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	 Уважаеми	читатели,	

	 Приятели,	 празнувайки	 отново	 Христовото	 Рождение	 нека	
помним	и	знаем,	че	на	този	ден	Девицата	ражда	Предвечния,	и	земя-
та	принася	пещера	на	Непристъпния;	ангелите	с	овчарите	славосло-
вят	и	мъдреци	със	звезда	пътуват,	защото	се	роди	за	нас	Младенецът	
–	Предвечен	Бог!
	 	 	 	 	 	 	 	 	Днес	от	Дева	се	ражда	Творецът	на	всичко.	Едем	принася	
пещера,	звезда	показва	Христа,	Слънцето	изгряло	в	тъмнината.	Да-
рове	влъхвите	принасят,	просветлени	от	вяра,	и	пастирите	съзрели	
чудото,	в	един	глас	възпяват:	„Слава	във	висините	Богу!“.	Това	пеят	
ангелите	днес,	това	пее	и	Църквата.	Небе	и	земя	заедно	славят	Хрис-
товото	Рождество.	Днес	е	събор,	тържество	е!	Радост	и	щастие	се	
носят	 във	 въздуха,	 защото	 ни	 се	 даде	 „отроче	младо	 –	 предвечен	
Бог!“.	Да	дойде	всеки,	който	слави	Бога,	да	пристъпят	всички	колена	
човешки,	всеки	род,	всяко	семейство	и	да	въздаде	похвала	и	слава	на	
родилото	се	Слово.
	 	 	 	 	 	 	 	 	И	ние	отново	 заставаме	пред	Богомладенеца	и	с	натежали	
от	греха	сърца	се	покланяме,	величаем,	просим	и	молим	и	най-вече	
благодарим.	Защото	днес	от	Девата	се	ражда	Този,	Който	в	ръката	
Си	държи	цялото	творение;	с	пелени,	като	смъртен	се	повива	Този,	
Който	 е	неосезаем	по	природа;	 в	 ясли	ляга	Бог,	Който	в	началото	
утвърди	със	слово	небесата;	с	мляко	от	гърди	се	храни	Този,	Който	
в	пустинята	изля	като	дъжд	манна	за	народа;	мъдреците	призовава	
Женихът	на	Църквата;	даровете	им	приема	Синът	на	Девата.	

												Уважаеми	читатели	на	списание	„Светодавец“,	пожелаваме	
Ви	радост,	мир	и	любов!	Да	бъдем	в	Църквата,	да	бъдем	с	Христа	
во	веки!

															Приятно	четене	на	последния	брой	на	списанието	за	2021	г.!
                                                                              

			Ангел	Карадаков
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Най-съкровеното
 желание

	 	 	 	 	 	 	Помиришете…	Усещате	ли	аромата	на	наближаващо-
то	тържество?	Виждате	ли	светлините,	но	не	онези	неонови	
мигащи	лампички,	а	небесните	отблясъци	от	древния	Вит-
леем?	Чувате	ли?	Ангелите	вече	пеят,	а	и	с	тях	цялата	Църк-
ва.	Защото	на	25-ти	декември	всички	сме	поканени	на	рож-
ден	ден.	Цялата	вселена	ще	празнува,	ще	трепти	от	радостта	
земята,	ще	се	радват	и	с	песни	ще	тържествуват	небесата,	а	
ние	човеците	ще	принесем	своя	дар	на	родилия	се	Младе-
нец,	който	сам	е	и	Бог	и	човек!
						В	църковните	песнопения	тези	дни	ще	чуем	много	ра-
достни	неща,	ще	чуем,	че	чакаме	родилия	се	Бог	да	се	роди	
отново,	но	не	в	ясла	на	безловестни	животни,	а	в	кошарата	
на	нашите	сърца.	Ще	чуем,	че	се	ражда	Спасител,	Месия,	

