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Уводни думи

Поглед от Осмарския 
манастир, край Шумен.

 Уважаеми читатели, 

 Около третия час, по еврейско време, настанал голям шум 
от небето. Над събралите се апостоли (заедно със Св. Богородица) 
слязъл Св. Дух във вид на огнени езици. Всички започнали да про-
славят величието Божие, като заговорили на непознати и чужди за 
тях езици. Така започнала християнската проповед, която преобър-
на света и вече нищо не е такова, каквото е било. И всичко старо 
стана ново, а човечеството се обнови за живот. Настъпи метаноята 
в човешката душа и на всички ни бе дадена Църквата, за да се спася-
ваме. 
 “Някога езиците се смесиха заради дръзкото изграждане на 
кулата, а днес езиците се изпълниха с мъдрост заради славата на бо-
гопознанието“, пее Църквата на празника Петдесетница. 
 В тези празнични дни, когато отново можем спокойно да по-
сетим светия Божи храм, да се помолим и да бъдем заедно, насочва-
ме вниманието Ви към този така велик празник - Петдесетница.  
 На този ден Христос Бог основа Църквата Си. А на Нея и 
„портите адови няма да надделеят„.
 И нека знаем, че единственото спасение е в Църквата. Извън 
Нея спасение за душите ни няма. Само в Нея можем да бъдем едно 
Тяло. За това да я пазим и съграждаме, да се молим и обновяваме, та 
да достигнем и ние Престола на славата. 

Честит празник!

Ангел Карадаков

www.dobrotoliubie.com
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 На този ден (Петдесетница бел. ред.) си спомняме, че само 
преди петдесет дни след славното Христово възкресение Св. Дух 
слезе върху светите апостоли и всички събрали се с тях, по един 
нов и различен начин. За първи път Св. Дух пребивава в човешката 
душа. 
 Преди, в старо време, Св. Дух снизхождал върху човека по 
различни начини – например: когато пророк бивал вдъхновяван да 
говори или да пише, или пък да върши нещо по определен начин, 
да изпълни конкретна мисия, така че да каже на народа за Божия-
та воля. На Петдесетница се случи обаче нещо ново, нещо чудно и 
предивно – Бог дойде и заживя сред нас не само като Богочовек, но 

и вътре в нас чрез Св. Дух. Обе-
щанието за нашето спасение, че 
ще бъдем съединени с Бога, за-
почна да се изпълва.
 Това снизхождане на 
Светия Дух има дълбоко въз-
действие върху човека, защото 
чрез него се започва метаноя-
та на човешката душа. Душата 
е влязла в контакт с Бога и не 
може да остане вече същата. 
Сега е лесно да се види как по-
ведението на човека може да се 
промени, когато е приобщен 
към Църквата. В стремежа си 
да научи и усвои всичко, кое-
то ни дава Светата Църква, той 
ще следва нейните инструкции 
и ще прави нещата по разли-
чен начин, а не както преди. Но 
тази промяна не свършва до-
там, защото тези нови действия 
имат свой собствен ефект; те 
започват да променят начина, 
по който човек мисли и възпри-
ема света около себе си. Ако на-
пример сте искали да развиете 
състрадание към някого, тогава 
най-добрият начин да започне-
те да го чувствате е да действате 
така, сякаш сте били състрада-
телни и чрез последователни 
действия на милосърдие, умът 
ще започне да мисли състрада-
телно и сърцето ще започне да 
изпитва това чувство на съпри-

частност и емпатия. Ако дейст-
вате към някого с любов, въ-
преки че може да имате апатия 
или дори чувство на неприязън 
към човека, тогава след кратко 
време, ще започнете да го оби-
чате в действителност, защото 
такъв е ефектът, по който де-
лата десйтват върху сърцето. 
(Тази истина, между другото, 
противоречи на идеята в наше-
то общество за „влюбване или 
разлюбване“, като демонстрира, 
че любовта не е нещо, което по 
някаква тайнствена причина се 
удря в сърцето, а е резултат от 
усилие и се поддържа с усилие.) 
Но дори и тук тази промяна не 
свършва, защото веднъж разви-
ем ли нови чувства и мисли, то-
гава духът ни също се променя 
и започва да развива в душата 
духовните плодове на тези про-
мени, наречени добродетели, 
и тези добродетели привличат 
Божията благодат. След това 
тази благодат трансформира 
самата ни природа, така че вече 
да нямаме природата на греха в 
себе си, но да започнем да раз-
виваме богоподобна природа.
 Пасха и Петдесетница са 
преобразяващи. В Пасха се въз-
раждаме; ние умираме и въз-
кръсваме с Христос. След това 
тази нова възкресена природа 
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Да се подчиним на Божията воля, за 
да бъдем обожени



поведението си така, че да съответства на желанието и любовта към 
Бога, тогава това желание и любов ще растат в сърцето и душата ни. 
Когато Го желаем, тогава Той ще изпълни нашето желание; когато 
Го обичаме, тогава Той ще дойде при нас. И когато Той дойде, Той 
ще ни преобрази в Свой образ и подобие и ще обитава вътре в нас, 
обединявайки ни със Себе Си.

Автор: свещеник Давид Моузер
Източник: www.orthodox.net

се оформя и формира от Църк-
вата и се изпълва със Светия 
Дух. Нашият Господ говори за 
нечистия дух, който е бил из-
хвърлен от човека, че не намира 
място за почивка, мислейки как  
ще се върне при предишния си 
стопанин. “И като дойде, нами-
ра я пометена и наредена; тога-
ва отива и довежда други седем 
духа, по-зли от себе си, и като 
влязат, живеят там; и последно-
то състояние на оня човек ста-
ва по-лошо от първото (Лука 
11:25-26)”. Когато в Пасха се 
възраждаме и душата ни е „по-
метена и приведена в ред“, тога-
ва е необходимо нашата душа 
да бъде изпълнена, така че да 
се предотврати демоните да се 
възползват оново и така Бог в 
своята безкрайна любов и ми-
лост идва Сам, за да живее в нас 
чрез Светия Дух. Това е празни-
кът на Петдесетница, обитава-
нето на Светия Дух и преобра-
жението, започнало на Пасха, 
се завършва при слизането на 
Светия Дух на Петдесетница. И 
Светият Дух в нас, Самият Той, 
преобразява и оформя душата 
в пълното приемане на Неговия 
собствен образ и подобие.
 Но Бог не действа спря-
мо нас като тиранин, Който 
налага Своята воля, без да се 

съобразява със собственото ни 
желание, а по-скоро Той дейст-
ва като любящ Отец, Който ни 
позволява чрез доброволните 
си действия, да се подчиним на 
Неговата воля и Който работи 
с нас, така че да бъдем духовно 
преобразени. Следователно е 
необходимо да си сътрудничим 
с Бога, да му позволим да рабо-
ти в нас и да оформим собстве-
ната си воля според Неговата 
воля. Ако се съпротивляваме 
на Него и откажем да съдейст-
ваме на Неговото ръководство 
и Неговото наставничество, то-
гава Той ще се оттегли и няма 
да ни насили. Следователно ние 
трябва да развием в себе си же-
ланието за Бог, което надмина-
ва всяко друго желание и любов 
към Него, която е по-голяма от 
всяка друга любов.
 Как да развием това же-
лание и тази любов? Какво ка-
захме току-що? Ако искате да 
обичате някого, тогава дейст-
вайте така, сякаш го обичате и 
за кратко време тази любов ще 
започне да расте в сърцето ви. 
И така, ако искаме да развием 
върховна любов към нашия 
Господ Иисус Христос, тогава 
трябва да започнем да дейст-
ваме така, сякаш вече имаме 
такава любов. Ако коригираме 
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Благословен си, Христе, Боже наш, Който показа рибарите пре-
мъдри, като като им прати Светия Дух и чрез тях улови света.

Човеколюбче, слава на Теб.
Тропар на празника
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В името на Отца, Сина и Светия Дух,

 Отбелязваме празника на Светия 
Дух. Какво знаем за Него? Чухме прекрасни 
молитвени думи за Св. Дух вчера, в Неделята 
на Св. Троица, но нека помислим за Него, за 
името, което е дадено в Евангелието, което 
на английски е преведено като „Утешителят“, 
в други преводи „Защитникът“. Той е Този, 
Който наистина е Утешителят, Този, Който 

ни утешава в нашата раздяла с Христос, Който ни утешава, нас си-
раците, Който копнее да бъдем с Христос, нашия Бог, нашия Спаси-
тел. Но за да бъде Той наш Утешител, да ни е утеха, първо трябва да 
сме наясно с факта, че сме разделени и това е първият въпрос, който 
трябва да си зададем: знаем ли го или живеем в заблудата, че ние сме 
в Бога и Бог в нас и че нищо повече не е нужно? Колко повече от това 
е необходимо!
 Той е и Онзи, Който като Утешител ни дава сила, сила да жи-
веем въпреки раздялата, сила да стоим на пост и да бъдем изпълни-
тели на Волята, изпълняващи Божиите заповеди, Онзи, Който може 
да ни даде сила на душата, решителността, силата за действие. Но 
това отново, само ако се обърнем към Него и кажем: Дойди! Дойди и 
остани в нас! Изчисти ни! Бъди не само наш Утешител, но и нашата 
сила.
 И накрая, Той е Този, Който ни дарява радостта да знаем 
колко сме близо, въпреки че изглежда да е безкрайно разстояние-
то между Бога и нас, Този, Който в непреодолими стенания говори 
с Бога от дълбините на нашето сърце; Онзи, за който сме Христов 
народ, Неговите братя и сестри в човечеството - и това са Неговите 
собствени думи - че сме деца на Отца. Радостта от това, чудото от 
това, възвишеността от това! Всъщност и отговорността от всичко 
това...
 

