”. Съвременният руски пианист Алексей 
Володин изказва мнение, че композитори като Шуман, Бетовен или Моцарт „в 
момент на творчество са се издигали над себе си, всеки от тях е преодоля-
вал в себе си човешкото, ставал творец, във всеки от тях се появявало нещо 
божествено”7. Естонският православно вярващ композитор Арво Пярт твърди, 
че крайно напрегнатата работа на композитора може да го доведе дотам, че 
резултатът на неговата работа да превишава собствения му мащаб и неговите 
възможности, с което косвено свидетелства за Божието вдъхновение. 

Съществува история, че когато питали заболелия психично руски поет Констан-
тин Батюшков колко е часът – той отвръщал: вечност. Може би тази своего 
рода юродивост8 отваря очите на нормалните за съществените неща. Ние, 
вярващите, знаем, че макар и да се намираме в определен исторически отрязък, 
сме част и от вечността – защото общуваме с Бога, Който е вечен. Трябва да 
признаем, че църковната музика е една от най-възвишените и прекрасни форми 
на това общуване. Разгръщаща се във времето, родина и цел на църковната му-
зика е вечността, защото възпяването на Бога ще продължи в Царството Му, 
което не ще има край9.

5  Стихотворението на Рилке „На музиката” (прев. В. Константинов).
6  Волков, С. Разговори с Йосиф Бродски. С., 2000, с. 105.
7  http://www.belcanto.ru/15050801.html
8  Юродивството (от църковнославянски: глупав, безумен) е религиозна категория за означаване на светци, 
приели подвига „юродство заради Христа” и изобразяващи външно, видимо безумие – с цел пример и дости-
гане на вътрешно смирение. 
9  Срв. чл. 7 от Никео-Цариградския символ на вярата.
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Янчо Михайлов (свещеноиконом Йоан Карамихалев) е роден в Бургас на 
12 септември 1957 г. Автор е на лиричните книги: Паралелни монолози, 
Трохите от пейзажа, Дни без море и Притоплени надежди, както и на 
богословските трудове Изкачване на Тавор и Записки по православната 
християнска етика. 

Янчо Михайлов

„НЯМА	КОЙ	ДА	МЕ	ЧУЕ”

Отец Глухчев не беше добър певец, казваха за него, че пеел като прегракнало 
славейче. Не умееше и да говори гладко и на висок стил, както някои негови 
събратя. Единственият талант, който отец Глухчев мислеше, че притежава, бе 
умението му да изслушва, без да прекъсва другия. Този свой талант той упо-
требяваше най-вече по време на изповеди. Някои от изповядващите се при него 
оценяха таланта му и даже злоупотребяваха с него, други очакваха той да им 
даде някакви напътствия, да ги поучава, трети недоволстваха, че не им нала-
га епитимии за греховете, четвърти пък се опитваха да придадат тежест на 
дребните си грехове, като започваха своята изповед с думите: „Знаете ли какво 
сторих, отче?”. „А ти знаеш ли аз пък какво съм сторил?” – казваше мислено 
на изповядващия се отец Глухчев. Дори когато му изповядваха действително 
тежки грехове, а не от сорта: „голям грях сторих, отче, изядох един бонбон през 
Великия пост”, той пак не налагаше предвидените от каноните наказания, а си 
казваше: „Кой съм аз да ги съдя? Един е Законодателят и Съдията”. 

При отец Глухчев идваха и хора, които не бяха от редовните богомолци. Оплаква-
ха се от живота, от роднини, споделяха душевните си терзания и той търпели-
во ги изслушваше и мълчаливо им състрадаваше. „Как ги изтрайваш такива?” – 
запита го веднъж негов събрат, свидетел на близо едночасовите излияния на 
една жена, на която  личеше, че има психични отклонения. „Нали и тях трябва 
някой да ги изслуша” – отвърна му отец Глухчев.

Веднъж дойде една жена и заяви, че е сърдита на Бога. „Защо, какво ви е сторил 
Бог?” – попита отец Глухчев. Оказа се, че съпругът , шофьор на автобус, не 
паркирал автобуса в гаража на фирмата за автобусни превози, а пред дома им. 
Автобусът бил откраднат, крадците поискали откуп, за да го върнат, а от фир-
мата настоявали мъжът  да плати откупа, тъй като автобусът е откраднат 
по негова вина. „Има разказ от един английски писател фантаст за това как 
хората негодували пред Бога защо има толкова много зло по земята – войни, 
убийства и прочее, а Бог ги запитал: „Харесва ли ви това?”. „Не, не ни харес-
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ва” – отвърнали хората. „Тогава не го правете” – посъветвал ги Господ. Така че 
Господ не е виновен за вашите проблеми” – заключи отец Глухчев. Но жената 
явно не остана удовлетворена от отговора му и си тръгна все така обидена на 
Бога, а вероятно и на отеца. 

Почти всеки месец идваха друг вид хора. Те неизменно започваха с въпроса: 
„Може ли да поговорим?”. Отец Глухчев се досещаше за темата на предстоящ-
ия разговор – щяха да искат да им помогне парично. Но те започваха отдалече 
сърцераздирателните си истории, докато стигнат до същината – изписали са 
ги от болницата и нямат пари да се приберат по родните си места или пък да 
си купят лекарства, или пък не са яли от два дена. Отецът им даваше прино-
шенията от помени, но те настояваха за пари и излизайки от храма, хвърляха 
храната. Някои, които бяха по-артистични, успяваха да разчувстват свещеника 
и той им даваше по някой лев. След време същите хора пак идваха със същата 
съчинена история. Тогава отец Глухчев, който най мразеше да го лъжат, кипваше 
и ги гонеше от църквата, а те, забравили предишната му добрина, го обсипваха 
с хули и клетви. После пък се укоряваше, че се е поддал на гнева си и не е по-
стъпил с тях по християнски. 

„Що за духовник сте? Къде ви е благостта и смирението?” – упрекна го веднъж 
един случаен свидетел на гнева му, когато свещеникът гонеше от храма един 
крадец на монети от иконите. Отец Глухчев се разгневи и на него, но после, като 
отмина гневът му, се замисли. Спомни си един стих от посланията на апостол 
Павел: „Плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосър-
дие, вяра, кротост, въздържание”. „Къде ми е любовта? – запита се отецът. – 
Вечно съм недоволен, малко са нещата, които ме радват. В душата ми почти 
постоянно цари смут и напрежение. Ни дълготърпение притежавам (често се 
гневя), ни благост, още по-малко кротост, пък да не говорим за вяра и въздър-
жание.”

Когато се прибра вкъщи, отец Глухчев искаше да сподели с жена си това свое 
откровение. „Стига си ме занимавал със себе си!” – сряза го тя още в начало-
то на монолога му. „Другите изслушвам, а мен няма кой да ме чуе” – преглътна 
той горчивата буца в гърлото си и се сви в своя ъгъл, пригоден за домашен 
иконостас.

БОЛНИЧНА	СТАЯ

Човек и добре да живее, все от нещо се разболява. Така стана и с отец Ставри. 
Колкото и да се стараеше да живее по Божиите закони, невинаги успяваше и 
накрая, макар да изглеждаше корав като скала, той преви плещи пред болестите. 
„Няма здраво място в плътта ми. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден 
ходя натъжен” – повтаряше си той стиховете от един псалом.

Наложи се да влезе в болница. Едва ли има човек, който да гори от желание да 
потъне в болнична обстановка, а отец Ставри – още повече. Мисълта да дели 
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стая още с двама-трима непознати мъже, всеки – с различен характер, с раз-
лични болежки, с различно по сила и интензивност хъркане, го потискаше. Но 
нямаше начин – „не се отива в рая жив”, както обичаше той често да цитира 
един средновековен френски поет. 

Попаднеше ли сред непознати хора, той предпочиташе те да не разберат, че е 
свещеник. Не че се срамуваше, а защото повечето от тях го отрупваха с въп-
роси, чиито отговори не изслушваха, прекъсваха го и задаваха нови и нови. Явно 
питаха водени не от жив интерес, а ей така, да се намират на приказка. Други 
се опитваха да спорят с него, да покажат своята „ученост” и да изобличат 
неговата „закостенялост и изостаналост”. Отец Ставри не обичаше да спори. 
Дразнеше го максимата, че „в спора се ражда истината”. Според него в спора 
всеки се опитва да наложи на другия своята истина. Трети, като разберяха, че 
е свещеник, го гледаха подозрително изпод вежди, сякаш е опасен престъпник, и 
повече не продумваха.