Христос	на	света,	за	да	изкупи	греха	от	човека,	та	последни-
ят	да	бъде	вечно	с	първия	в	Царството	на	нестихващата	ра-
дост	и	както	го	нарича	Църквата	–	Небесен	Йерусалим.	Тази	
неделя	е	Неделя	преди	Рождество	Христово.	Днес	чухме	в	
апостолското	 четиво,	 как	 говори	 апостол	Павел	 към	 евре-
ите.	Той	 казва:	 „С	 вяра	Авраам,	 бидейки	изкушаван,	 при-
несе	в	жертва	Исаака;	и	тоя,	който	бе	получил	обещанията,	
принесе	единородния	си,	за	когото	му	бе	казано:„от	Исаака	
потомство	ще	се	назове	с	твое	име“;	защото	той	мислеше,	че	
Бог	е	силен	и	от	мъртви	да	възкреси	Исаака,	поради	което	
го	и	прие	назад	като	предобраз	на	възкресението…	И	какво	
още	да	кажа?	Защото	време	не	ще	ми	стигне,	да	разказвам…	
и	 за	 другите	 пророци,	 които	 чрез	 вяра	 победиха	 царства,	
вършиха	правда,	получиха	обещания,	затулиха	уста	на	лъ-
вове,	угасиха	огнена	сила,	избягнаха	острието	на	меча,	от	
немощни	станаха	крепки…	И	всички	тия,	макар	и	да	бяха	
засвидетелствувани	чрез	вярата,	не	получиха	обещаното,	за-
щото	Бог	предвиди	за	нас	нещо	по-добро,	та	без	нас	да	не	
постигнат	съвършенство.”
		 	 	 	 	Тези,	които	засвидетелстваха	своята	вяра	не	получиха	
обещаното,	 т.е.	 не	 дочакаха	 приживе	 Спасителя	 Христос.	
Веднъж	с	един	свещеник	разговарях	за	Рождество	и	за	това	
очакване,	което	е	било	у	древните.	Тогава	той	ми	каза,	че	
„всички	са	го	очаквали,	още	Ева	го	е	чакала		и	то	го	е	чакала	
да	се	роди	всеки	момент,	после	всички	останали	праведни-
ци	–	мъже	и	жени.	Очаквали	са	именно	Спасителя.	И	колко	
ли	биха	дали,	за	да	можеха	да	видят	спасението	на	човека	
пред	 очите	 си,	 да	 видят	 как	Христос	 се	 въплъти,	 за	 да	 го	
разпнат.	Вярвам,	че	биха	дали	много”.
						Църквата	вярва,	че	всички	праведници	вече	са	при	Бога,	
като	заедно	с	Него	са	влезли	в	Небесното	Царство.
							В	евангелското	четиво,	което	днес	се	чете	в	храма	чухме	
св.	Матей,	който	ни	разказа	родословието	на	Христа,		за	да	

Църковни празници
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се	види,	че	Той	има	род	и	този	род	е	Давидов!
		 	 	 	 	Ще	обърна	вниманието	ви	на	нещо	странично,	но	е	в	
реда	и	контекста	на	написаното.	Преди	няколко	дни	попитах	
приятелите	си	какъв	подарък	искат	за	Рождество	Христово.	
Не	какво	искат	да	им	подаря,	а	какъв	подарък	искат.	В	двете	
желания	има	голяма	разлика.		Получих	доста	различни	от-
говори,	един	обаче	запазих	за	тук.
								„Искам	Бог	да	не	прибира	дядо	все	още”…	Това	бе	же-
ланието	на	една	моя	приятелка.	Тя	не	иска	Бог	да	прибере	
дядо	й,	не	иска	да	 го	 загуби	и	е	нормално.	Това	желание,	
съпоставено	с	всички	онези	за	автомобили,	компютри,	кру-
изи,	вили	и	пр.,	отидоха	веднага	в	небитието,	защото	тук	бе	
изречено	съкровено	желание.	Желание,	което	бе	произнесе-
но	хем	чистосърдечно,	хем	истински…	и	което	не	може	да	
не	те		докосне…
							Но	да	ви	разкажа	една	история,	която	ми	попадна	мина-
лата	седмица.
					В	последния	час	на	края	на	календарната	година,		учи-
телката	предложила	на	своите	ученици	от	трети	клас	да	на-
пишат	писмо,	в	което	да	кажат	какво	биха	искали	от	Дядо	
Коледа.	Децата	неохотно	се	заели	със	задачата,	някои	напи-
сали	само	половин	листче,	а	други	две	страници.	Когато	се	
прибрала	в	къщи,	учителката	седнала	и	започнала	да	прове-
рява	написаните	текстове.	Един	от	тях,		обаче	я	разстроил.	
Тя	чела	и	препрочитала	едно	писмо,	написано	с	крив	детски	
почерк,	в	което	детето	се	молело	за	…	чудо.	Помислила,	че	
се	объркала,	тя	се	опитала	да	го	види	още	веднъж,	за	да	не	
би	да	е	допусната	някаква	грешка.	В	същия	момент	съпру-
гът	й	влязъл	в	стаята.
					–	Какво	се	е	случило,	скъпа?	Защо	си	разтревожена?	–	
попитал	нежно	той.
						–	Ето,	прочети,	моля	те	–	и	тя	подала	написаното	от	де-
тето	писмо.