Ако мислим за нашия свят, който до такава степен е чужд на Бога, 
Духът е вече началото на вечния живот. Присъствието му е решава-
щият фактор. Той бие срещу скалите като морските вълни и разби-
ва съпротивтивлението. Той е радостта от вечността, похлопването 
на нашата врата, присъствието в нашия живот, напомнянето, че: да, 
Бог е наш Отец, Христос е нашият Спасител и за това, че имаме ве-
личие и достойнство пред Бога, показвайки ни, че всичко е възмож-
но за Христовата сила, която ни държи.
 Затова нека отговорно и благодарно честваме този празник. 
И може ли Божият Дух, Който дойде под вид на огнени езици върху 
апостолите, да дойде и при нас - може би като огън, който ни раз-
палва и ни прави като Горящ храст или ни докосва като неподвиж-
ния, малък глас, който пророкът чува в пустинята, в която беше Бог, 
в тихото си смирение, в предаването Си за нас, в любовта Си към 
нас. Амин.

Автор: Митрополит Антоний Сурожски
Източник: www.mitras.ru

Стенописи от Осоговския 
манастир, Р Северна Македония.
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Мозайка на празника Възнесение 
Господне, Сицилия, 12 в.

 Възкресение и Възнесение Христово и Петдесетница – това 
са три изключително важни и радостни събития в новозаветната 
история. Чрез Своето възкресение Христос запечатва истинността 
на учението Си и дава най-ярко доказателство за Своята божестве-
на същност (1 Кор. 15:14). След унизеното състояние на кръстната 
смърт и тридневното престояване в гроба, Той най-сетне възкръсва, 
за да стане при това и начатък на бъдещото възкресение на хората. 
(1 Кор. 15:20).
 С възнесението Си в четиридесетия ден след Своето възкре-
сение Христос отворил дверите на всички вярващи към небето, към 

Царството небесно (Йоан. 14:23; Евр. 6:20;24). 
 В деня Петдесетница – в петдесетия ден след Своето възкре-
сение – Той изпраща пък обещаните дарове на Светия Дух (Лук. 
24:49; Деян. 7:17-21) и така се завършило цялото тайнство на нашето 
изкупление. 
 Всичко това, действително, са необкиновени събития – съ-
бития с много радост, с много надежда и утеха... Понятно е тук защо 
и вярващото християнско сърце още изначало, още из древност за-
почнало да чества тези събития. 
 Пасхата – Възкресението Христово, е празник на празници-
те. Велик празник става и Възнесението Христово и Св. Петдесетни-
ца. Много празнични слова още от най-ранна християнска епоха са 
оставени за тези ежегодно изживявани събития. До към Среднове-
ковието се оформя напълно и богослужебната (откъм песенен мате-
риал, четива и пр.) страна на тези три празника. 
 Велики и необикновени по своята същност и по своя смисъл 
и значение, тези чествани събития още от древност не са оставяни 
от вярващото християнско съзнание и без съответната иконограф-
ска прослава.
 Възкресението Христово минава етапите изпървом на сим-
волично и алегорично представяне – кръст, с монограма на Хрис-
тос и двама стоящи войници в подножието на кръста; пророк Йона, 
изхвърлен от утробата на кита; Симеон, носещ портите на Газа или 
пък само патриарх Йосиф; след това на по-свободното третиране – 
под образа на жените мироносици и явяването пред тях на Ангела 
Господен; под сцената на повярването на апостол Тома; и вече от-
към V-VI в., сцената слизането на Христос в ада (задгробния свят), 
откъдето извежда Адам и Ева и праведниците. Чак към XVI-XVII 
в. и нататък се установява вече напълно иконографската сцена на 
Възкресението – Христос, излизащ от гроба с победно знаме в ръка 
и благославящ, а долу поразената стража от необикновеното чудо... 
В исторически аспект още от древност до днес изобилстват памет-
ниците с иконографията на Възкресение Христово. 
 За иконографията на другите две събития, на другите два го-
леми празника.
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Възнесение Христово

 Първите запазени паметници до нас с Възнесението са откъм 
IV в. Това са два саркофага от Арл и Клермон, а също и известният 
Мюнхенски диптих от слонова кост. Саркофазите са запазени във 
фрагменти. И при двата саркофага Спасителят изкачва един рид с 
простряна нагоре ръка, подемана от друга из облаците; в подножи-
ето на рида са фигурите на смаяни и прострени апостоли. 
 В Мюнхенския диптих са дадени две сцени: Посещението на 
жените мироносици при гроба и Възнесението. И тук Възнесение-
то е показано почти като при двата саркофага: Христос е теглен от 
една ръка – Божията ръка – от облаците, а под Него са двама смаяни 
апостоли. 
 От V в. насетне ние имаме Възнесението в релефно изобра-
жение върху вратите на църквата „Св. Сабина“ в Рим. И тук Хрис-
тос се възкачва по една висока планина, подеман от трима ангели; 
в подножието се намират четирима апостоли с жестове на голямо 
учудване. 
 Тази сцена – Христос подиган или носен от ангели – започва 
да се среща по-често вече към VI в. Така я виждаме от това време (VI 
в.) върху колоните на известния ни със сцената „Слизане на Хрис-
тос в ада“ алабастрен киворий в църквата „Св. Марко“ във Венеция, 
след това върху геми – рязани, гравирани камъни; също върху ред 
стъклени ампули от Монца; и още, сред миниатюрите на сирийското 
Равулово евангелие от 586 г. (във Флорентинската библиотека). 
 Върху колонката на кивория в църквата „Св. Марко“ във Ве-
неция виждаме Христос на седалище във вид на луна, Който бива 
подеман към небето от два ангела. В лявата си ръка Той държи кни-
га, а с дясната прави жест на благославяне. От дясно и от ляво в ос-
таналите арки са апостолите. Издълбаният тук надпис потвърждава 
сцената. Също така и по гемите – рязаните камъни – Христос също 
бива носен на небето от ангели; долу с препасани туники са апосто-
лите. Почти същото е и по стъклените ампули на Монца. Тук обаче 
виждаме още и св. Богородица в средата между апостолите. 
 И в сирийското Равулово евангелие Христос е вече също в 

центъра сред апостолите и св. Богородица, а в страни са два ангела 
в разговор с апостолите. Несъмнено така тази сцена се доближава 
вече доста до историческата основа на Възнесенското събитие по 
книга Деяния апостолски, в първа глава, стихове от 1 до 12, където 
и става дума за „двама мъже в бели дрехи“ – т.е. двата ангела, гово-
рещи на апостолите: „Мъже галилейци, какво стоите и гледате към 
небето? Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде 
по същия начин, както Го видяхте да отива на небето“ (ст. 10:11). В 
тази сцена,  добре личи и планината. Христос, горе в мандорла, сред 
облак, е заобиколен от четири ангела, от които два са в позата на 
поклонници с венци в ръцете. Във въздуха Спасителят е поддържан 
или носен върху крилете на серафими; тук при това са комбини-
рани, съгласно Йезекиевото видение (Йез.1:10) символите на чети-
римата евангелисти – глава на ангел, лъв, телец и орел (съответно 
Матей, Марк, Лука и Йоан). Съвсем горе, в ъглите на сегмента, са 
дадени персонифицирани Луната и Слънцето – символи на Ветхия 
и Новия завет, съединени чрез Иисус Христос. Това е една сцена, 
една картина с голяма живост, с голям лирически порив... 
 Общо взето при всички паметници от древността насетне 
композицията „Възнесение“ се дава в две зони, два пояса: горе 
– същинският възнесенски акт с Христос към небето; долу – при-
състващите лица. Самите изображения в типологично отношение 
са: такива, при които Христос се възкачва по един връх и Божията 
ръка Го подема (саркофазите от Арл, Клермон и др) – това е западен 
тип; такива, при които Той е даден фронтално и обикновено на трон 
(ампулите на Монца) или в мандорла (сирийско Равулово еванге-
лие), носен при това от два или четири ангела, а отдолу са в почуда 
апостолите със Св. Богородица и два ангела – това е източният тип. 
Източният тип преминава и във византийското изкуство. 
 През Средновековието източният тип влияе и на Запад, къ-
дето се привнасят следните източни елементи: Св. Богородица с ан-
гелите (в Сакраментария на Дрого – IX в.), мандорлата (в Кодекс 
Ексберти – X в.) и фронталното изобразяване на Иисус Христос (в 
Сакраментария на Максимин). Смесването между двата типа имаме 
и в Евангелиара на Бернар и след това в Служебника на Роберт фон 
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Жумиеж и др. Такова смесване имаме и по време на Готиката – сред 
миниатюрите, сред монументалната живопис и върху някои киво-
ти. През епохата на Готиката обаче започва да се появява и новият 
тип на Запад – тип, при който Христос се изкачва или възнася чрез 
собствени сили. Така е например в Донаушенгенския псалтир № 309 
от XII в. Също така на Запад с този нов тип имаме много стенописи 
и стъклописи. Пълен израз обаче на новия тип на Запад, дава Рене-
сансът. Джото в Аренакапела в Падуа рисува Христос съвсем свобо-
ден да лети, като от двете Му страни са групи праведници от Стария 
завет, придружени от ангели; долу са събрани апостолите със Св. 
Богородица, начело с два ангела. От работите на Запад през време 
на Ренесанса могат да се отбележат на Перуджино (картина от 1495 г. 
в Лионския музей), на Лука делла Робиа (релеф във Флорентинския 
дом), на Корреджо (стенопис в купола на църквата „Св. Евангелист 
Йоан“ в Парма), след това на Рафаело, на Тинторето и др.
 Сред византийското изкуство, където изобщо се запазва из-
точният тип на възнесенската сцена, ние можем, от Средновекови-
ето насам, да отбележим ред хубави паметници с нея, а именно: от 
IX в. – миниатюра в Хлидовия псалтир (Москва – Исторически му-
зей), куполната мозайка в църквата „Св. София“ в Солун, стенопи-
сите в долната църква „Св. Климент“ в Рим, релефната икона върху 
слонова кост във Флорентинския музей от X в., мозаечната икона 
във Флоренския дом и един релефен диптих от слонова кост в Шам-
бери; от X-XI в. – фреска от Каранлик-класе в Генрем (Кападокия), 
икона върху похлупака на дървения реликварий в Санкта Санкто-
рум в Рим; от XI в. – миниатюра в гръцкото евангелия №154 (във 
Виенската библиотека), в Палатинския кодекс № 5 (в Палатинската 
библиотека), както и в гръцкия кодекс №1162 със словата на Яков 
Кокинофавос във Ватиканската библиотека; от XI-XII в. – куполна 
мозайка в църквата „Св. Марко“ във Венеция; от XII-XIII в. – Бер-
линският диптих; от XIII-XIV – в една мозаична икона във Ватопед 
(Атон) и друго едно релефно изображение в Хемокмеди (Грузия); от 
XIV – XV в. - фрески в Мистра („Бронтонхион“, „Св. Йоан“, „Пери-
влептос“, „Св. София“, „Евангелистрия“, „Панатанас“), а също и сред 
атонското изкуство от XIV до към XVI в. и по-късно (в Прототона, 