При приемането му в болницата се оказа, че завеждащият отделението го поз-
нава – отец Ставри бил му кръстил децата. Естествено отецът не помнеше, 
сигурно бе кръстил повече от хиляда деца. От една страна, се зарадва: можеше 
да очаква по-специално отношение към себе си, но от друга, се обезпокои – сега 
всички в болницата – и лекари, и сестри, и санитарки, и пациенти – щяха да раз-
берат, че е свещеник и да очакват, всеки, според представите си за свещеник, 
съответно поведение от него. Той нямаше да може да остане насаме с болките 
си, да поговори с тях, да се опита да ги опитоми или пък да им се отдаде, като 
например да стене, когато го боли. А отец Ставри имаше нисък праг на поноси-
мост към болките.

– Отче, да ни опяваш ли си дошъл? – посрещна го в стаята възрастен плешив 
мъж с бели гъсти мустаци и му протегна ръка: – Аз съм Игнат. Гатьо ми викат. 
Гатьо Моряка. Пътувах като млад с корабите. – И запя: – На всеки бряг по едно 
момиче, на всеки бряг по една любов. Е, беше тя… Сигурно съм имал повече жени, 
отколкото ти си венчал и изповядвал. Идват ли млади булки в църквата? Или 
само бабички? – И пак запя – Имате ли стари баби, дръжте ги за вас! 

Отец Ставри не отговори нищо. Само си помисли: „Как ли ще я карам тук?”.

На отсрещното легло лежеше млад, симпатичен мъж с интелигентно лице. Пър-
вия ден, когато отец Ставри дойде, той се беше свил от болки като зародиш 
и не говореше с никого. От време на време хвърляше поглед към свещеника. На 
втория ден се престраши и попита: 

– Отче, може ли да ми отделите малко време? 

– Да, разбира се – каза отец Ставри.

– Знаете ли, майка ми и баща ми не са много религиозни – каза с виновно из-
ражение на лицето младежът, – стъпват в църква само на голям празник, ей 
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така, да запалят свещичка като евентуална застраховка, ако има Бог, в чието 
съществуване те не са убедени. Малкото, което знам за Бога и за вярата, е 
от лелята на майка ми, която я отгледала – баба Душка. Като остаря и започна 
да недовижда, тя ме помоли да ходя в тях и да  чета Евангелието. Тогава бях 
шестнадесетгодишен, не разбирах всичко, което четях. Започнах да придружа-
вам баба Душка до кварталната църква. Службите ме отегчаваха, но с интерес 
слушах проповедите и беседите на свещениците. После се откъснах – казарма, 
следване, работа, женитба. Веднъж казах на баба Душка: „Бабо, ще ми се да 
вярвам като тебе, но не мога”. „Вярата е дарба, синко – отговори ми баба Душ-
ка. – Не на всеки се дава.”

– Да – поглади брада свещеникът. – Може би баба ви е права. Както в живота 
дарованията са различни – на един е даден по-голям талант в дадена област, на 
друг – по-малък, така е вероятно и във вярата. Но знаете, че талантът, ако не 
се разработва, залинява и погива. Вярата не е постоянна величина, нещо, веднъж 
завинаги дадено. Ние постоянно се намираме в борба за или против вярата. И 
може би трябва да се молим с думите на бащата на бесноватия юноша: „Вярвам, 
Господи, помогни на неверието ми!”, т.е. помогни ми да преодолея неверието си.

– Благодаря ви, отче! – каза младият мъж и пак се потопи в мислите си.

През нощта Гатьо Моряка взе да стене силно от болки и ги събуди. Извикаха 
дежурната сестра. Тя му би една обезболяваща инжекция и той малко се успокои.

– Отче, спиш ли? – попита тихо Гатьо.

– Ако спях, нямаше да мога да ти отговоря.

– Отче, може ли да ме изповядаш?

– Ти сериозно ли? Изповядвал ли си се някога? Всъщност не мога, защото не съм 
си взел расото и епитрахила.

– Е, нали си свещеник... Поне ме изслушай. Знаеш ли, никога не съм пътувал с 
корабите. Бях много хилав на младини и не ме одобри медицинската комисия. 
Най-голямото разстояние, което съм изминавал по море, е с туристическото ко-
рабче до острова в залива. И не съм имал толкова жени, колкото разправям. Бро-
ят им не надвишава пръстите на ръцете ми. Знаеш ли, отче, че като бях малък, 
баба ми ме водеше на църква. Даже местният свещеник искаше, като дойде вла-
диката да служи в нашия храм, да ме постриже за иподякон. Много обичах баба 
си. Жалко, че сега като отида там – и посочи нагоре, – няма да мога да я видя.

– Защо да не можеш?

– Нали апостолът казва, че блудници и пияници като мен няма да влязат в 
Царството небесно!
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Отец Ставри се стъписа. Дори у благочестивите си пасоми рядко срещаше 
такова покаяние. Замисли се за бабата на Гатьо, за бабата на младежа от от-
срещното легло, за бабите, които през годините на атеизма пренесоха своята 
простосърдечна вяра и я преподадоха на внуците си. И неусетно заспа.

На сутринта леглото на Гатьо Моряка беше празно.

ИЗБРАНИКЪТ	НА	КАМБАНИТЕ

Дядо Прокопий беше дребен, пъргав старец и с котешка лекота се премяташе 
от склона, в който беше вдълбана монашеската му килийка, на нейния чардак. 
Той му служеше и като наблюдателница да вижда кой влиза в манастира. При 
нужда закачаше на колана на избелелия си подрасник връзката с големи ключове 
и тичаше да отвори стария манастирски храм за посещаващите тази обител 
екскурзианти или богомолци. Макар да беше архимандрит, отец Прокопий не 
служеше, а продаваше свещи, биеше камбаните, клисаруваше, метеше манастир-
ския двор, понякога, когато два автобуса с екскурзианти се срещаха по тесния 
път, водещ към манастира, той се изявяваше и като регулировчик – както паун 
размахва гордо своето оперение, така и той размахваше ръце и направляваше 
шофьорите. Игумените идваха и си отиваха, а дядо Прокопий оставаше като 
страж на манастира.

Носеха се слухове, че преди преврата през 1944 година бил стражар и след уста-
новяването на новата власт, за да се укрие от преследване, дошъл в манастира 
като послушник и останал там до началото на тъй наречените промени. Дали 
беше вярно това, което разправяха за миналото му, не се знаеше, но дядо Проко-
пий беше войнствена натура. Веднъж беше лежал в болница през Великия пост. 
След престоя в болницата се оплакваше на един по-млад монах как медицински-
ят персонал и останалите пациенти го подигравали, че пости. Казваха, че лично 
владиката го посетил и се опитал да го убеди да не пости, тъй като каноните 
разрешават да се нарушава постът по време на болест, но дядо Прокопий бе 
продължил строго да спазва поста. „Ех, да имах оръжие!” – гневеше се дядото 
на безбожниците, които са му се присмивали. „Какво оръжие бе, отче? Нашето 
оръжие са молитвата и постът” – опитваше да потуши гнева му младият монах.

Когато продаваше свещи в църквата, видеше ли жени с панталони или с къси 
поли, ги гонеше от храма. „Дядо Прокопий, защо ги гониш? Така намаляваш при-
хода за манастира от свещи” – подхвърли му веднъж на шега един млад възпи-
тател от съседното на манастира духовно училище. След време възпитателят 
пак беше в дошъл в манастира. „Ела да ти кажем нещо! – повика го дядото. – Я 
вече не ги гоним, я ги глобевам”. „Е, как ги глобяваш бе, отче?” – почуди се въз-
питателят. „Е, па давам им да купуват от по-големите свещи” – усмихна се 
през гъстите си мустаци и редките си зъби дядо Прокопий.

Най-големият талант на стареца беше в биенето  на камбаните. Когато бие-
ше камбаните, той изпадаше почти в транс. Увил около кръста си въжетата, 
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с които дърпаше камбаните, увисваше на тях, после камбаните го придърпваха 
към себе си като техен избраник и той сякаш политаше заедно със звъна, който 
се лееше от тях и се разстилаше из дефилето. „Они, вълните от камбаните – 
споделяше дядо Прокопий (вероятно имаше предвид звуковите вълни), – кога се 
срещнат, любуват се една друга и те тогива настае хармония.”