					„Дядо	Коледа,	аз	не	искам	от	тебе	много.	Просто	изпълни	
молбата	ми.	Направи	ме	за	малко	телевизор.	Искам	вечер,	
когато	се	съберат	всички,		да	ме	чуват	без	да	ме	прекъсват.	
Искам,	когато	тате	се	прибере	от	работа,	да	ме	попита	какво	
ново	се	е	случило	по	света.	А	на	мама,	когато	й	стане	тъжно,	
да	идва	при	мене.	Искам	това,	за	да	ме	направиш	щастлив,	
като	нашия	нов	телевизор,		окачен	на	стената	в	хола.	Аз	ще	
се	дръпна,	за	да	направя	място	и	на	елхата	в	къщи,	защото	
от	телевизора	за	нея	няма	място	сега.	Аз	много	бих	искал	да	
поживея	живота	на	нашия	любим	телевизор!”
				–	Бедното	дете…	И,	гледай	какви	родители	има,	–	възму-
тил	се	съпругът	на	учителката.
					–	Скъпи,	това	е	написано	от	нашия	син…
				Всеки	от	нас	си	има	съкровено	желание,	което	казва	един-
ствено	 на	 Бога.	 Един	 иска	 да	 бъде	щастлив,	 друг	 –	 да	 не		
бъде	самотен,	трети	–	да	има	нова	кола,	четвърти	–	да	има	
дете…	Всеки	от	нас	иска	нещо,	моли	за	нещо…
						Но	какво	дава?
						Както	един	отец	преди	време	ми	каза:	„Бог	не	иска	друго	
от	нас,	освен	греховете	ни.”	Ние	можем	да	предадем	на	Бога	
и	своя	дар	за	Неговия	рожден	ден.	Да	му	принесем	времето	
си,	защото	колко	често	ние	изоставяме	Бога	встрани?	Нямам	
време	за	служба,	нямам	време	за	молитва,	нямам	време	за	
милостиня,	нямам	време…	да	се	спася.	От	нямане	на	време	
се	погубваме	не	толкова	от	страсти,	защото	ако	имахме	вре-
ме	да	се	борим	с	тях	щяхме	да	ги	победим	с	Божията	помощ,	
а		нямаме	време	за	борба	с	тях…	Имаме	време	само,	за	да	им	
се	наслаждаваме,	докато	ни	държат	за	краката…
			 	Очакваме	Христовото	Рождество…	И	всички	сме	пока-
нени	на	най-големия	и	важен	рожден	ден	на	света!	За	това	
тържество	няма	определено	място,	защото	цялата	земя,	небе	
и	дори	вселена	са	на	Рожденика.
	 	 	 	 	 	Нека	да	отпразнуваме	едно	истинско	Рождество	и	да	

Църковни празници Църковни празници
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На всекиго делата ще се открият

Родилият	се	Христос	да	бъде	с	теб,	брате	мой!
 