Ватопед, Ксенофон, „Св. Павел“, Дионисий, Дохиариу, Лаврата, „Св. 
Николай“) и др. 
Източно-византийският тип на възнесенската сцена се дава и в Ер-
минията на Дионисий Фурнагирот. 
 Този източно-византийски тип на възнесенската сцена се за-
пазва и в славянските страни. Прекрасни са в това отношение въз-
несенските изображения от: 1259 г. в Боянската църква, от XIV в. 
в Лондонското Иваналександрово миниатюрно Евангелие, а също 
и в църквата “Св. Богородица“ в Печ – Сърбия, после от 1500 г. в 
Погановския манастир и ред руски икони от XIV-XV в. в Руския му-
зей, една от 1500 г. в сбирката на С. Рюбущински в Московския ис-
торически музей и др. Иконата от сбирката на Рюбущински е едно 
високо достижение на руската живопис от XV в. – достижение и по 
композиционен замисъл, и по симетричност, хармоничност и по ко-
лористично решение. Едно подобно изключително творение у нас 
в това отношение е иконата „Възнесение“ под № 3275 в Църковния 
музей в София. 
 От най-ново време заслужава да се отбележи у нас, в Бъл-
гария, чудно хубавото изображение на Възнесение Христово сред 
стенописите на  храм-паметника „Св. Александър Невски“ в София. 
Тая сцена тук е творба на руския художник А. Киселев. 

Светодавец брой 6/2020 Светодавец брой 6/2020                          Иконография                           Иконография

Икона на Възнесение Господне,
Синайски манастир.
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Петдесетница

 Едва към VI в. насетне имаме запазени паметници с изо-
бражения на св. Петдесетница или Слизането на Св. Дух над апос-
толите. Това е една йерусалимска ампула от Монца и Сирийското 
Равулово евангелие. Смята се при това положение, че изобщо из-
точно-сирийското изкуство е създало по начало изображението на 
петдесетническото чудо. 
 И двата паметника – върху ампулата от Монца и в Сирийско-
то Равулово Евангелие – апостолите, подобно на възнесенската сце-
на в това Eвангелие и по-известните ни с това възнесенско изобра-
жение други ампули от Монца (Италия), са дадени в едно централно 
групиране около св. Богородица, върху която се спуска Св. Дух във 
вид на гълъб. Над главите на всички фигури в Сирийско Равуловото 
евангелие личат още и огнени езици. Върху ампулата от Монца над 
гълъба пък имаме и горна сцена: Христос в мандорла (сияние), сед-
нал на трон, бива поддържан от четири ангела; в лявата Си ръка Той 
държи книга, а дясната е вдигната за благославяне; отдолу, под тро-
на, се вижда простряна десница – десницата на Бога Отца, откъдето 
струят  лъчи към св. апостоли. Ясно е тук, върху тази стъклена ампу-
ла, представянето на Св. Троица при Петдесетническото чудо: Хрис-
тос (на трона) от Бога Отца (десницата под трона) изпраща Духа 
Светаго (гълъба) над апостолите. Всичко това е съгласно думите на 
Иисус Христос: „Когато Аз ви пратя от Отца, Духът на истината, 
Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене“ (Йоан. 15:26). 
При тези две най-ранни (оцелели и дошли до нас) изображения осо-
бено типично е централното групиране на св. апостоли встрани на 
св. Богородица. В тоя си вид петдесетническото  изображение се 
и възприема и във Византия. В една куполна мозайка  в църквата 
„Св. София“ в Константинопол изходен пункт за групиране на св. 
апостоли е именно св. Богородица; в центъра на купола е Христос 
на трон, откъдето струят от всички лица лъчи и падат огнени езици; 
в пандантивите са дадени групи от народ (съгл. Деян. 2:5-12). Под 
византийско влияние са изображенията върху бронзовите врати на 
църквата „Св. Павел“ в Рим и Пала д’оро във Венеция, а също и един 

релеф върху слонова кост в Барберинската библиотека. Иначе на За-
пад изкуството изобщо не следва в това отношение византийския 
тип или византийската схема. Тук, на Запад, апостолите или седят 
или стоят близо един зад друг начело с ап. Петър или св. Богоро-
дица. Подобни едни сцени се срещат най-вече в някои ръкописи и 
псалтири до към XIII в. Седнали обаче виждаме ние св. апостоли 
от IX в. в Хлудовия псалтир и в миниатюрния  Кодекс № 510 със 
словата на св. Григорий Богослов, сетне в манастира „Св. Лука“ във 
Факида от XI в. и др. И в трите изображения Св. Троица е дадена под 
символите на трон (за Бога Отца), Евангелие (за Бога Сина – Иисус 
Христос) и гълъб (за Бога Дух Светий). В Кодекс № 510 със словата 
на св. Григорий Богослов и във Факида е даден и народът – групи от 
представители на различните племена. 
 Изобщо от Средновековието св. апостоли започват да се да-
ват при сцената „Петдесетница“ повечето седнали – седнали в по-
лукръг с център ап. Петър или св. Богородица. Това се е наложило 
най-вече от положението  да могат да се вместват повече лица, като 
се дава и народът. На Запад дори се получава ново кръгообразно на-
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реждане – около Св. Богородица и около св. ап. Петър. Такова кръ-
гообразно подреждане около св. Богородица ние имаме от Средно-
вековието сред миниатюрите на илюстрованата Библия в църквата 
„Св. Павел“ в Рим, също в псалтира на Херман Тюрингенски и др. 
Интересна е, наистина, сцената „Петдесетница“ в библията в църк-
вата „Св. Павел“ в Рим: в центъра в един октогон (осмоъгълник) е 
седнала св. Богородица, в страни на пейки са седнали св. апостоли, 
досега раздвижени, с огнени езици над главите им ; пред стените на 
откритото здание, където става чудото, стоят в ляво и дясно в малки 
групи също раздвижени мъже  - представители на различни народи. 
Народите при петдесетническата сцена понякога се дават и чрез 
персонификация на космоса (света) в полуизвити врати. Така и във 
византийската мозаечна икона във Флорентинския дом (музей) от 
XII в. в Парижкия кодекс № 550 със словата на  св. Григорий Бого-
слов от XIII в. сред страничните релефи на мозаечната икона във 
Ватопед от XIII-XIV в., сетне в две арменски евангелия от XV в. с 
миниатюри в Парижката библиотека  под №18 и № 344 и др. В мо-
заечната икона във Флорентинския дом (XII в.) и в тая във Ватопед 
(XIII-XIV) Космосът – светът е даден под формата на човешка фигу-
ра сред кръгла врата, която фигура държи в ръцете си кърпа във вид 
на люлка. В Парижкия кодекс № 550 (от XIII в.) Космосът е персо-
нифициран във фигура с три глави – две човешки (едната с корона) 
и третата на куче. В другото арменско евангелие №18 обикновеният 
човек е даден с кучешка глава; фигурата с корона е отделно. Ясно е, 
впрочем, че човешките фигури и глави са представители на народа. 
Но кучешката глава? Според френското изкуство от XII в., откогато 
изобщо на Запад се прави опит да се представи в претдесятниче-
ската сцена и Иисус Христос като изпращащ Св. Дух, ние имаме по-
добна една сцена в тимпанона над голямата врата на църквата във 
Вецелеи. Тук, именно народите са представени в дълга процесия от 
хора, пигмеи, такива с кучешки глави и чудовищни уши. Това са 
представители на народите от краищата на земята, за които старите 
етнографи така са знаели да разказват. Следователно персонифика-
цията на Космоса с такива едни фигури, лица, глави и пр. – това 
означава всички народи. Всички те трябва да споделят благодатта на 