В началото на промените жилавият организъм на стария монах явно се бе из-
тощил, той почна често да посещава болници и санаториуми и повече не се 
завърна никога в манастира. Витаеха слухове, че през последните му месеци в 
обителта около него се навъртал някакъв млад мъж, който се представял за 
лекар, и навярно доверчивостта и немощта на отец Прокопий са му изиграли 
лоша шега – разправяха, че бил ограбен и убит, но така и не намериха трупа му.

Манастирските камбани, слава Богу, засега не са откраднати, но в звъна им 
като че ли все още се долавя плач по техния безследно изчезнал избраник дядо 
Прокопий.
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Николай Петков

НЕЖНИ	ХИПЕРБОЛИ

Отстояване на онези нежни хиперболи, чието повторение значи слава1. Дядо 
Ириней повтори и потрети думите. Звучаха като заклинание. Само че чия слава, 
замисли се той? Неговата собствена? Или на Маркион2, еретика? И защо всъщ-
ност трябваше да изгуби толкова години от живота си в изследване на отдавна 
забравените Антитези3? Може би защото в разказа на Църквата гностиците 
бяха лошите, а най-лошият от лошите беше ересиархът им – Маркион. И ако му 
припишеше онези мрачни мисли, които се появяваха в главата му късно вечер, 
след третата ракия, дали нямаше да му олекне? Още повече че това беше голе-
мият урок, който бе научил от литературата – искаш ли да отпуснеш душата 
си, дай  да се скрие зад думите на някой от лошите герои. Привидно противо-
положни, Тургенев и Достоевски бяха усвоили – и то до съвършенство – този 
алгоритъм. Щом номерът минаваше, и то хиляди пъти, защо да не мине и сега. 
А и книгата беше историческа. Щеше да бъде „Другият нов завет”, за епохата, 
когато още е нямало Канон. И да разказва за втори век, онова изгубено и обър-
кано време, в което светци и антисветци си разменяли думи и роли и всичко 
объркано се обърквало още повече. Само че книгата беше или щеше да бъде, 
замисли се старецът. Въобще в кое време живея и в коe време пиша? И дали 

1  Заглавието е цитат от Борхес (вж. „Кеведо” в Нови разследвания).
2  Маркион Синопски (Marcion) (ок. 85/100 – ок. 160) – раннохристиянски ересиарх, основател на гностичес-
ката секта маркионити (marcionites). Б.р.
3  Антитези (или Противопоставяния), труд на Маркион, в който съпоставял текста на Двата Завета, с цел да 
покаже тяхната несъвместимост. До наше време не е запазен нито канонът, нито Антитезите. Б.р.
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гръцката граматика, в която си мисля, че съм влюбен, може да ми даде отговор? 
Нали затова се окопах в Писанията, за да повярвам, че има глаголни времена, 
които разумът не смее да приеме. Като аористния императив. Да заповядваш 
в минало време. Ех, ако можех да кажа и аз на една библейска сърничка: Тавито, 
стани! И тя да ме последва! В моето време! Проблемът е, че не зная кое е то. 
Ако е Маркионовото (доколкото той има свое собствено време), Тавита ще е на 
годините на миндьовските баби. Ако не и по-стара от тях. И ще разказва как 
внуците  заминали за Рим. Уж да учат, но се залюбили и там останали. Нито 
тя ще отиде на сватбата им, нито те ще се върнат на погребението . Макар 
че защо някоя от тези внучки да не е девицата, в която се влюбил Маркион. 
Възможно е по пътя от Синопи към Рим да са пътували заедно. Младежът – син 
на епископ4, нотабил и собственик на няколко търговски кораба, а тя – красива 
и безименна. Помолила е срещу безплатен билет да чисти палубите и младият 
търговец не устоял на предложението. По-късно баща му го наказал за своево-
лието и оттам – бурният протест срещу всяка власт и срещу всеки порядък. 
Идвали от един лош бог, който невъобразимо приличал на баща му, епископа. 
Само че защо ли – замисли се дядо Ириней – по онова време всички жени са или 
девици, или блудници. Сякаш писанията не знаеха изключения. Навярно и Марки-
он се е сблъскал с този проблем. И точно там беше разковничето. Иначе защо 
трябваше да го има другото, неговото евангелие. Също наричано „евангелие от 
Лука”. Написано (уж) от ръката на самия апостол. В един-единствен екземпляр. 
Автограф5. Откупен лично от Маркион. Според мълвата, ако хората, с които се 
срещал, били непокварени, плащал от джоба си, за да им осигури копие от това 
евангелие. Но никой не знаел що за писание подарявал екстравагантният търго-
вец. И най-вече защо си е позволявал да прави толкова скъпи (и излишни) жесто-
ве. Цената им била фантастична. Но кому било нужно всичко това?! Несъмнено 
ересиархът осакатил Писанието. Как точно, не бе ясно. Или нещо прибавял, или 
нещо отнемал. А може би вършел и двете неща едновременно. Сигурно затова и 
Тертулиан6 го описвал ту „необуздан като амазонките”, ту „хладен като зимата 
и ненадежден като леда”. И от всичко варварско и скръбно в Синопи нямало нищо 
по-варварско и по-скръбно от това, че там се е родил Маркион. Подобно на своя 
известен съгражданин Диоген Киника, и той бил „звяр, по-приемлив за философи-
ята, отколкото за християните”. За да стане съвсем ясно, че Маркион бил човек 
от друга, особена порода, дядо Ириней надраска думите със стар химически 
молив върху мушамата и си наля още една ракия. Искаше да разкаже на някого, 
че е сравнил дума по дума, сричка по сричка, придихание по придихание двете 
евангелия. Безспорно Маркион съкращаваше историята. По една или друга при-
чина изпускаше първите три глави. Въпреки това следваше оригиналния текст. 
„Ами ако се окаже, че мразим Маркион, защото твърде много сме се уподобили 
на този човек. Ако – без да разберем – самите ние сме станали гностици? Защо 
иначе ще ни трябва да се отричаме от света и да се борим със собствената 
си плът. Или тази борба е поредната нежна хипербола?

4  По онова време епископите не били монаси.
5  В библеистиката тази дума означава: книга, писана (лично) от ръката на някой от апостолите.
6  Квинт Септимий Флоренс Тертулиан (на латински: Quintus Septimius Florens Tertullianus), или накратко Тер-
тулиан, се смята за баща на латинската теология. Той е апологет и първият автор на християнска литература 
на латински език. Б.р.
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– Нежни хиперболи. Цецо – обърна се той към секретаря си, – знаеш ли какво 
точно трябва да значат тези думи? 

– Не знам, Ваше Преосвещенство. Няма и откъде да знам. – Лекото позаекване 
обърка стареца. Сякаш за пръв път говореше с иконома си. – Предполагам, че е 
нещо от Истанбулската конвенция. Нечестива работа.   
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Калин Михайлов

ВЯРА

Автобусът потегля от спирката малко след като съм осъзнал, че торбичката, 
която носех отделно от чантата си, е останала в него. Затичвам се и хващам 
друг автобус, движещ се в същото направление. Качил съм се на първата врата, 
за да потърся съдействие от шофьора. Той проявява повече от разбиране на проб-
лема ми: говори дълго с някого по телефона и ми дава инструкции къде да сляза и 
какво да направя, за да мога да изчакам обратния курс на „моя” автобус. Обръща 
ми внимание, че трябва да запомня четирицифреното число, по което се иденти-
фицира всяко превозно средство на градския транспорт, а не регистрационния му 
номер. „Ще си го запиша” – казвам и слизам на указаното място с искрена благо-
дарност в сърцето, изразена в няколкото думи, които успявам да изрека.