							Бързам	да	отговоря	на	писмото	ти,	защото	мисълта	ми	
тече	бързо	и	е	възможно	да	пропусна	нещо,	за	което	пред-
варително	те	моля	да	ми	простиш.	Виждам,	че	се	радваш	на	
добро	здраве	и	благоговееш	пред	Бога.	Така	и	трябва,	бра-
те	мой,	 защото	иначе	бързо	ще	отпаднеш,	ще	 залинееш	и	
ще	те	улови	унинието	в	мрежите	си,	както	паякът	мухата.	 
								Докато	пиша	и	мастилото	още	не	е	изсъхнало	по	листа,	
чувам	как	камбаните	на	близката	до	мен	църква	продължа-
ват	да	бият	радостно	и	да	възвестяват	идващото	Христово	
Рождество.	Питаш	ме	какво	има	предвид	апостол	Павел		в	
своето	послание	до	коринтяните,	в	което	казал:

 
„На всеки делото ще стане явно: денят ще го покаже; 

дадем	в	дар	на	Рожденика	това,	което	имаме	–	душите	си,	
вярата	си,	делата	си.	Това,	което	е	Негово	да	Му	го	дадем.	
„Твоето	от	твоите.	На	Тебе	принасяме	всичко	и	заради	всич-
ки”,	се	казва	в	една	от	молитвите	по	време	на	Св.	Литургия.	
Ето	това	е	и	фундаментът	–	да	принесеш	дар,	който	е	при-
тежание	на	Рожденика	още	от	преди	самият	ти	да	се	родиш!
									Нека	всеки	от	нас	даде	своя	дар	и	влезе	с	него	в	радост-
та	на	този	толкова	голям	празник,	защото	ни	се	роди	Отроче	
младо,	предвечен	Бог!

Автор:	Ангел	Карадаков

Църковни празници
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защото чрез огън се открива, и огън ще изпита, 
какво е на всекиго делото”.

 
	 	 	 	Ти,	може	би	и	по-добре	от	мен	знаеш	какво	говори	сам	
Господ	 в	 своето	 Евангелие.	 В	 евангелието	 според	 Матей	
Христос	 казва:	 “И	 тъй,	 не	 бойте	 се...	 защото	 няма	 нищо	
скрито,	 което	да	 се	не	открие,	и	 тайно,	 което	да	 се	не	уз-
нае.”	(Мат.	10:26)	и	продължава:	“и	нищо	не	е	станало,	за	да	
бъде	скрито,	но	за	да	излезе	наяве”	(Марк.	4:22),	както	и	че:	
“каквото	сте	казали	в	тъмно,	то	ще	се	чуе	на	видело;	и	какво-
то	сте	казали	на	ухо	в	скривалищата,	то	ще	бъде	разгласено	
от	покривите.”	(Лук.	12:3).	Апостол	Павел	повтаря	думите	
на	Христос,	като	пояснява	и	още,	че	делата	ни	ще	се	открият	
чрез	огън,	които	впрочем	и	ще	бъдат	изпитани	от	огън	и	ако	
оцелеят	ще	получим	награда,	ако	обаче	изгорят	от	този	огън	
делата	ни,	тогава...	О,	тогава,	брате	мой,	ще	бъдем	ощетени.	 
	 	 	 	 Но	 наистина	 какво	 говори	 тук	 апостолът?	 Свети-
ят	 Павел	 говори	 за	 Църквата,	 за	 строителите	 ѝ,	 си-
реч	 проповедниците,	 апостолите	 и	 епископите	 ѝ,	 как-
то	 и	 за	 онова,	 което	 Бог	ще	 поиска	 от	 всички	 нас	 в	 края	
на	 дните.	 Но	 ако	 позволиш,	 брате	 мой,	 нека	 погово-
рим	 иначе.	 Защото	 думите	 на	 апостола	 тук	 са	 двояки. 
 
                 “На всекиго делото ще се открие”. 
 