Духа Светаго, понеже всички са еднакво равни пред Бога. 
Срещат се понякога изображения и без персонификация на Космо-
са. Просто се дава кръгообразна врата, около която са апостолите. 
Така е например в известната релефна икона  от XIV-XV в. във Ва-
топед (Атон). 
 На Запад с кръгообразно групиране на апостолите около ап. 
Петър и св. Богородица могат да се отбележат до към XIII в. изобра-
женията в Кодекс Ескберти, в Бременския Евангелиар, в един Бам-
бергски ръкопис, сетне в Латинския Кодекс № 23 338 и др. С това 
групиране се занимава повече немското изкуство. Едно централно 
групиране дава и Джото в Аренакапела в Падуа. Такова имаме и в 
испанската капела във Флоренция – тук е дадена дори и пропове-
дта на св. ап. Петър. Малко по-свободно схващане на композицията  
при изобразяване на Западна св. Петдесетница ние имаме при Ру-
бенс,  Ван Дайк, Греко и др. 
 В Православния Изток  и от Средновековието насам се ус-
тановява, може да се каже, сцената с кръгообразното сядане на св. 
апостоли – било на две скамейки, както е например в Боянската 
църква (1259 г.), било на цяла кръгла скамейка, както е пък в църк-
вата „Св. Богородица“ в Печ – Сърбия (от XIV в.) след това сред 
някои фрески  от XIV-XV в. в Мистра („Перивлептос“, „Панатанас“), 
а също и сред атонското изкуство (в Протатона, Лаврата, Катали-
кон, манастир „Св. Павел“) и др. Дух Светий се дава отгоре във вид 
на гълъб. При тези сцени се гледа по възможност да се представи и 
народът. В Бояна той е даден под фигурите на апостолите  (народът 
или по-скоро представителите на различните народи са символи-
зирани тук под фигура с корона и няколко други лица). И в Печ, 
макар стенописа с тая сцена в долната си част да е силно повреде-
на, представителите на различните народи пак добре личат – те са в 
най-различно одеяние; тук личи добре и град Йерусалим със своите 
здания. В Мистра (в „Перивлептос“ и „Св. Йоан“), както и в Атон 
(Протатона, Лаврата-Католикон и в манастир „Св. Павел“) имаме и 
персонификация на народа, както в мозаичната икона от XII в. във 
Флорентинския дом и в тая от XIII-XIV в. във Ватопед, а именно: 
човешка фигура (старец с корона) държи пред себе си голяма кърпа, 
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в която се виждат дори свитъци. Така персонифициран ни се дава 
народът и в Ерминията на Дионисий Фурнагирот: „(Вижда се) къща 
и в кръг насядали дванадесетте апостоли; под тях малка врата; в сре-
дата на вратата – старец, който държи отпред с двете си ръце голяма 
разтворена кърпа; вътре в кърпата – дванадесет привързани свитъ-
ци; на главата си старецът носи корона, а отгоре му надпис: Космос 
(светът, народите): отгоре в къщата (с апостолите) – Дух Светий във 
вид на гълъб и дванадесет огнени езици снизхождат от Него и се 
спущат над всеки един от апостолите“. 
 Имаме обаче сред Православния Изток в по-ново време въз-
кресяване на най-древната петдесетническа сцена със св. Богороди-
ца в средата. Такава е например също прекрасната сцена в храм-па-
метника „Св. Александър Невски“ в София. Сцената е творба на 
руския художник  проф. Корин. Тук св. Богородица седи на трон, а в 
страна в две групи са св. апостоли; над главите на всички фигури се 
виждат огнени езици; горе, заобиколен от ангелско войнство, е да-
ден в кръгло сияние Дух Светий във вид на гълъб, откъдето струят 
лъчи към апостолите  и св. Богородица. 
 Това е, което може да се каже за иконографията и на Възнесе-
нието Христово и на св. Петдесетница. И тук, при тяхното идобра-
зяване, имаме разни етапи, макар и по-малко от тези, при изобразя-
ването или иконографията на Възкресение Христово. 
 Излиза наяве при този иконографски преглед и това колко 
много Изтокът  е давал началото на това или онова изображение 
или композиция, които след това биват възприемани и доразработ-
вани не само във Византия, но и на Запад. А пък и самото византий-
ско изкуство също много е влияело тук. 

Автор: проф. д-р В. Пандурски
Църковен вестник, бр. 14, 1980 г.
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Църквата 
е боен, а не 

круизен кораб
 Винаги се изненадвам, когато някой човек се кръсти в право-
славната вяра. Предвид настоящата епоха има толкова много версии 
на християнството, които постоянно ти се набиват в лицето. Много 
от тях са в крак с ценностите и надеждите на съвременната култу-
ра. Някои предлагат път към просперитет и комфорт (без значение 
дали наистина могат да го осигурят). Други предлагат полезни съ-
вети за вредните ни навици и изискват действия, докато трети пък 
преподават пътя на позитивното мислене. В някои от тях музиката 
е буйна, съвременна, но често богословието не е ориентирано към 
интелектуалното възприемане. 
 Защо тогава някой би искал да се присъедини към вяра, коя-
то ви моли да бъдете редовни в присъствието си, вместо да идвате, 
когато ви е удобно; за поста като начин на живот; създаване на мо-
литвено правило, а не просто да се молиш - какво искате и когато 
искате; десятък, вместо да пускате в кутията каквото имате в джоба 
си; да се учите, за да предизвикате своето мислене, вместо да вяр-
вате, че всичко, което трябва да направите, е „четене с внимние“; 

посещаване на уроци, за да се учите от други и т.н.
 Причината в това е разбира се Светият Дух, който призозава 
душите и им показва, че Църквата не е круизен, а боен кораб. Дока-
то Църквата е призвана да бъде в света и да бъде свидетел на света, 
тя не е призована да бъде съвременна или свързана, с която и да е 
култура, в която се намира в историческата обстановка. Да си пра-
вославен означава да се бориш не само с проблемите, които идват в 
живота, но и със света, плътта и дявола.
 Св. ап. Павел разбра това. Във второто си послание до Тимо-
тей той казва, че се е подвизавал с добрия подвиг. Чуйте глаголите, 
които използва – бодърствай и се подвизавай. Това не са думите, 
които описват лесния живот във вярата. Бил съм само в няколко 
физически двубоя и съм участвал в някои интелектуални битки. 
Научих, че ако искате да победите, трябва да се научите да се биете 
добре. Това изисква да придобиете някои бойни умения и също така 
да познавате добре своя опонент. Добрият бегач трябва да тренира и 
да се храни добре, но преди всичко той трябва да има добро сърце. 
Да работиш добре и да се бориш добре включва ум, душа и тяло. 
 В Православието е същото. Вярата изисква тяло, ум и душа. 
Ако не тренираш тялото, то ще съкруши вашата вяра с постоянните 
си изисквания за удовлетворяване и комфорт. Ако не тренираш ума, 
бащата на лъжата ще те измами и ще те отдалечи от вярата. Ако не 
нахраниш душата, тогава, когато настъпи неблагополучието, няма 
да имаш сили да устоиш.
 Ами финала? Във времето, откакто съм служител и свеще-
ник, виждам много хора да идват и да си отиват. Някои започнаха 
с много усърдие, но завършиха с неуспех. Апостол Павел казва, че 
краят на неговата борба е, че е опазил вярата. За съжаление кра-
ят на борбата за някои е напускането на вярата. Някои православ-
ни възразяват срещу идеята, че борбата е неизбежна или че вярата 
трябва да отправя някакви искания. Те искат това, което се нарича 
“параклис на лекотата”, където могат да дойдат, да запалят свещ, да 
се насладят на приятно обслужване, да изпият хубава чаша кафе и 
след това да си тръгнат. Православието няма да бъде голяма част от 
ежедневието им. Ако в семейството на Църквата има някакъв при-
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знак на борба, тях ги няма, много често за добро.
 Епископ Фултън Шийн казва следното: Християнството не 
отминава, защото е твърде трудно. То отминава, защото е твърде 
меко. Мнозина не могат да водят борбата и за тях става невъзможно 
опазването на вярата. Както веднъж св. ап. Павел казал, че някои 
имат формата на вярата, но нямат силата. Сещам се за това, което 
Духът често казва на Църквите в книга Откровение: на онзи, който 
бъде верен до смърт, ще му дам венеца на живота – втората смърт 
няма да го повреди. Тези, които носят венците, са тези, които са спе-
челили битката. 
 Нека ви кажа и нещо накрая на моето слово. Често се чувст-
вам слаб и много пъти съм изоставял Бога. Това, което ме кара да се 
боря и да водя битката, е безграничната Божия милост и прошка. 
Именно тази милост прави възможно постоянството на светците. 
Знам, че във всяка война може да загубите няколко битки. И все пак, 
ако останете послушни на командира, в крайна сметка ще спечелите 
войната.
 Бийте се, подвизавайте се, завършете успешно своя подвиг. 
Да си православен означава да се бориш не просто да отслабваш 
или да плащаш сметките и пр. Това е борба за опазване на вярата. 
В крайна сметка Господ обеща кръст на онези, които го последваха. 
Мисля, че в деня на Съда единственото нещо, което Господ ще ни 
попита, е „опазихте ли вярата?“ Ако го направим, значи сме се бо-
рили с добрия подвиг, свършили сме пътя и сме спечелили състеза-
нието. 

Автор: свещеник Йоан Мойсей
Източник: www.pravmir.com
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 Израснал в Северен Айдахо, бях за-
обиколен от планини и гори. Не помня вре-
ме, когато горите не се загнездваха в сърцето 
ми и изпълваха въображението ми с мисли за 
приключения. Когато бяха малък, заедно с брат 
ми и родителите ми отивахме на къмпинг до 
националния парк в далечната североизточ-
на страна на езерото Пенд Орел. Там баща ми 
ни правеше малки играчки на лодки кану с платна от брезова кора. 
Този парк на практика не се е променил от онова време и днес също 
се опитвам да посещавам къмпинга всяко лято, когато ходя на рибо-
лов с брат ми.
 Като ученик в гимназията редовно ходех на туризъм в пла-
нините около Сандпойнт, Айдахо, заедно с най-добрия си приятел 
(сега професор по теология и философия в Шотландия). Джим и 
аз се изкачвахме до най-високата точка на дадена планина и се мо-
лехме заедно. По този начин разбрахме реално как пророк Моисей 
срещна Бог на планината Синай - ние също почувствахме Божието 
присъствие на планината. И до ден днешен се чувствам по-близо до 
Бога, когато ходя в гора, а величието на планините, които заобика-
лят Пугет Соунд, ме вдъхновява и издига душата ми.
 Когато за първи път разчистихме земята, за да построим ма-
настира, отсякохме възможно най-малко дървета, желаейки сгради-
те да изглеждат така, сякаш са държани в ръцете на Бога. Гората си 
кръстихме на свети Серафим Саровски, който сам потърсил усамо-
тение в гора. Нашият лес не само осигурява необходимото уедине-
ние, но ни дава кислород, позволявайки ни да дишаме чист въздух. 
Подобно на горите по целия свят, и нашаша гора ни дава възмож-
ност да дишаме спокойно и да изпълва дробовете ни със сладкото 
благоухание, което само една гора може да осигури. Изненадващо 
ли ще бъде ако се смятам за природозащитник?