Съдържанието на торбичката е ценно за мен, не само във финансово изражение. 
В него е брейсът, закупен сутринта – представлява модерна подвижна шина и 
е необходим за майка ми – наскоро тя си счупи дясната ръка в областта между 
лакътя и рамото и е време старата, традиционна шина, сложена  в „Пирогов” 
и закрепена с гипс, да се смени с въпросния брейс. Дадох за него сравнително 
голяма сума, но се радвах, че съм свършил бързо и успешно онова, което ми бе 
наредил лекуващият лекар. Представям си как се връщам с наведен нос до спе-
циализирания магазин и броя парите за нов брейс – умножена по две, сумата 
набъбва още повече и натежава застрашително в крехкия баланс на семейния ни 
бюджет. А само след няколко часа трябва да пътувам извън София и да участвам 
в представянето на литературен алманах с творби на християнски теми.
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(2006), Пролята за теб. Стихотворения и фрагменти (2007), 
Християнство и идентичност. Пътуване към себе си в све-
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Специализирал е по темата „Вяра и литература” във Фрибур, Швейцария (1993–1994), с 
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В началото стоя що-годе търпеливо на спирката и броя минутите, които се 
изписват на електронното табло до идването на следващия автобус по единст-
вено интересуващата ме в момента линия. Минутите не са много и автобусът 
не закъснява да се появи, а аз се втренчвам в него, за да видя идентификацион-
ния му номер – той се забелязва ясно, но не е моят. Обикалям спирката и се 
моля Богу някой да е предал на шофьора забравената торбичка – прехвърлям в 
ума си „за” и „против” това да се е случило и се опитвам да изключа за момент 
онези гласове, които заявяват, че е почти невероятно да видя отново брейса, 
който допреди малко държах в ръка. Съзнанието ми регистрира механично ста-
ващото на спирката, вече не успявам да се задържа задълго на едно място, но 
докато крача назад-напред, погледът ми неизменно се връща към електронното 
табло – идва втори, трети автобус – номерът все не е този, който очаквам да 
видя. Накрая не издържам и се обаждам в Центъра за градска мобилност, като 
обяснявам леко сконфузено ситуацията. Казвам и идентификационния номер на 
автобуса. Скоро щял да дойде, да го чакам...

Ето го моя автобус, наистина е той, идентифицирам числото и усещам как пул-
сът ми се учестява. Устремявам се към предната му врата и се качвам. Вдясно 
на шофьора забелязвам познатата торбичка и скоро мога да я получа, след като 
съм описал съдържанието и обстоятелствата на загубването . Благодаря ти, 
Господи, Боже милостиви! За пореден път ми показваш, че чуваш молитвите на 
викащите към Тебе в мигове на неволя и утеснение, дори вярата им да е по-мал-
ка от синапено зърно! 

Разказах тази случка на представянето на алманаха с християнски творби, за 
което успях да замина своевременно. То стана в края на миналата година, ко-
гато коронавирусът все още не бе стигнал до нашите ширини, но другаде вече 
е настъпвал. Сега, когато вирусът е сред нас, нямам никакви основания да се 
съмнявам, че Онзи, Когото призовах от една автобусна спирка в труден момент, 
може да бъде призоваван отвсякъде: от Китай и от България, от Европа и от 
Америка, от всяка точка на земното кълбо. Понеже преди избухването на една 
пандемия, в нейния разгар и след отшумяването , Той, Богът, Който е, Вечносъ-
ществуващият (Изх. 3:14), не престава да бъде също така Близкият на „всички, 
които Го призовават [...] в истина”, Изпълняващият „желанието на ония, които 
Му се боят”, Пазещият „всички, които Го обичат” (вж. Пс. 144:18-20; също Пс. 
120, 5; 124, 2).

Вечният е с нас във временното ни изпитание, Всемогъщият държи отворен 
достъпа до Себе Си, Всезнаещият е наясно с предела на възможностите ни. Ако 
направим само крачка вън от кръга на нашата „самодостатъчност” и прострем 
ръце нагоре, ще докоснем Неговите протегнати към нас ръце. И ще се хванем 
за най-здравата опорна точка във вселената.
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Животописните бележки на отец Борис Паспалев (Записки на един селски свещеник, 
1942 г.), които за първи път представихме в брой 135 на сп. Християнство и култура, на-
истина са безценен извор. И интересът, който те предизвикаха у читателите, не само 
миряни, но и духовници, ни накара да публикуваме втори откъс от тях, съхранявайки спе-
цификите на техния стил. За автора на този животопис е известно малко, предимно от 
онова, което сам той разказва за себе си. Вероятно е роден в края на XIX в. и вижда бял 
свят в село Чардаково, Врачанско. Баща му е бил кръчмар в селото, но обичал Църквата 
и все му повтарял: „Църквата възвисява духа на човека, кръчмата го погубва”. Семейс-
твото е въцърковено, което и определя избора му. Младият Борис постъпва в Самоков-
ското духовно училище, където изкарва целия четиригодишен курс. Директорът Преслав 
Доброплодний иска да го препоръча за свещеник в София, но той поема по пътя на селско-
то свещенство. Духовна насока за това му дава и Врачанският митрополит Константин 
(1847–1912) – един от духовните стожери на Българското възраждане, споменат в края 
на този текст. За него отец Борис свидетелства следното: „За мен дядо Константин 
стоеше по-горе и от Екзарха, и от търновския дядо Климент, и от варненския дядо Си-
меон. От образа му, от държането му, от погледа и продумването му, лъхаше неговият 
набожен дух, неговото религиозно сърце. В негово време Враца живееше с неговия дух. 
Той беше човек на тоя град. Умря той и градът осиротя духовно”. 
Борис Паспалев е ръкоположен за свещеник във Враца малко преди Балканската война. За-
писките, написани простичко, но картинно, пресъздават цяла галерия от образи на бъл-
гарското село в периода между двете световни войни и си струва да бъдат прочетени, 
дори преиздадени. От самата книга става ясно, че тя е част първа на свещеническите 
записки. Може би някъде събира прах и ръкописът на втората част, която също е доб-
ре да види бял свят. 

Тони Николов

отец Борис Паспалев 

НА	ХОРОТО.	ПЪРВИЯТ	ТРЯСЪК	

Понеделник, първият ден на великите пости. Известно е, че тези пости се мно-
го различават от другите по строгия им характер, одухотворен от църквата 
не толкова чрез строгия режим на храната, колкото чрез особените молитви, 
песни и служби, наредени специално за през тези дни. Те са най-съдържателни от 
всички молитви, песни, канони и служби, които се четат, пеят и служат в източ-
но-православната църква. Те са истински изблици на дълбоко набожно настроени 
души. Когато ги четеш и пееш, ти не може да се не обхванеш от онова настро-
ение, което е родило тези чудни изблици. „Помощник и покровител, бист мне во 
спасени” … „Согрешихом, безаконовахом” … „Душе моя, душе моя, востани что 
спиши” и пр. Това са само началните думи на три от тези хубави песни, но само 
тези начални думи колко много говорят на душата и я пробуждат!... Колко ми се 
искаше да дойдат всички мои енориаши в църква да им ги почета и попея и да 
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побеседвам с тях върху смисъла на тези топли думи и върху смисъла на всичко, 
що се чете, пее и служи през тези дни!

С това непреодолимо желание и за да се приготвя колкото мога по-добре, аз 
отидох в църква сутринта рано. Обаче, за голямо мое съжаление, от тях никой 
не дойде. Те са на работа, по кръчмите или в домовете си и просто поради не-
съзнание нехаят към нуждата на душата си. Аз жадувам да им втълпя това съз-
нание, но де ги тях? … Вместо пълна църква с хора, гладни и жадни за духовна 
храна, аз четох и пях тези хубави и дълбоко смислени молитви и песни само с бай 
Станя, с църковния слуга Христан Върбанов, Петю Минков Арабаджиев (който 
почна да се учи да пее в църква, макар че беше вече мъж на 35 години), с бай 
Стефан Николов Ашика, църковните настоятели дядо Митю Вачев, дядо Ангел, 
дядо Гено и никой друг. 

След обяд на канона и великото повечерие, после във вторник сутринта и вечер-
та – същата история. Това ме накара да се замисля. 

Сряда. Започвам утренята, часовете и преждеосвещената литургия. Дойдоха 
няколко жени и мъже, но тъй малко!... Всички почитат деня като празник! … Как 
го почитат? 

На излизане от църква гледам: на мегданя пред къщата на бай Иван Мечев цяла 
олелия! … Момчета, момичета, жени, деца от цялото село се събрали, едни се 
люлеят на кърлянка, други пеят и завили хоро като на сватба. Ами нали е пост? 
Нали трябва да се приготвят за причастие? Ясно, разбрано!

– Тъй ли постите, тъй ли се готвите за святото причастие вие? – запитах 
първите неколцина души, които срещнах. 

Те свиха рамене и отговориха: 

– Чи… ние така си знаем. 

Аз се упътих, та на хорото. Събраните там не се смутиха от моето присъст-
вие. Те си помислиха, че отивам „да ги погледам”, и спокойно продължаваха игри-
те си. Аз ги поканих да спрат и да се съберат около мен. Те изпълниха молбата 
ми незабавно: натрупаха се около ми като край мечка.

Попитах някои от по-възрастните какъв е денят. Казаха ми. Попитах как тряб-
ва да го прекарват. 

– Чи… как?… ей, тъй: старите из къщи, из дворовете, по дюкяните, пък ние, 
младите, на хорото и кърлянката. 

– Ами в църква? 