	 	 	 	Преди	Господ	да	приеме	Църквата	си,	той	ще	я	изпита.	
А	 как,	 брате,	 става	 това	 изпитание?	Разбира	 се,	 че	 е	 през	
огън,	 защото	 огънят	 е	 нещото,	 което	 така	 прави,	 че	 всич-
ки	нечистотии,	мръсотии	и	 гнусотии	да	изчезнат.	Да,	бра-
те	мой,	когато	дойде	този	ден	на	изпитание	 за	всинца	ни,	
тогава	ще	бъдем	прекарани	през	огън,	та	да	останат	дела-
та	 ни	 чисти.	Ако	 обаче	 от	 делата	 ни	 не	 остане	 нищо,	 си-
реч	не	остане	никаква	дори	следа,	 тогава	напразно	е	била	

борбата	 ни,	 напразно	 сме	 се	 трудили	 и	 не	 за	 Бога	 сме	
се	 подвизавали,	 а	 за	 себе	 си.	 Егото	 ни	 е	 било	 онова	 кор-
мило,	 което	 е	 управлявало	 мисления	 ни	 духовен	 кораб.	 
	 	 	 	 “Денят	ще	покаже”,	казва	апостол	Павел.	Това	е	денят	
на	 Второто	 Христово	 пришествие.	 Денят	 на	 Съда.	 То-
гава,	 брате	 мой,	 в	 онзи	 така	 страшен	 и	 дивен	 ден,	 тога-
ва	 ще	 се	 открият	 на	 всекиго	 делата	 му.	 Огънят	 на	 Хрис-
товата	 светлина	 ще	 освети	 тогава	 всинца	 ни	 и	 ще	 се	
покажат	и	най-мрачните	дълбини	на	душите	ни,	дори	оне-
зи,	 за	 които	 самите	 ние	 не	 сме	 подозирали	 и	 не	 сме	 зна-
ели.	Тогава	трудно	ще	бъде	за	човек	да	опише	болката	си.	 
	 	 	 	Не	искам	да	 те	плаша,	но	не	мога	да	не	 го	 кажа	и	от-
говорен	ще	 бъда	 пред	 Съдията	 Христа.	 Внимавай	 по	 кой	
път	 поемаш	 и	 на	 кого	 служиш.	 Внимавай	 над	 себе	 си,	
пази	 се	 и	 не	 допускай	 човеци	 да	 препречат	 пътя	 ти	 към	
най-драгоценния	 бисер	 -	 Христос.	 Не	 давай	 на	 човеци,	
зли	по	душа,	но	благовидни	на	 вид,	 да	 те	изкушават	и	да	
те	 подвеждат.	 Да	 те	 отклоняват	 от	 пътя	 ти	 и	 да	 помрача-
ват	 душата	 ти,	 която	 добре	 познавам	 и	 знам	 какво	 дири.	 
				Но	тези	думи,	казвайки	ги	на	теб,	ги	повтарям	и	на	мен,	
защото	каквото	кажа	на	теб,	двойно	се	отнася	и	за	мен.	Да	
внимаваме	и	да	се	пазим,	защото	изкушенията	са	навсякъде	
около	нас	и	ако	не	запазим	трезвеност	на	ума	и	целомъдрие	
на	тялото,	тогава	неминуемо	ще	се	озовем	във	вечния	мрак	
на	унинието.
	 	 	 	 	 На	 	 	 	 	 Божията	 	 	 	 	 милост	 	 	 	 те	 оставям,	 бра-
те	 мой.	 А	 аз	 ще	 бъде	 тук	 и	 ще	 те	 чакам.	 Нека	 Ро-
дилият	 се	 Христос	 Бог	 бъде	 с	 теб	 и	 делата	 ти! 
 
Твой	в	Христа	брат...

Вестител	Черногорски
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Можеш ли да ми 
дадеш 10 стотинки?

					Подготвейки	се	за	Рождество,	ви	предизвиквам	да	пред-
ставяте	себе	си,	всеки	ден,	като	подарък	за	другите.	Купу-
ването	на	подаръци	за	семейството	и	приятелите	е	забавно	
и	 традиционно,	 но	 тази	 година,	 нека	 да	 помислим	 извън	
рамките	и	да	дадем	своето	лично	време,	талантите	си,	съ-
кровищата	си	-	не	под	формата	на	допълнителни	подаръци,	
а	 като	 важни	 и	животоспасяващи	 дарове,	 които	 ни	 водят,	
и	 нас	 и	 другите,	 да	 откриваме	 същата	 радост	 -	 да	 даваме	