Църквата е като гора, даваща ни 
благодатен въздух за душата



 Монасите винаги са имали специално място в сърцата си за 
горите. Известно е, че коптските и етиопските монаси садят дърве-
та в пустинни планини, в които са изградени манастири, и наричат 
тези места „свети гори”. Руските монаси, потърсили уединението си 
в Северна Теваида, гори, които се превърнаха в тяхната пустиня.
 За мен горите и планините винаги са били свързани с молит-
вата. Първият ми параклис беше в края на скрита пътека, в гора, 
която беше само на един хвърлей камък от дома ни на езерото Понд 
Орел. Създадох малък олтар от дърво и заковах кръст, направен от 
клони зад олтара. Когато бях в колежа, първата ми среща с право-
славна икона се случи през самото лято, когато посетих гората Реду-
уд в Северна Калифорния, за първи път.
 Нашите храмове са като гори по много причини. Когато вли-
заме в православен храм, ние сме обхванати в живото присъствие 
на Бога и нашите духовни бели дробове се пълнят. Това е кислород 
за душата, който вдишаме, а гората, която ни заобикаля, не е нищо 
друго, освен облакът от свидетели, светиите, които се присъединя-
ват към нас в поклонението ни пред Божия Престол. Кислородът, 
който вдишваме, е Божията благодат, която изтича към всички, кои-
то биха потърсили безопасността и светостта, които ни очакват в 
Божия свят храм.

Автор: игумен Трифон
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 Светият Дух, който живее вътре в 
нас, е този, който се моли, тъй като ние каз-
ваме в началото на Божествената Литургия: 
„Царю Небесни, Утешителю, Дух на истина-
та… дойди и се всели в нас…“ Тоест, ние се 
обръщаме към Него чрез силата, която Той 
ни е изпратил. Той е този, който ни променя 
от едно състояние в друго и повдига душата ни към молитва.
 Той е лишил душата от нейните похоти и капризи и я е напра-
вил божествено обиталище. Той ни доближава към Себе Си, сякаш 
Бог в молитва се обръща към самия Себе Си. Господ влиза в нас със 
Светия Дух. Той отнема от душата ни похотта й и я прави способна 
да говори с Него. Когато се обръщате към Свeтия Дух в началото на 
всяка молитва, „Царю Небесни, Утешителю…“, духът на злото бяга 
от нас и Духът Христов обитава вътре в нас и ни възкресява. Нямате 
повече думи, защото Христовите думи се свеждат до нас и Христос 
се обръща към себе си в нас и по този начин ние ставаме Христови.
Вярно е, че молитвата е издигане на душата към Бога, но в смисъл, 
че е издигната от силата на самия Христос.
 Преди Божествения Дух да влезе в нея, душата пада, празна 
е, затъмнена или съкрушена. И ако Божият Дух влезе в нея, тя за-
почва да се „движи“ чрез Неговата сила към Отца и се превръща в 
душа, обновена в Духа. Привързва се към Господа, съединявайки Го 
с всичките си сили и Светият Дух се моли в нея. Поради тази причи-
на ние казваме в началото на молитвите си: „Дойди и се всели в нас 
и ни очисти от всяка сквернота”. Смисълът на това е, че не можем да 
се молим дълбоко, ако не призовем Светия Дух да слезе при нас и да 
обърне душата ни към Бога, така че човекът се моли със силата на 
Светия Дух. Тогава молитвата от първата дума е от Светия Дух към 
Отца.
 Това означава, че молитвата започва в нас, когато прогоним 
злите духове от нас. Тоест идеята за греха. Желанието на човека да 
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пребъдва в него Божествения Дух е условието за истинска молитва. 
Така че молитвата отначало е покаяние, тъй като чрез нея търсим 
Бога и прогонваме това, което е против Бога. Възможно е да се мо-
лим и да разбираме, че грехът си остава в нас. Това е противоречие.
Молитвата по своята същност е покаяние и е ясно, че този, който не 
се моли, не иска да се покае.
 В много случаи някой, който пренебрегва молитвата, е човек, 
който не желае да се покае, или такъв, който се връща, след като 
я е пренебрегнал веднъж, но все пак решава да се върне при Бога. 
Молитвата е връвта, която ни обвързва с Бога. Това означава да пре-
бъдваш в Бога. Това е най-силното доказателство за вярата.
 Молитвата не идва сама в ума. Това е силата на самия Свети 
Дух в нас. Това е нашето ясно доказателство за нашето съединение с 
Бога.

Автор: Лебанонски митрополит Георги
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Съвестта е най-необходимото нещо 
на земята

 На света има явления, за които като че 
ли всички хора добре знаят, и не са необходими  
никакви особени духовни знания, за да наме-
рим подобаващото им място в живота си. Тук 
– вероятно – спада и съвестта.
 Това, че трябва да имаме съвест и да по-
стъпваме по съвест, знаят от детските си годи-
ни не само тези, които са възпитавани в пра-

вославна вяра. Но защо тогава в света се случват толкова много 
истински трагедии, които може да се избегнат, ако отговорните за 
тях се ръководеха от съвестта си? Може би не разбираме достатъчно 
добре какво всъщност е съвестта и какво става с душата ни, когато 
я пренебрегваме? За това, как хората стават съвестни, и как – без-
съвестни, и как да се научим да слушаме съвестта си – размишлява 
игумен Hектарий (Морозов).

Божественият замисъл и естественият подбор

 Всеки път, щом стане дума за това какво наричат теория за 
естествения подбор, си мисля, че вероятно главното свидетелство 
срещу нея е човешката съвест. Нали сама по себе си способността да 
правим нравствени оценки на своите състояния и постъпки е уни-
кална и присъща само на човешкия род. И именно това би следвало 
да направи хуманните съвестни хора съвършено неконкурентоспо-
собни в борбата за оцеляване, защото да се постъпва по нравствения 
закон често означава да се постъпва срещу собствената изгода, да се 
отстъпва своето “място под слънцето”. Но виждаме, че такива хора 
– въпреки всичко – не изчезват от лицето на земята, което значи, 
че нещо – освен естествения подбор – обуславя съществуването на 
човека на земята и неговото пребиваване на нея като венец на тво-
рението. Какво всъщност е съвестта? Преподобният авва Доротей я 
назовава “Божествен замисъл”, заложен в сърцето на човека.  
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 И действително: съвестта не е друго, освен Божият глас, зву-
чащ в сърцето ни.
 Но способността да слушаме този глас и да изпълняваме това, 
което ни говори, за съжаление е различна у всекиго от нас. Защо 
слушаме съвестта си нееднакво? Че нали първоначално на всички 
ни в равна степен е дадена свободна воля и възможност  – ръково-
дейки се от съвестта – без заблуди да постигаме спасение. За да се 
разбере това, си струва да се обърне внимание на една от молитвите, 
която се чете от свещеник по време на Божествена литургия. В нея 
има молба за избавление “от лукавата съвест”. Впрочем, безусловно 
съвестта не може да бъде лукава – но ние можем да бъдем лукави.

Как се става безсъвестен

 В какво се заключава лукавството ни спрямо съвестта? В 
това, което в по-голяма или по-малка степен е известно на всич-
ки: съвестта изисква от нас нещо, а ние намираме “неоспорими” ар-
гументи и струващи ни се рационални доводи да не изпълняваме 
изискването. И не само не го изпълняваме, но и се успокояваме – 
като че няма дилема, а просто ни се е счул гласът на съвестта. Но 
повтаряйки това, следва да имаме предвид един не толкова духовен, 
колкото природен закон: ако се пренебрегват свойствата на коя да е 
способност в човека, тя постепенно угасва.
 Човекът има слух, но ако той постоянно слуша силна музика, 
тъпанчетата на ушите му загубват чувствителност. Човек може да 
усвоява храна, но ако постоянно се изтезава с глад, ще му е много 
трудно да се върне към нормално хранене, а понякога – и невъз-
можно. И със съвестта се случва същото: когато ние се вслушваме 
какво ни говори, гласът й с всяка година звучи все по отчетливо и 
силно, а ако я слушаме само за да възразим, то неизбежно ще слу-
шаме изобличенията й като все по-далечни, а след това ще спрем да 
ги чуваме въобще, защото душата ни ще се ожесточи до такава сте-
пен. В това ожесточение ние слизаме на следваща и по-ниска степен, 
когато пренебрегваме това, което уязвява с правда сърцето ни и го 
заставя да боледува.

 Може ли напълно да се загуби съвест? Определено може да 
се каже, че няма човек, който би се лишил изцяло от съвест, тя не 
може да изчезне – като нещо, вложено от Твореца в самата човеш-
ка природа. Съществува обаче явлението, феноменът “нулева нрав-
ственост”  – и това вече е психиатрия. За него ми е разказвал познат 
психиатър, комуто навремето се налагало да освидетелства особено  
опасни престъпници, които извършвали злодеяния с такава извра-
тена жестокост, че първата версия – естествено – била, че имат пси-
хическо заболяване. И действително, понякога се оказвало, че чове-
кът е болен и невменяем – но не винаги. И именно това било трудно 
да се осмисли и да се приеме – затова и, навярно, употребихме думата 
“феномен”: изяснило се, че обвиняемият няма никакви психически 
отклонения, той като и всеки здрав човек осъзнавал своите дейст-
вия, и при това напълно отсъствала нравствена оценка на извърше-
ното. Може да се каже, че по принцип всеки човек, деградирайки 
вътрешно, може да стигне до такова зад-пределно не-чувстване. Не 
е задължително при това той да убие някого – но може да се види на-
пример, че човекът си върви, към него се приближава с лай някакво 
дворно куче, и той раздразнено го отхвърля с крак така, че то отлита 
на няколко метра. И човекът си продължава напред, без да се обръ-
ща – сякаш нищо не се е случило. Формално погледнато, никому не 
би хрумнало да го сравнява с грабител, удушил собствената си баба 
за 10 000 рубли. Но ако говорим за вътрешното духовно състояние, 
всичко това има една основа – това, което апостол Павел нарича в 
свое послание “изгорена съвест”  (ср.1 Тим.4,2).
 Излиза, че съвестта може не само да бъде заглушена – тя 
може да бъде буквално изгорена. И действително, случва се да си 
живее човек душевно потрошен, като криво и недодялано дърво, но 
дървото си е още живо – и ти се струва, че вече няма нищо, и че ду-
шата на човека е като черна мъртва главня. И все пак никога не бива 
да се забравя, че изгорялата главня не може да се разлисти, а човеш-
ката душа, обръщайки се към Бог, може да възлезе от всяка тъмна 
дълбочина. Божията благодат отвреме-навреме докосва дори човека 
с изгорена съвест, въобще не помислящ си нито за Страшния съд, 
нито за своя Творец – вероятно това се случва в мигове, когато чо-
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векът е по-способен да откликне. И в някои случаи става чудо – чо-
векът все-някак се отзовава, в него се поражда духовен импулс – и 
тогава той, обръщайки се към покаяние, може да се съживи. Имаше 
такива случаи в моята свещеническа практика.