Мълчание. 
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– Ще ли се причастите в събота на 
Тодоровден?

Мълчание. 

– Ще ли се комкате в събота на То-
доровден?

– Чи… някои се комкат, някои не ис-
кат – отговори едно момиче. 

– Ами които ще се комкат, така ли, на 
хорото, се готвят да приемат комка-
та? 

Мълчание. Аз разбрах тяхното неве-
жество и рекох: 

- Чуйте! Сега не е време за хоро, кър-
лянкане и каквито и да е веселби. Тази 
седмица е отредена от църквата за 
покаяние и молитва. В тези дни ние не 
ядем всичко както през другите дни, 
за да се чукнем, за да съзнаем, че има-
ме души, на които тежат малки или 
големи грехове и да се молим и каем 
за тях. През тези дни в църквата се четат и пеят много хубави молитви и 
песни, които накарват човека да съзнае греховете си и да се моли и кае за тях, 
да ги очисти от себе си и да заживее друг, нов, праведен, без грехове живот. 
Вие много добре знаете, че на всяка стъпка волно и неволно вършите какви ли 
не грехове. Какво става после с тези грехове? Те се на трупват у вас, затуй 
често пъти казвате: „Не ща да направя, не ща да кажа това и това, за да не 
отрупвам душата си с грехове”. Това показва, че вие знаете що е грях и какви са 
последствията от него. Той отрупва душата, прави я тежка, негодна да върви 
из правия път и да отиде при Бога. Вместо при Бога, Който дава живот, здраве 
и всичко добро, отрупаната с грехове душа криволичи и отива при дявола и ста-
ва черна и грозна като самия дявол. Чрез пост и молитва църквата ни кара да 
съзнаем своите грехове и да искаме от Бога опрощаването им. Е, добре, когато 
знаете, че душите ви на всяка стъпка се отрупват с грехове, защо не чувате, 
когато църковният камбан тези дни ви вика да дойдете в църква при мене, да се 
покаете за вашите малки и големи грехове? Когато аз чета, пея и служа за вас, 
вие къде сте? Вие не сте там, гдето можете да се молите и каете, а сте тук, 
гдето още повече отрупвате душите си с грехове. Ко гато църквата плаче за 
вас, вие сте се събрали тук и най-лекомислено пеете, играете и се смеете. Това 
ра зумно ли е? Разбирате ли какво искам да ви кажа? Съзнавате ли, че когато 
аз чета и пея в църква за вас, а вие сте се събрали тук, за да пеете, играете 
и се веселите, че вършите непростим грях? Ако съзнавате и признавате това, 
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тогава моля, идете си всички до един оттук. Три дни става, а особено днес, 
аз се моля за вас, а вас ви няма при мен. Моля се в празна църква, моля се на 
стените на църквата. Разбирате ли каква грешка правите, когато на такива 
важни дни, вие ме оставяте сам в Божия дом? Кому служа аз? Чий свещеник съм 
и защо ви съм, щом не сте при мене, когато чета, пея и се моля за вас? Хей, 
момичета, момчета, жени и деца, много оскърбен се почувствувах, когато като 
излязох от църква изморен от труд за вашите души, видях ви, че вие сте събра-
ли тук и така безгрижно се веселите. Моля ви се, разберете, че аз ви обичам, че 
се грижа и много ще се грижа за вас да ви науча да съзнавате вашия дълг към 
Бога, но искам и вие да ме обичате, да ми вярвате и слушате, да уважавате моя 
труд, да зачитате моите думи. Моля ви се, идете си оттук. Не ме оскърбявайте 
повече. И не само това, но утре, в другиден и в събота на Тодоровден всички до 
един, които сега сте тук, да дойдете в църква. Не само това, ами повикайте и 
вашите бащи и майки, братя и сестри, ва шите приятели, приятелки и съседи – 
повикайте всички, съберете се цялото село и елате в църква да се помолим на 
Бога да ни прости греховете и да ни дава добрини. Съберете се и елате, о, мои 
добри духовни чада, елате да се помолим на Бога да ни прости волните и неволни 
грехове и да ни дава добро здраве и добри плодове от нашия труд. Вие знаете, о, 
мои ду ховни чада, че всички много се трудите, че само с тежък труд живеете, 
и че тоя труд може да ви даде добри плодове само ако Бог ви помага, ако Бог го 
благослови. Без Бога вие нищо не можете. Вие от Бога напълно зависите. Всяка 
ваша стъпка по Бога да бъде направена, ако искате Бог да е милостив към вас. 
Ето защо вие непрестанно трябва да Му се молите и да Му се молите и с да 
Му се молите, за да бъде Той милостив към вас. Чухте и разбрахте ли ме? Иде-
те си тогава и елате в църква всички. Който остане след мен тук, ще знае, че 
дълбоко ще ме оскърби. Довиждане в църква.

Аз почитателно към всички се поклоних и си тръгнах към квартирата. Отидох 
си много изморен, но и доволен, че се срещнах с духовното невежест во и го жил-
нах, колкото можах. Борба, борба му готвех аз нему! Борба му обявих! Смърт му 
носех. В гърдите ми гореше огън, с който исках да из погоря всичко, що е рожба 
на дивотията, простотията и мрака!...

Ала моето тържество трая само до петък на същата седмица, когато, като 
излязох от църква, видях на същия мегдан същото хоро, същото кърлянкане, как-
вото и в сряда. 

– Що е туй? Къде, между какви хора се намирам аз? – затрещях с възмущение на 
улицата пред дюкяните. – Какво е днес. Какви весели дни преживяваме, за да се 
веселя и аз?… Хей! Вие, които сте в дюкяните, не са ли ваши жени и деца тези, 
които са там на хорото?! Не напомних ли им аз онзи ден, в сряда, длъжностите, 
които имат към себе си, към другите и към Бога през тези дни? Ами и вие защо 
пълните дюкяните сега, а държите църквата празна? Ще ли ме разберете вие 
мене или?... Аз не мога повече да търпя това безумие.

Чисто по дядо Константиновите стъпки.
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Съчинението Духовната борба, чието първо издание излиза на италиански във Венеция 
през 1589 г., се появява в епоха, когато Ка толическата църква изживява период на вът-
решна обнова. Би могло без преувеличение да се твърди, че през този период съчинени-
ето  добива онази христоматийна значимост, каквато притежава Подражание на Хрис-
та, написано от Тома Кемпийски в началото на XV век. Само до 1775 г. Духовната борба 
наброява около 260 из дания, като е превеждана, често по няколко пъти, на основните ев-
ропейски езици, включително на латински, а също и на някои неевропейски езици.
„Малкият трактат”, както авторът окачествява съчинението си, може да се разглежда 
като бук вар на аскетичния живот. Стремежът към съвършенство изисква от христи-
янина да изкорени от себе си само любието и да позволи да узрее в него съзнанието за 
собствената му немощ пред Бога. В тази война срещу самия себе си и срещу пленител-
ната сила, с която земният свят и безбройните му блага властват над отделния чо-
век, става напълно задължителна употребата на четири „особено сигурни и необходими 
оръжия”: неуповаването на себе си, уповаването на Бога, упражняването и молитвата.
Тези четири стълба на успешно водената ду ховна битка задават главното членение на 
текста. Те увенчават изложението в уводната първа глава, където се очертават гра-
ниците на понятието за християнско съвършенство. За първите две оръжия, всяко от 
които предполага другото, става дума в първия, най-кратък дял на съ чинението (глави 
2–6) – тази краткост се обяснява с факта, че ефикасната употреба на въпросните две 
оръжия зависи до голяма степен от доброто прилагане на следващите две. На трето-
то оръжие – духовното упражняване, т.е. аскезата в тесен смисъл – е посветен значи-
телно по-обширен дял от Духовната борба (глави 7–43), като в първата част на този 
дял се говори пряко за това оръжие и по-точно за практикуването на различни деяния и 
размисли (глави 7–26), докато във втората и третата му част, посветени съответно 
на дяволските изма ми (глави 27–32) и на добродетелите (глави 33–43), се разглеждат 
различни съществени условия, въз препятстващи или благоприятстващи духовното уп-
ражняване. Четвъртото оръжие – молитвата – заема третия дял на съчинението (гла-
ви 44–61), като първата му част се спира предимно върху умствена та молитва (глави 
44–52), втората говори за най-пъл ноценната молитва – литургичната, осъществявана в 
причастието (глави 53–58), а третата засяга някои допълнителни въпроси относно бор-
бата в молитва та (глави 59–61). Подобаващото използване на чети рите оръжия е един-
ственият залог за достойно воде не на духовната борба в часа на смъртта, на което 
са посветени последните пет глави на съчинението.
Автор на Духовната борба е Лоренцо Скуполи (1530–1610), регулярен клирик театинец. 
Съчинението е адресирано до реална или фиктивна духовна дъщеря на автора и се отли-
чава с ясен и многопластов изказ, който, без да е изкуствено опростен заради достъп-
ността, учи на дълбоко премислени, дълго из страдани и стройно изложени истини, впис-
ващи се изцяло в духа и буквата на Светото писание и Църковното предание. Преводът 
е на Петър Рогалски.
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Лоренцо Скуполи