Съперникът, с който по-добре да не се спори

 Във Великия покаен канон на преподобния Андрей Критски 
се казва, че съвестта е “най-необходимото на земята” – в смисъл, че 
тя повече от всички други неща може да тласне човек към действие. 
Наистина, на света няма друга сила като съвестта.
 Това е силата, в съюз с която човек може да се откаже буквал-
но от всичко, което го изкушава – заради вечни, а не временни бла-
га. Най-удивителното е, че съвестта – бидейки глас Божий – действа 
и в тези хора, които не вярват в Бога. Повечето от нас имат познати, 
които не посещават храмове – и все пак, повече или по-малко слу-
шат гласа на съвестта си и живеят като хора честни, порядъчни и 
милосърдни. Случва се и обратното – човекът ходи на църква, но 
няма как да си обърнеш езика да го наречеш честен, порядъчен или 
милосърден, а и отношенията му със съвестта му са много сложни. 
Не бива да се смяташ за съвестен човек само защото си религиозен. 
По-иначе стоят нещата: вярата изостря отношенията на човека със 
съвестта, засилва болката му всеки път, когато той в нещо-си се от-
клони от изискванията й. И вярващият може да стане съвестен, но 
само може – а не става сам по себе си. В Евангелието съвестта се 
уподобява на съперник, с когото Господ ни съветва да се примирим 
докато все още сме на пътя (ср.Мт.5:25) – т.е. докато продължава 
земният ни живот.

Защо Спасителят говори за съвестта като за наш съперник?

 От една страна, очевидно, затова, защото спорим със съ-
вестта си цял живот. Но освен това, съвестта може да се окаже наш 
съперник, по-точно обвинител – и тава да стане на Страшния съд. 
Някои свети отци са имали такава мисъл – че не Бог съди човека, за-

щото Бог е Любов, а ще ни съди собствената ни съвест. Ще застанем 
пред Бога, и в светлината на Неговата благодат ще се разкрие всичко 
тъмно и страшно вътре в нас – и тогава съдът над нас ще прозвучи 
вътре в нас самите, ще бъде изречен от същия тих глас на съвестта 
ни, който в течение на целия си земен живот не сме щели да слуша-
ме.
 В житието на светеца Максим Изповедник има епизод, който 
се е врязал силно в паметта ми още, когато го прочетох за първи път. 
Когато всички наоколо го убеждавали да приеме възцарилата се в 
онова време ерес на монотелитството, той казвал, че в никой случай 
няма да го стори – и не само защото ще му се наложи да отговаря за 
това на Страшния съд пред Бога, но и затова, че се страхува от мъ-
ките на съвестта, които непременно ще последват. Може да се каже, 
че мъките на съвестта са прототип на вечното мъчение – доколкото, 
естествено, в ада душата ще изпитва същото състояние на угризе-
ния на съвестта, но ще бъдат напълно безплодни и неизбежни.

Чуй Божия отговор

 Безусловно, определен отпечатък на състоянието ни поста-
вят и възпитанието, което сме получили, и обкръжението, в което 
живеем. Но все пак всеки от нас е способен да се абстрахира и от 
възпитанието, и от обкръжението, и потопявайки се в себе си, да 
започне да се вслушва в това, което с гласа на съвестта му говори 
Господ.
 Ако ние, вярващите, правим това, то постепенно ще се на-
учим да слушаме същия този Божи отговор, до който много често 
човек безуспешно се опитва да се домогне в молитва.
 Тук е мястото да се каже, че един от най-честите въпроси към 
свещеника е: “Отче, какво да правя? Някаква си ситуация никак не 
се разрешава. Казахте, че е необходимо да се молим, аз вече толкова 
време се моля, а абсолютно нищо не се променя, и въобще не знам 
как ще я карам…” Най-често може да се отговори едно: необходимо 
е не само да се говори със самия Бог и да се чакат отговори на своите 
въпроси, но и да се слуша това, което Бог иска да ни каже, а на нас 
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никак не ни се ще да говорим. Ако човек забравя за това, то молит-
вата му остава безплодна, и ще е добре не да вини Бога, а да проумее 
в някакъв момент, че в самия него нещо не е наред.
 Гласът на съвестта може да бъде не само вътрешен, поняко-
га може да бъде чут физически – глас на съвестта бива и гласът на 
други хора към нас. Но и в този случай понякога го заглушаваме 
така, както и вътрешния глас, макар това да е още по-сложно. В Дея-
нията на апостолите има такъв епизод: първомъченикът архидякон 
Стефан се обръща със слово към тези, които се канят да го убият с 
камъни, а те си запушват ушите и започват да викат – само и само 
да не чуват какво им говори (ср. Деян.7,57). Така – буквално или 
подобно – понякога постъпваме и ние, когато към нас се обръщат 
наши ближни.
 Преподобният Пайсии Светогорец говори за това, че има и 
хора с прекомерно чувствителна съвест. И такъв човек се нуждае 
понякога от подкрепа и успокоение.
 Но според мен много по-често се среща друго, което може 
да се нарече псевдочувствителност. Нерядко на изповеди се налага 
да се сблъсквам със ситуации, при които човек преживява заради 
дреболии, кае се за тях с подробности, а същевременно не забелязва 
истински сериозното в живота си. И човек може да се струва сам 
на себе си много раним, съвестен, а всъщност да живее как-да-е; да 
преживява това, което му е приятно да преживява – защото това 
според него го представя благочестив. Случва се и иначе: човекът 
действително е силно потиснат защото – например – веднъж забра-
вил за постния ден, защото за него това ядене-неядене на скромна 
храна е единствената вътрешна основа на неговото християнство. 
Освен това, за прекомерно чувствителна съвест може да се приеме 
боязливостта на човека, малодушието му. Но си струва да се помни 
едно: когато следваме повелите на съвестта, в изпълнение на това, 
което тя повелява, ни се открива необикновена лекота, радост, све-
жест – защото ние най-сетне сме престанали да се съпротивляваме 
на Бога. А когато мислим, че се ръководим от съвестта, а постъпва-
ме така от страх, малодушие, гордост, на нас все ни е трудно – дори 
състоянието ни се утежнява.

Да пазим и не предаваме

 В светоотеческата литература често се среща изразът “опаз-
ване на съвестта”. Какво означава то? Вероятно можем да си спом-
ним какво казва за това преподобният авва Доротей: той твърди, че е 
необходимо да пазим съвестта си по отношение на  Бога, хората,  ве-
щите, и дава пояснения. Житейски погледнато, е най-понятно какво 
значи да пазиш съвестта си по отношение на хората: това значи да 
постъпваме така, както искаме да постъпват с нас. Но в живота ни 
има моменти, за които хората никога няма да узнаят – които вижда 
само Господ. И именно по тези въпроси можем да пазим съвестта си 
по отношение на Бога. И още, колкото и да е удивително, трябва да 
пазим съвестта си по отношение на неодушевени предмети – да ги 
ползваме разумно, както подобава на венеца на творението, нищо 
да не разваляме и с нищо да не злоупотребяваме.
 Всеки от нас е длъжен не просто отвреме-навреме, а редовно 
– най-добре всяка вечер преди сън – да разглежда живота си и да оп-
ределя изобличава ли го в нещо съвестта му. Това изглежда просто, 
банално предложение, но всъщност е леко да се живее с такова на-
строение – “аз така и така постоянно се вслушвам в своята съвест” 
– докато нещо сериозно не ни е изкарало вън от себе си.  Но ето че 
се е случило нещо, разстроили сме се, не сме забелязали, че е настъ-
пила вечерта, и без да побеседваме безпристрастно със съвестта си, 
сме легнали да спим. На следващото утро сме се събудили в същото 
смутно душевно състояние, но вече е настъпил новият ден – с други 
събития и грижи, а вечерта на този ден вече имаме други поводи за 
преживявания.
 И така преживяваме ден за ден, и нашите разногласия със 
съвестта се отлагат нанякъде си, натрупват се и губят за нас тази 
яснота, която е необходима за поправяне на собствения живот. И 
когато след някакво време все пак решим да се саморазгледаме, мо-
жем да видим, че това е много трудно, защото присъдата на сърцето 
ни вече носи някакъв съвершено глобален характер.
 Когато човек върши това самоизпитване всекидневно, той 
има възможност да  бъде самия себе си в най-добрия смисъл на ду-
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 От печат излезе книга, 
посветена на св. Йероним и св. 
Августин – знакови фигури в 
късноантичната и латинска цър-
ковна история. 

 Автор на книгата е Ру-
мен Бояджиев, а издателството 
е Парадигма. Пълното заглавие 
на книгата е: „Св. Йероним и 
св. Августин – просопографски 
портрети и писма до /и за/ жени“. 
Авторът на изданието е далеч от 
амбицията да разглежда писмата 
до /и за/ жени в жанрово и сти-
листично отношение като отдел-
ни текстове, да ги разделя  строго 
хронологично в тематични групи, 
а и да им извърш ва съдържателен 
анализ.

 След години занимания с 
женска християнска просопогра-
фия,  женските образи в текста са 
представени по азбучен признак 
като исторически личности и 
като адресати на големите хрис-
тиянски епископи, но все в поле-
то на класическата просопогра-
фия. 

 В това изследване фи-
гурират и някои жени – хрис-
тиянки, невключени досега в 
български преводи.

Книгата е на цената от 13 лв.

„Св. Йероним и св. Августин – 
просопографски портрети и писма

 до /и за/ жени“.