ДУХОВНАТА	БОРБА

Глава 12

У човека съществуват много воли. Войната между тях

Макар да може да се твърди, че при тази борба у нас съществуват две воли – 
едната на разума, наре чена по тая причина „разумна” и „висша”, а другата на 
сетивността, именувана „низша” и „сетивна” и обозначавана обикновено с наз-
вания като „влече ние”, „плът”, „сетивност” и „страст” – все пак, тъй като сме 
човеци чрез разума, то дори и да кажем, че искаме нещо само със сетивността 
си, в случая не се има предвид, че го искаме истински, докато не се склоним да 
го искаме с висшата си воля. Затова ця лата ни борба се изразява по същество 
във факта, че разумната воля, разположена един вид между Божията воля, която 
стои над нея, и низшата воля, тоест тази на сетивността, е постоянно напада-
на от едната и от другата, доколкото всяка от двете се опитва да я притегли 
към себе си и да я подчини и направи послушна на себе си. 

Но особено в началото за онези, които са плен ници на лоши навици, е особено 
мъчително и изну рително, когато решат да поправят покварения си живот и ос-
вобождавайки се от света и плътта, да се отдадат на любовта и на служение-
то на Исус Хрис тос. А това е така, защото ударите, понасяни от висшата воля 
от страна на божествената и на сетивна та воля, които постоянно я обсаждат 
с нападенията си, са силни и могъщи и се усещат особено мъчи телно – нещо, 
което не се случва на онези, които са вече предразположени към добродетели-
те или към пороците и възнамеряват да продължат да следват този свой път, 
понеже добродетелните лесно живеят в съгласие с Божията воля, а порочните 
се покоряват без съпротива на волята на сетивността.

Но нека никой не си мисли, че ще може да по стигне истинските християнски 
добродетели или че ще служи на Бога, както подобава, ако не иска наис тина 
да полага усилия над себе си и да понася бол ката, усещана от това да изос-
тави не само големите, но и малките удоволствия, към които е бил отнача ло 
привързан със земно чувство. А следствието от това е, че малцина постигат 
целта – съвършенство то: след като са преодолели с тежък труд по-голе мите си 
пороци, хората не искат после да полагат усилия над себе си, за да продължат 
да изстрадват пронизващите болки и мъчителния труд, изживя вани при тяхната 
съпротива на почти безкрайните собствени дребни прищевки и страсти, които 
пре обладават всякога в тях и така завладяват и господ стват над сърцето им.

Сред тях има и такива, които, дори и да не кра дат чуждите блага, се привърз-
ват към онези, които притежават по право; дори и да не си осигуряват почести 
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с непозволени средства, не ги ненавиждат, както са длъжни, нито престават 
да ги желаят, а по някога и да ги търсят по различни начини; дори и да спазват 
задължителните пости, не умъртвяват лакомията си да ядат много и да желаят 
изискани храни; живеейки във въздържание, не се откъсват от някои привърза-
ности на своя вкус, които поста вят големи препятствия пред единението с 
Бога и духовния живот – тези привързаности, които освен това са и много опас-
ни за всеки, та бил той и мно го свят човек, и особено за нямащите страх от 
тях, трябва да бъдат избягвани от всеки колкото се може повече. От подобни 
неща за тях произлиза и това, че добрите им дела са вършени с охладнял дух и 
са съпътствани от множество скрити интереси и несъвършенства, от извест-
но самомнение и от желанието да бъдат хвалени и ценени от света заради тях.

Те не само не напредват по пътя на спасение то, но връщайки се назад, се из-
лагат на опасността да изпаднат в първоначалните си злини, доколко то не 
обичат истинската добродетел и се показват твърде малко угодни на Господа, 
за да ги избави от тиранията на дявола; а и са невежи и слепи за опасността, 
в която се намират, и дори си въобра зяват, че положението им е някак сигурно. 
В това обаче е налице една толкова по-опасна самоизма ма, колкото е по-слабо 
забелязвана: мнозина, ко ито милеят за духовния живот, обичайки себе си повече, 
отколкото са длъжни (ако изобщо умеят да се обичат истински), обикновено 
се упражня ват в онези практики, които най-много са по вкуса им, и изоставят 
останалите, които жегват дълбоко собствената им естествена наклонност 
и сетивни те им влечения, срещу които всеки разум изисква да бъде насочено 
цялото им усилие.

Ето защо, обична ми дъще, съветвам те и те на сърчавам да се влюбиш в труд-
ността и страданието, неразделна част от победата над себе си: всичко зависи 
от това! И толкова по-сигурна и по-бърза ще бъде победата, колкото по-силно 
се влюбиш в трудността, в която добродетелта и войната поста вят начина-
ещите; и щом обикнеш трудността и мъ чителната борба, колкото повече ги 
предпочиташ пред победите и добродетелите, толкова по-скоро ще придобиеш 
каквото и да било.

Глава 13

Начин, по който да се борим срещу импулсите на 
сетивността, и деяния, които волята трябва да 
извършва, за да придобие предразположения за 
добродетелите

Всеки път, когато разумната ти воля е нападана от страна на сетивната воля 
и от страна на Божията воля, при което всяка от двете се стреми да победи, е 
необходимо да се упражняваш по различни начини, за да може в теб да надделее 
изцяло Божията воля.

Първо: когато си нападана и щурмувана от им пулсите на сетивността, трябва 
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да се противопос тавяш ожесточено, тъй щото висшата воля да не се съгласява 
с тях.

Второ: когато те престанат, събуди ги отново в себе си, за да ги смажеш с го-
лям устрем и сила. Сетне ги извикай за трета битка, в която ще се предразпо-
ложиш да ги пропъждаш от себе си с презрение и омерзение. Тези два призива за 
сражение трябва да се отправят към всяко наше безредно влечение ос вен към 
плътските нагони, които ще разгледаме на съответното място.

И накрая, трябва да вършиш деяния, противо положни на всяка твоя порочна 
страст. 

Всичко ще ти се изясни със следния пример. Да речем, че си нападана от нагони 
на нетърпи мост: ако влезеш в себе си и бъдеш по-внимателна, ще усетиш, че 
те хлопат постоянно по вратата на висшата воля, та тя да склони и да се съ-
гласи с тях. Ти пък, като първо упражнение, се противопостав на всеки импулс 
и доколкото можеш, направи нееднократно така, че волята ти да не им дава 
съгласие то си. И недей спира тази битка, докато не разбереш, че врагът, тъй 
да се каже, е изтощен и безжизнен и се признава за победен.

Но виж, дъще, коварството на дявола. Когато забележи, че се противопоставяме 
твърдо на на гоните на някоя страст, той не само престава да ги възбужда в 
нас, но и когато са възбудени, гледа да ги обуздае за известно време. И целта му 
е да не можем с подобно упражнение да придобием предразполо жение за доброде-
телта, която е противоположна на въпросната страст, а също и да ни улови в 
примката на тщеславието и гордостта, карайки ни лукаво да си въобразяваме, 
че като храбри воини сме сразили завчас враговете си. 

Затова ти ще започнеш втора битка, като изви каш в паметта си и събудиш 
в себе си онези мисли, които пораждат нетърпимостта ти, тъй че да се по-
чувстваш движена от тях в сетивната част1 и тога ва да задушиш нейните 
импулси нееднократно и с по-голямо усилие от преди. И дори да отблъснем вра-
говете си, като съумеем да правим добро и да се понравим на Бога, все пак, ако 
те не са ни напълно омразни, се излагаме на опасността да бъдем отново над-
вити от тях: затова си длъжна да ги щурмуваш за трети път и да ги прогониш 
далеч от себе си, вършейки деяния2 не само на омерзение, но и на негоду вание, 
докато станат омразни и отвратителни. 