мата – да не отстъпва от себе си и да не се отклонява от себе си. За-
щото често при свещеник идват хора със страшна фраза: “Напълно 
загубих сам себе си”. А какво значи да не се изгубваш? Това значи да 
си такъв, какъвто те е замислил Господ и какъвто иска да те вижда. 
И е необходимо да се връщаш постоянно към самия себе си – чрез 
всекидневно покаяние за това, в което сме сторили крачка встрани 
– защото следващата крачка може да стане начало на движение по 
безкраен лабиринт, от който вече е трудно да се излезе на евангел-
ски-тесния, но за сметка на това прост и ясен път.

Автор: Игумен Нектарий (Морозов)
Превод: Димитър Банков
Източник: pravoslavie.ru
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“Най-важното е животът“

 

„Най-важното са животът и 
здравето на хората!” – Не мина-
ваше ден, в който да не чуя или 
прочета по няколко пъти тази 
фраза. Тя се превърна в свое-
образна максима по време на 
кризата около коронавируса. 
Утвърждаваха я тези, които ни 
увещаваха да стоим затворени в 
доброволен домашен арест; тези, 
които ни уверяваха, че не е ва-
жно, че икономиката на страна-
та се срива, че ни грозят фалити, 
че оставаме без работа и доходи, 
че обедняваме и задлъжнява-
ме; тези, които ни убеждаваха 
да не се срещаме с близките си: 
с родителите, децата, бабите и 
дядовците, с внуците, с прияте-
лите, с колегите; тези които ни 
заставиха да пазим „социална 
дистанция”, да не се събираме на 
групи, да не се докосваме, да не 
се доближаваме един до друг, да 
скрием лицата си зад предпазни 
маски и шлемове, ръцете си - под 
латексови ръкавици; твърдяха 
го тези, които ни внушаваха да 

се боим от всички и да мислим 
за себе си като за потенциална 
смъртоносна заплаха; тези, кои-
то ни увещаваха да не ходим на 
църква и да не се причастяваме, 
които твърдяха, че светините и 
вярващите са източници на за-
раза, че да искаш да си в храма 
е егоистично и безотговорно, че 
е равносилно на тероризъм, че е 
нехристиянско!
Заявяваха го тези, за които моят 
живот се оказа толкова важен, че 
си присвоиха правото да мислят 
вместо мен и да решават вместо 
мен какво е важно за мен!
Всички те повтаряха в един глас, 
че „най-важното е животът на 
хората”. И вероятно наистина го 
вярват.
И не, че някой ме пита, и не, че 
какво мисля е важно за някого, 
но за мене има неща, които са 
по-важни от това просто да съм 
жива. Например, да изживея 
пълноценно смислено и достой-
но всеки ден от дарувания ми 
от Бога живот. Защото открай 
време си давам сметка, че всеки 
един ден може да ми е последен 
и само Бог знае кога и как ще 

умра.
Фактът, че неизбежно ще умрем 
би трябвало да ни кара да жи-
веем максиално пълноценно и 
смислено всеки ден от живота 
си, а не да го “пазим” като не го 
живеем. Човешкият живот не 
е само биология и биологични 
процеси, а много повече. Той е и 
всичко онова, което по принуда 
ни бе отнето или - още по-лошо 
- от което доброволно се отка-
захме. Той е възможността да се 
трудим, да творим, да създаваме, 
да сме полезни на другите, да се 
радваме на плодовете на трудо-
вете си; той е възможността да 
общуваме помежду си, да си об-
меняме идеи, да споделяме чув-
ствата си, да даваме и получава-
ме любов, да се докосваме, да се 
прегръщаме, да съзерцаваме ли-
цето на другия; животът е да се 
ползваш от свободата на волята 
си, която Творецът ни е дарил и 
която Сам Той зачита и уважава, 
и да носиш сам отговорност за 
решенията си; животът е да се 
стремиш към нещо отвъд живо-
та на този свят, нещо по-голямо 
и по-важно от този живот.
И да, има неща, които са по-ва-
жни от едното оцеляване, от жи-
вота като биологични функции. 
Неща, за които нашите предци 

доброволно са жертвали живо-
та си: свободата, вярата, надеж-
дата, любовта... Неща, без които 
животът ни губи смисъл и не си 
струва да бъде живян. Неща, без 
които приживе умираме. 
Парадоксално, но животът ни 
има смисъл само тогава, когато 
има такива неща, заради които 
сме готови да умрем. И в крайна 
сметка: животът ни има смисъл, 
когато с всеки ден ни доближа-
ва към Онзи, Който ни го е дал 
и към Когото се причастяваме, 
към изворът на живота за всич-
ко живо - Животът-Христос.
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За обща полза

 Свещениците в храм „Св. Горазд” бяха четирима – един от 
друг по-различни. Най-възрастният, отец Димитър, предстоятелят 
на храма, беше известен като добър молитвеник. „Неговите молит-
ви се чуват” – твърдеше клисарката. Тя, навярно си представяше 
Бог като глух старец, Който понякога забравя да си сложи слухово-
то апаратче, но щом се моли отец Димитър, Бог винаги е на линия. 
Макар че самият отец Димитър в проповеди и в разговори често да 
повтаряше, че няма нечути молитви. „Ние не знаем – казваше той – 
дали това, за което се молим е добро и полезно за нас. Понякога не 
получаваме просимото, защото то би ни послужило за зло”. И често 
обичаше да цитира един афоризъм: „Ако шест дни си молил Бога за 
едно и също нещо, и не си го получил – на седмия ден Му благодари, 
че не те е послушал”. Все пак мълвата за силата и действеността на 
неговите молитви се бе разпространила и не само хора от квартала, 
но и от други квартали на града, а и от съседните села  идваха при 
него да им чете молитви.
 Веднъж при отец Димитър дойде една възрастна жена. Ней-
ни близки бяха сполетени от нещастие. Шофьор на такси бе връх-
летял с колата си върху хора, чакащи на автобусна спирка. Имаше 
убити и ранени. Сред ранените бяха майка с шестгодишното си дете. 
Майката беше в стабилно състояние, но за детето лекарите не да-
ваха големи шансове да оцелее. Именно за това детенце бе дошла 
жената да попита какво може да се направи.
 – Може да отслужим масловет – каза отец Димитър, но се 
сети да попита дали детенцето е кръстено. Жената не знаеше, но 

каза, че ще провери. Отец Димитър я посъветва, ако детенцето не 
е кръстено, това да стори бащата, който бил лекар и го допускали 
в реанимацията. Църквата разрешаваше, когато смъртна заплаха е 
надвиснала над некръстено дете, то да бъде кръстено от мирянин.
 На другия ден в храма дойдоха възрастната жена и бащата на 
детенцето. След като се увери, че бащата правилно е изрекъл фор-
мулата за кръщение, отец Димитър пристъпи към отслужване на 
маслосвета. Вложи цялата си вяра в четенето на молитвите, на се-
демте апостолски и евангелски четива. Не прескочи и не съкрати 
нито ред. Пот бе избила на челото му след близо едночасовото по-
следование. Отказа да вземе и съответната такса за маслосвета.
 След няколко дни възрастната жена му се обади по телефона 
да му извести, че детенцето е починало. Отец Димитър прие случи-
лото се като лично поражение. Почти цяла седмица отказваше да 
чете молитви и препращаше хората към своите събратя.
 Един от събратята му беше отец Йосиф. Вечно усмихнат, 
приветлив, обичаше да се шегува, както с другите, така и със себе си. 
Енориашите го наричаха зад гърба му Йоско Усмивката. За известно 
време, след смъртта на жена му, която го остави с грижите за чети-
рите им деца, усмивката му беше изчезнала, но после пак се появи.  
 Отец Йосиф не бе богословски много грамотен и извисен 
духовно като отец Димитър, но простотата и сърдечността му пле-
няваха хората и той бе търсен, и от известни личности – артисти, 
музиканти, професори, телевизионни водещи. Имаше обаче една 
слабост – обичаше понякога малко да си попийва. Тогава толкова 
изразително, с такава  болка, съчувствие и състрадание четеше мо-
литвите, че тези, за които се молеше, се просълзяваха. Веднъж дочу 
как две бабички от постоянното църковно присъствие коментира-
ха, че бил на път да задмине по молитвен подвиг отец Димитър.
 – Един е молитвеникът тук – обърна се отец Йосиф към ба-
бичките и посочи влизащият в храма отец Димитър – а аз, ако не е 
Божият лъч да мине през мене, съм  жалък червей, „гавра за човеци-
те и презрение у народа”( 1), както казва пророк Давид.
 Третият свещеник в храма беше отец Мартин. Човек мълча-
лив, прикрит, не общуваше много със събратята си, странеше от тях, 
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но когато застанеше на амвона, енориашите и събратята му трябва-
ше да чакат дълго, докато чуят заключителното „Амин”. Отец Йосиф 
понякога се обзалагаше с четвъртия, най-млад, свещеник колко вре-
ме ще продължи проповедта на отец Мартин и често познаваше. 
Отец Мартин обичаше да назидава и изобличава пасомите. Поняко-
га толкова се въодушевяваше, че размахваше ръце и с ревността на 
старозаветен пророк громеше греховете и пороците на съвремен-
ното общество. Но, както казваше отец Йосиф, и за влака на отец 
Мартин имаше пътници. Много богомолци, предимно жени, го тър-
сеха и за изповед. Почти на всеки човек той отделяше по един час за 
изповед. Понякога събратята му виждаха, че повече говори той, а 
изповядващия се слуша, навел виновно глава.
 – Какво толкова ги изповядваш по цял час? – подкачи го вед-
нъж отец Йосиф. Отец Мартин не му отвърна. – Изглежда, че при 
тебе идват големите грешници, а при нас – малките – заключи отец 
Йосиф.
 Четвъртият свещеник в храма бе отец Христо. Млад, енер-
гичен, пълен с идеи за оживяване на енорийския живот. Бивш док-
торант и хоноруван асистент в Богословския факултет, той гореше 
от желание да приложи на практика богословските си познания. Но 
скоро се увери, че не всичко писано в дебелите книги на професори-
те по богословие може да бъде приложено в действителността. На-

пример, веднъж на гробището, един възрастен мъж, загубил сина 
си, го попита:
 – Отче, защо умират млади хора?
 Можеше да му огласи богословската постановка, че Бог при-
бира младите хора, за да не извършат след време някакво зло, но 
осъзна, че този отговор няма да утеши възрастния човек. Постепен-
но осъзна, че трябва плаче заедно с плачещите и да се радва заедно 
с радващите се (2), както съветва апостол Павел, ако иска те да го 
почувстват близък и да отворят душите си.
 Когато бивши колеги от Богословския факултет го питаха 
как се погажда със събратята си, той отговаряше така:
 – Понасяме един другиму теготите си (3), а дали изпълнява-
ме закона Христов – това е друг въпрос. Както казва апостолът: има 
различни дарби, различни служения и различни действия, „ала Бог 
е един и същ, Който върши всичко у всички, но всекиму се дава да 
се прояви у Него Духът за обща полза” (4).
   