И накрая, за да украсиш и усъвършенстваш ду шата си с предразположения за 
добродетелите, тряб ва да породиш в себе си вътрешни деяния, които са пълна 
противоположност на твоите безредни страс ти. Например искаш да придобиеш 
съвършено пред разположение за търпение: ако някой те пренебрегва и така ти 
дава повод да проявиш нетърпимост, не е достатъчно да се упражняваш в три-

1  Т.е. сетивната част на душата, област на сетивността. Б.пр.
2  Въпросните деяния в случая са вътрешни действия, или чувства, на душата, които тя извършва, като ги 
предизвик ва в себе си със съдействието на благодатта. Б.пр.
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те начина на бор ба, за които ти споменах3, но освен това си длъжна да искаш 
и да обичаш чуждото пренебрежение към теб, като желаеш да бъдеш отново 
оскърбена по съ щия начин и от същото лице, очаквайки и възнаме рявайки да по-
несеш и по-тежки неща. 

Причината, поради която подобни противопо ложни на страстта деяния са необ-
ходими за нашето усъвършенстване в добродетелта, е следната: други те дея-
ния, колкото и да са многобройни и мощни, не са достатъчни за премахването 
на корените на съответния порок. Следователно – ако продължим със същия 
пример – макар когато сме пренебрег вани, да не се съгласяваме с движенията 
на нетър пимостта, ами се борим срещу тях по трите горепосочени начина, все 
пак, ако не се предразположим с многобройни и чести деяния да обичаме чуж-
дото пренебрежение към нас и да му се радваме, не ще можем да се освободим 
от порока на нетърпи мостта, който поради наклонността ни към самом нение 
се основава на това да се ужасяваме от чуж дото пренебрежение към нас. А за 
да остане жив, порочният корен непрестанно покълва, така че да накара добро-
детелта да изнемогва и дори понякога да я задуши напълно и освен това да ни 
излага на постоянната опасност да изпаднем отново при все ки появил се повод 
за това. От тези неща следва, че без споменатите противоположни на страст-
та дея ния никога не бихме могли да придобием истинска предразположеност към 
добродетелите.

Същевременно става ясно, че тези деяния тряб ва да бъдат толкова чести и 
многобройни, че да могат да унищожат напълно порочното предразпо ложение, 
което, тъй както е завладяло сърцето ни с множество порочни деяния, така 
трябва да бъде изтръгнато от него с множество противоположни деяния, за да 
внесе в него добродетелно предразпо ложение. Казвам обаче още нещо: за по-
раждането на добродетелно предразположение се изискват повече добри деяния, 
отколкото са лошите деяния, необходими за пораждането на порочно предраз-
положение; и наистина, първите не са подпомагани от покварената от греха 
природа, докато вторите са.

Към казаното дотук добавям, че ако така изис ква добродетелта, в която се 
упражняваш тогава, трябва да правиш и външни деяния, съответстващи на 
вътрешните, да речем – за да останем в същия пример – да използваш думи на 
кротост и любов и ако е възможно, да бъдеш в услуга на този, който по някакъв 
начин ти е навредил и ти се е противопоста вил. И колкото и тези вътрешни и 
външни деяния да са или да ти изглеждат съпътствани от толкова слаб дух, та 
да ти се струва, че ги правиш против волята си, не бива затова да се отказваш 
от тях: колкото и да са слаби, те ти дават твърдост и устойчивост в битка та 
и ти улесняват пътя към победата.

Бъди много внимателна и съсредоточена в себе си, за да се бориш не само сре-
щу големите и ефек тивни искания, но и срещу дребните и слаби при щевки на 

3  Първият е да се обуздават импулсите на страстта; вторият е да се влезе във втора битка с тях; третият е да 
се влезе в трета битка с тях. Б.пр.
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всяка страст, понеже последните отварят пътя на големите, от които после 
се раждат в нас порочните предразположения. И от почти липсва щото у някои 
старание да изкореняват от сърцето си тези прищевки, след като са надвили 
големите искания на същата страст, става така, че когато най-малко го осъз-
нават, са атакувани и побеждавани от самите врагове още по-мощно и пагубно 
от преди. Помни също така да се грижиш да умъртвяваш и сломяваш понякога 
и своите желания за позволени, но ненужни неща, понеже така за теб ще про-
излязат много блага и ще ставаш все по-предразположена и готова да победиш 
себе си в останалите желания, ще сториш себе си силна и веща в битката с 
изку шенията, ще избегнеш различни клопки на дявола и ще извършиш велико дело 
за Господа.

Дъще, казвам ти съвсем ясно: ако по начина, за който ти говорих, постоянстваш 
в тези святи и чест ни упражнения, за да променяш и побеждаваш себе си, уве-
рявам те, че за кратко време ще напреднеш значително и ще станеш духовна в 
действителност, не само по име. По друг начин обаче и с други упраж нения, дори 
и да са, както смяташ, превъзходни и до там угодни на вкуса ти, та да ти се 
струва, че в тях си изцяло единена и сладостно беседваща с Господа, не си въ-
образявай, че можеш някога да придобиеш ис тинска добродетел и дух. Той, както 
ти казах в първа глава, не представлява, нито се ражда от приятни и съобразя-
ващи се с природата ни упражнения, а от такива, които я приковават на кръста 
заедно с всич ки нейни действия и така съчетават човека, обновен посредством 
предразположенията за евангелските добродетели, с неговия разпнат Създател.

Никой не се съмнява, че както порочните пред разположения възникват от мно-
гобройни и чести деяния на висшата воля, когато тя отстъпва пред влеченията 
на сетивността, така, обратно, предраз положенията за евангелските доброде-
тели се при добиват, като извършваме често и дори много чес то деяния, съоб-
разни с божествената воля, от която сме призовавани ту за една, ту за друга 
добродетел. И както нашата воля, макар и нападана от низшата част и от 
порока, не може да стане порочна и земна, докато не отстъпи пред последна-
та и не склони да се съгласи с нея, така, макар да е особено силно призо вавана 
и нападана от вдъхновенията и от благодатта Божии, няма изобщо да стане 
добродетелна и едине на с Бога, докато в нужния момент не се уподоби на пос-
ледната със своите вътрешни и външни деяния.

Глава 14

Какво трябва да се прави, когато висшата воля изглежда 
напълно победена и задушена от низшата воля и от 
враговете

Ако понякога ти се струва, че висшата ти воля е напълно безсилна пред низша-
та и пред своите вра гове поради факта, че не усещаш в себе си наличие то на 
ефикасно желание за борба с тях, все пак бъди твърда и не напускай битката: 
и наистина, докато не стане очевидно за теб, че си отстъпила, трябва да смя-
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таш себе си за победителка. Тъй както висша та ни воля няма нужда от низшите 
прищевки, за да произведе своите деяния, така, ако сама не поиска, тя не може 
да бъде принудена да се признае за по бедена от тях, колкото и ожесточено да 
 се проти вопоставят. Затова Бог е надарил волята ни със сво бода и сила, и 
то такива, че дори и всички сетива, всички демони и целият свят вкупом да се 
въоръ жат и да заговорничат срещу нея, като я нападат и притискат с всички 
сили, тя може против волята им пресвободно да иска или да не иска това, което 
иска или не иска, и то колкото пъти, колкото дълго, по какъвто начин и с каква-
то цел предпочита.

И ако понякога тези врагове те нападат и при тискат тъй мощно, че твоята 
воля, едва ли не заду шена, не може, тъй да се каже, да си поеме дъх, за да извър-
ши и едно деяние на противоположно искане, не губ присъствие на духа и не се 
предавай, но из ползвай в този случай езика си и се защити, казвай ки: „Няма да 
отстъпя пред тебе, не те искам”, също както онзи, който е притиснат в гръб 
от врага си, го удря с дръжката на сабята, щом не може с острие. И също както 
прави опит да се отдръпне рязко, за да може после да го удари с острието, така 
и ти се оттегли в познанието за себе си, че си нищо и че не можеш нищо; и с 
упование в Бога, Който може всич ко, нанеси удар по вражеската страст, казвай-
ки: „По могни ми, Господи, помогни ми, Боже мой, помогни ми, Исусе, Марийо, да не 
отстъпя пред нея!”.

Би могла също така, когато врагът ти оставя време за това, да подпомогнеш 
слабата си воля, като прибегнеш до интелекта и размишляваш вър ху различни 
точки: с подобни размишления волята впоследствие поема дъх и събира сили 
срещу вра говете си. Например: в каквото и гонение или дру го изпитание да си 
атакувана от нетърпимост към него, дотам че волята ти кажи-речи да не може 
или да не иска да го понася, би могла да я подкрепиш, като размисляш с интелек-
та си за следните или дру ги подобни точки:

Първо: помисли дали не заслужаваш бедата, ко ято те е застигнала, понеже си 
дала повод за нея; и ако си я заслужила, всяко задължение за правда из исква да 
понесеш търпеливо тази рана, която сама си си нанесла със собствените ръце.

Второ: дори и да нямаш никаква вина, върни се с мисълта си към другите твои 
прегрешения, за ко ито Бог още не ти е наложил наказание и които още не си 
изкупила по подобаващ начин. И виждайки, че Божието милосърдие заменя нака-
занието ти за тях – което би било или вечно, или временно в чис тилището – с 
леко наказание в настоящето, трябва да го приемеш не само с охота, но и с 
благодарност.

Трето: дори когато ти се струва, че си извърши ла много покайни деяния и че си 
оскърбила съвсем малко Негово Божествено Величество (неща, които всъщност 
не бива да си въобразяваш), трябва да мислиш, че в небесното царство се влиза 
единствено през тясната врата на скърбите (срв. Мат. 7:13-14).

Четвърто: дори да ти беше възможно да влезеш в него и по друг път, според 
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закона на любовта не би трябвало даже да си го помисляш, щом Синът Божи и 
всичките Му приятели и всички Негови членове влязоха там, минавайки по трън-
ливия път на кръста.

Пето: онова обаче, което трябва най-вече да имаш пред погледа си в този и във 
всеки друг слу чай, е волята на твоя Бог, Който поради любовта Си към теб ще 
изпита неизказана наслада от всяко де яние на добродетел и умъртвление, което 
види да правиш като Негова вярна и всеотдайна ратница, за да Му отвърнеш с 
любов. И бъди сигурна, че колко то мъчението ти е по-необяснимо и по-незаслуже-
но по своя произход, а затова и по-тежко и трудно за изтърпяване, толкова по-
вече наслада ще доста виш на Господа, ако одобряваш и обичаш, дори и в неща, 
сами по себе си нелепи и особено тягостни за теб, божествената Му воля и 
наредба, в която всяко събитие, пък било то и анормално, има своята нор ма и 
своя пресъвършен ред. 

Глава 15

Някои напътствия относно начина на борба и по-специално 
относно това срещу кого и с каква добродетел трябва да 
бъде водена

Вече видя, дъще, по какъв начин трябва да се бо риш, за да победиш себе си и 
да се украсиш с добро детелта. Знай също така, че за да спечелиш победа над 
враговете си с по-голяма бързина и лекота, ти е нужно не просто да се бориш, 
но и по необходимост да се бориш ежедневно най-вече срещу самолюбие то си, 
като се предразполагаш да приемаш за скъпи свои приятели пренебрежението 
и тормоза, които светът може да проявява към теб. И както споме нах по-горе, 
от това, че тази битка не се взима под внимание и се омаловажава, постоянно 
става така, че победите са трудни, редки, непълни и нетрайни.

При това ти обръщам внимание, че твоята бор ба трябва да се води с твърдост 
на духа, която лесно би придобила, ако я просиш от Бога и ако, размис ляйки за 
яростта, постоянната омраза и огромния брой на вражеските отряди и войн-
ства, размислиш обратно за това, че са безкрайно по-големи благост та Божия 
и любовта Му към теб и че много по-мно гобройни са небесните ангели и молит-
вите на светците, които се борят за нас. На подобен размисъл се дължи фак-
тът, че толкова много крехки жени са надвивали и побеждавали цялата власт и 
мъдрост на света, всички нападения на плътта и цялата ярост на ада.

Затова не бива да се плашиш, макар на моменти да ти се струва, че враговете 
се бият още по-ожес точено и това може да продължи през целия ти жи вот и 
че едва ли не от вси страни те грозят сигурни падания: понеже освен онова, 
което казах, трябва да знаеш, че всяка сила и познание на враговете ни са във 
властта на нашия божествен Военачалник, за Чиято чест се води борбата. Тъй 
като я цени неимо верно много и Сам ни зове неумолимо към битка, Той не само 
никога не ще позволи да бъдеш насиле на, но и борейки се за теб, ще ти даде, ко-
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гато благо изволи, победата над тях с голяма полза – независи мо че може да се 
забави да стори това до последния ден на живота ти. 

От тебе зависи само едно: да се бориш всеот дайно и колкото и често да си 
ранявана, да не се предаваш, нито да отстъпваш в бягство. В крайна сметка, 
за да се бориш храбро, трябва да знаеш, че тази битка е неизбежна и че който 
не се бори, не минуемо е въвлечен в нея и умира. А и си имаме работа с врагове, 
пълни с такива качества и омра за, че няма как да се надяваме нито на мир, нито 
на кратко примирие.

Глава 16

Как от ранни зори Христовият воин трябва да излиза на 
бойното поле

Веднага щом се събудиш от сън, първото, което трябва да гледат вътрешните 
ти очи, е как стоиш на арена за турнири, оградена по силата на следния за кон: 
който тук не се бие, остава завинаги мъртъв. На тази арена ще си предста-
виш, че виждаш пред себе си от едната страна онзи враг и онази твоя лоша 
на клонност, които вече си разпознала, за да воюваш срещу тях, и които на свой 
ред са въоръжени и го тови да те удрят и убият, и от дясната страна – твоя 
победоносен Военачалник Христос Исус с пресве тата Си Майка Дева Мария, а 
с нея прескъпия  съпруг Йосиф, и многочислени отряди от ангели и светци, и 
по-особено свети архангел Михаил; после ще повярваш, че виждаш как от ля-
вата страна стои дяволът на ада заедно със своите, за да възбуди тази твоя 
страст, внушавайки ти да  се поддадеш. На такава арена ще ти се стори да 
чуваш глас, може би на твоя ангел пазител, който ти говори така: „Сега тряб-
ва да се бориш срещу този и други твои враго ве. Нямай страх в сърцето и 
не унивай, не се подда вай на тях от страх или от уважение към нещо твар но, 
понеже нашият Господ и твой Военачалник е тук с теб заедно с всички тези 
славни отряди: Той ще се бие срещу всички твои врагове, без да им позволи 
да те надвият със сила и способност (срв. Втор. 20:3-4). Бъди твърда, прави 
усилия и понасяй болката, която понякога ще усещаш в тези свои усилия. Ви кай 
често от дълбините на сърцето си и призовавай своя Господ, Света Богороди-
ца и всички светци, за щото без никакво съмнение ще спечелиш победата. Ако 
си безсилна, скована поради лошите си навици и ако враговете ти са много и 
силни, тогава пък са премного помощите, идващи от Онзи, Който те съз даде и 
изкупи: свръхмерно и несравнимо по-силен е твоят Бог и желанието Му да те 
спаси е по-голямо от желанието на врага да те погуби. Само се бор и нека не 
ти опротивява изживяваното понякога страдание, понеже от теготата, от уси-
лието срещу твоите лоши наклонности и от болката, усещана поради лошите 
навици, се раждат победата и голямо то съкровище, с което се купува Божието 
царство и душата се единява завинаги с Бога”. В името Господне ще започнеш 
да се бориш с оръжията на неуповаването на себе си и на упова нието в Бога, 
с молитва и с упражняване, викайки на бой този враг и тази твоя наклонност, 
които съ гласно гореспоменатия ред си решена да победиш било със съпротива, 
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било с ненавист, било с деяния на противоположната добродетел, ранявайки ги 
отново и отново до тяхната смърт, за да се понра виш на своя Господ, Който с 
цялата Тържествуваща църква  наблюдава твоята борба. Отново ти каз вам, че 
не бива да ти опротивява да се бориш: дос татъчно е да помислиш за дълга на 
всички нас да служим и да се нравим на Бога и за необходимостта да се борим, 
изключваща всяка възможност да из бягаме от тази битка, без да получим рани 
и да ум рем от тях. И дори ти казвам нещо повече: когато, бунтувайки се, искаш 
да избягаш от Бога и да се от дадеш на света и на насладите на плътта, тогава 
ти се налага против волята си да се бориш с тъй много и тъй големи несгоди, 
че често пъти ще избива пот по челото ти и сърцето ти ще бъде разяждано 
от смъртни безпокойства.

По този повод помисли, че би било истинска лудост да понасяш такава тегота и 
такава болка, ко ито освен още по-голяма тегота и болка включват безкрайната 
смърт, и същевременно да избягваш онази смърт, която, обратно, има бърз край 
и ни свързва с вечния и безкрайно блажен живот, в кой то ще се наслаждаваме 
завинаги на нашия Бог.