Янчо Михайлов

БЕЛЕЖКИ:
1.  Пс. 21:7
2. Вж. 1Рим. 12:15
3. Вж. Гал. 6:2
4. Кор.  12:4-7
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ФИЛМЪТ „ДЪЩЕРЯ“ - 
ТИХ ФИЛМ ЗА НАЙ-ВАЖНОТО

Има филми, които никога няма да попаднат на екраните на съвре-
менните кинотеатри и няма да съберат милиони от прожекции. 
Но това не означава, че са неудачни или неинтересни. Да, в тях 
няма шокиращи специални ефекти и не играят актьори с гръмки 
имена. Но, навярно, именно такава «тихост» на някои филми ги 
прави особено ярки и буквално сриващи зрителя. Такава е и твор-
бата на двама руски режисьори, Александър Касаткин и Наталия 
Назарова, «Дъщеря» (2012).

Път през страдание
  
 В едно интервю режисьорът Наталия Назарова сподели, 
че задачата на авторите на филма е била да «преведе героите през 
страдания». Да, «Дъщеря» е кино за страданието. За страданието 
на обикновените хора от обикновен малък град, каквито има много 
и много в Русия. В такива малки провинциални градове всички се 
знаят един друг — и това прави голямата трагедия още по-ужасна и 
жестока.
 Сюжетът на филма би могъл да стане сърцевина за завладя-
ващ трилър. В неголямо селище стават серия убийства на тиней-
джърки. Но това, като цяло, не променя обичайния ритъм на живот 
в градчето, където има училище, детска градина, пекарна, болница, 
полиция. В селището има и дискотека — притегателен център за 
градската младеж, особено вечер. Има и православен храм. Сюже-
тът за трилъра е сниман като дълбока драма в много разпознаваеми 
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декори. Голяма част от сцените на филма са заснети в разположено-
то на брега на река Ока селище от градски тип Елатма в Касимовски 
район на Рязанска област. Трудно би било да си представим по-ес-
тествен руски пейзаж. Може би и затова във филма всичко е толкова 
естествено, делнично, привично…
 Действащите лица във филма не са много. Ина и по-малко-
то й братче Вовка, техният баща  Виктор Иванович. Иля — син на 
отец Валентин, местния свещеник. Маша — новодошла в класа на 
Ина, поредна жертва на убиеца. Следователят Бахметиев. Младият 
помощник-прокурор Титов, чиято сестра също е в списъка на жерт-
вите. Своеобразен център на филма е Ина. Мило и простодушно 
момиче, възпитавано от баща си по строги правила. Страданието не 
е подминало семейството на Ина: майка й е починала — «объркала 
таблетките».
 Съвсем неочаквано в живота на Ина се появяват двама нови 
човека. Първо — Маша. А после, съвсем неочаквано — Иля. Сестра-
та на Иля също е била убита. И дружбата с Ина открива за  младежа 
възможност да преживее трагедията. Но дружбата им става начало 
на пътя към истината, която - както ще се окаже впоследствие - ще е 
още по-тежко да се преживее …

Правилност или нормалност

 Маша: Ти си такава една правилна … Боиш се, че ще те уда-
рят по главата ли, или действително си си такава - правилна?
 Ина: Защо да съм правилна? Аз съм си нормална …
Девойката Маша е готова да съблазни Иля. И то направо по вре-
ме на панихидата за неговата убита сестра. За нея нещо такова си е 
нормално. Маша обича да играе на боулинг и да ходи на дискотека. 
Да бъдеш правилна за нея значи да бъдеш не такава, като всички, а 
такава, като Ина. Че то Ина дори не знае, къде в градчето е диско-
теката. Ина посещавала музикална школа, която са закрили поради 
недостатиг на ученици, — и сега тя се занимава вкъщи самостоя-
телно. На урок по физкултура шестнадесетгодишната Маша извед-
нъж казва, че може би е време да спре да пуши. За нея това също си 

е нормално. А шестнайсетгодишната Ина даже не ползва козметика. 
Явно за нея това пък е нормално.
 Маша: А баща ти сега с кого е?
 Ина: С нас …
 Маша: Ясно, че е с вас. А има ли си някого?
 Ина: Е … Кой?
 Маша: Кой, кой! Някаква жена?!
 Ина: Не. Ти какво! Знаеш ли той как обичаше мама! Повече 
от живота …
 Маша: Е и какво? Той си е мъж, трябва му.
 Ина: Какво му трябва?
 Маша:… А ти имала ли си въобще?
 Ина: Какво?
 Маша: Какво, какво!!!
 Ина: Момче?..
 Маша: Ти си глупачка?!
 Ина още не знае страшната истина, която ще се разкрие 
по-късно, и за нея е нормално (не неправилно, а нормално, естест-
вено), когато баща й остава верен на починалата си съпруга. Маша 
се учудва, че Ина още не е била с момче, и затова решава да просвети 
«изостаналата от живота» своя съученичка с едно “откровено“ спи-
сание.
 Маша и Ина са две противоположности. Противоположнос-
ти във всичко. Маша просто взема от живота всичко. От нейна глед-
на точка, Ина е до глупост «правилна», а това е скучно. Нормалната 
Ина не се вписва в ритмите на съвременния живот. Но може ли да 
бъде «нормален» този живот, в който самите понятия за правилно и 
нормално стават в най-добрия случай старомодни, а в най-лошия — 
обругавани? Не си помисляйте, че авторите осъждат съвременния 
живот. Те просто задават въпроси. Но всеки въпрос изисква отго-
вор. И от нашите лични отговори зависи състоянието на света око-
ло нас.
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Както става в живота, или Добро и зло

 Виктор Иванович (баща на Ина): Гражданство за колко 
време оформят?
 Галина (работи заедно с Виктор Иванович): Различно…
 Виктор Иванович: Планът е следният: оформяме фиктивен 
брак, временно Ви регистрирам адресно на своя територия. Граж-
данство, оформяш всички неща бързо, след това - развод. Ще живе-
еш, естествено, у Вас си.
 Галина: Аз… харесвам ли Ви?
 Виктор Иванович: Не.
 Галина: А тогава защо?
 Виктор Иванович: Просто така.
 Галина: Просто така нищо не се прави.
 Виктор Иванович (тръгвайки си): Е значи, прави се.
 Виктор Иванович, бащата на Ина, е прост работник, в сво-
бодното си време за почти без пари ремонтира повредени хладилни-
ци. Затворен и даже мрачен човек. В резултат именно той се оказва 
главният отрицателен герой — убиецът. В самото начало на филма 
той извършва всичко на всичко само едно добро дело. Извършва 
го сухо и мрачно. Той с нищо не е задължен на Галина, и за това, 
че я грози уволнение - а значи, и пълна липса на средства за лече-
ние на болното й дете - Виктор узнава практически случайно. Но 
по някаква си причина той решава да помогне. Да помогне просто 
така. Нищо не му трябва от Галина. И тази частичка участие в мъка-
та на друг човека в резултат спасява живота на неговата дъщеря и на 
съвсем малкия му син Вовка. Частичката добро не оправдава уби-
еца. И това не е опит «да се спаси» манияка, показвайки, че и даже 
най-отявлените злодеи са способни на добри дела. Това е по-скоро 
въпрос към всички нас: а на какво сме способни ние — тези, които 
не убиват и не грабят, не прелюбодействат и не крадат и водят като 
цяло правилен живот?

Провинциална теодицея

 Отец Валентин: Бог е добър, но Той не е сантиментален. По-
някога Неговата доброта изглежда като жестокост, Той може и да 
удари…
 Иля: Той не ме удари, Той ме уби!

 Главният въпрос във филма е въпросът за страданието. 
Всички герои преминават през страдание. Даже най- невинните и 
беззащитните. Защо хората страдат, щом има Бог? Отговор на този 
въпрос може да се търси много дълго, но така и да не се намери.
Има специален термин — теодицея, или богооправдание. Под теоди-
цея обикновено се подразбира опит да се докаже или оправдае това, 
че светът се управлява от добър Бог, като не се гледа на наличието в 
този свят на зло и страдания. Казват, че е леко да си вярващ, когато 
вървиш през цветна поляна и виждаш яркото слънце в небесната 
синева. А изведнъж в миг цъфтящата поляна се превръща в изгоре-
на земя, а небето се покрива с непрогледна мъгла? Преминаващите 
през болка, страдания и даже смърт герои във филма придобиват 
своята вяра.
 Естествено, възниква друг въпрос: за да повярваш, трябва ли 
задължително да страдаш? Такива въпроси ще има безкрайно мно-
го. Но има неща, които не може да се изразят с думи или да се раз-
берат логически. Да обичаш баща си, даже узнавайки, че е убиец. Да 
пазиш тайната на изповедта на човека, отнел живота на твоето дете. 
Отново да придобиеш изгубената някога вяра…

Филмът «Дъщеря» ни кара да спрем и да се замислим. И ако 
все пак решите да го изгледате, то бъдете готови той да удари 
по струни на вашата душа, и отзвукът от него да е много дълъг. 
Просто защото във филма всичко е живо. А и в основата на фил-
ма е залегнала напълно истинска история…

Превод: Димитър Банков
Източник: Фома и Православие и современность 
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