безкористно	 и	 саможертвено,	 това	 което	 направи	 и	 наши-
ят	 въплътен	 Господ	 Иисус	 Христос	 в	 земния	 си	 живот.	 
Попитайте	 себе	 си:	 “Какво	 мога	 да	 дам	 аз,	 като	 подарък	
нещо,	което	другият	не	ми	иска?”	Как	мога	да	намеря	този	
перфектен	подарък,	който	отразява	въплътилата	се	Божест-
вена	любов	и	милост?	Това	е	лесно...	спри	да	очакваш	нещо	
повече	и	прости	на	всички	от	твоя	лист	с	непослушковци!	
Достигни	до	тях	с	дух	на	помирение	и	потърси	помощта	и	
в	 движението	 напред,	 обединени	 в	 Божието	 Тяло.	 В	 това	
даване	 получаваш	 автоматично	 подарък	 от	 Бога...	Негова-
та	прошка!	Обновяваш	се	с	Неговия	Дух.	Той	те	изпълва	с	
Неговия	мир	и	радост,	който	идва	само	от	отразяването	на	
Неговата	любов	и	милост	към	другите.	Този	сезон	не	пре-
небрегвайте	пазаруването	за	себе	си!	Не,	това	не	е	проява	
на	егоизъм;	просенето	на	Божията	прошка	за	недостатъците	
ни	е	дар	на	свобода.	Чрез	покаянието	и	изповедта	можем	да	
подновим	духа	и	душата	си	и	да	допуснем	мисли	и	поведе-
ние,	които	не	ограничават	и	не	затварят	потенцияла	ни	като	
Негови	 синове	и	дъщери,	приети	от	Бога	чрез	благодатта.	
Той	свободно	ни	се	предлага,	но	трябва	да	изберем	да	при-
емем	Неговия	дар	и	на	свой	ред	да	го	споделим	с	другите.	
Светиите	ни	учат,	когато	провами	това,	че	преживяваме	въ-
трешен	мир	и	на	свой	ред,	спасението	на	хората	около	нас	
ни	е	обещано.	Досега	банковата	ви	сметка	не	е	била	изто-
щена,	но	ако	последвате	този	подход	към	коледните	пазари,	
ще	изчерпате	натрупата	болнава	воля,	гняв	и	мисли	на	са-
мота	и	депресия,	които	вървят	ръка	за	ръка	с	изграждането	
на	стени	между	нас	и	тези,	които	обичаме	и	съкровището	
ни	-	семейството	и	приятелите	ни.	Може	би,	докато	пазару-
ваме	за	другите,	ще	открием,	че	има	много	от	приятелите	ни	
и	роднините	ни,	с	които	сме	близки,	но	от	които	никога	не	
сме	получавали	подарък	 задълбочен,	 съкровен,	нежен	дух	
на	любов	и	уважение,	които	чувствате	към	тях.	Какви	пода-
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ръци	можем	да	им	дадем?	Всички	се	радват	от	това	да	им	
подарите	част	от	 вашето	време...	 изненадващо	посещение	
или	телефонно	обаждане,	което	създава	среща	лице	в	лице,	
без	 да	има	друг	повод	освен	 този	 -	 просто	да	 “прекараме	
заедно	време”,	подсилвайки	стойността	на	другите	за	вас	и	
безпокойството	ви	за	тях.	Предлагането	на	помощ	на	дру-
гия	е	нещо	безценно.	Оказвайки	помощ	на	вашите	възраст-
ни	роднини	да	отидат	на	разходка	или	да	им	напазуравет	е	
от	 съществено	 значение	 за	 тях.	Изпращането	 на	 изненад-
ваща	поздравителна	картичка	или	подарък,	никога	няма	да	
бъде	забравен.	Вие	донасяте	Божетвен	подарък	с	присъст-
вието	си,	като	ясно	показвате,	че	“там,	където	са	събрани	
двама	или	трима	в	Мое	име,	там	Съм	и	Аз	посред	тях”	(Мат.	
18:20).	Вероятно	вече	сте	разбрали	за	какво	пазаруване	ви	
говоря,	което	трябва	да	търсим	през	тези	дни,	водещи	ни	до	
Рождеството	на	нашия	Спасител.	Точно	както	Той	свобод-
но	предложи	Себе	си	като	наш	спасителен	подарък,	който	
ще	продължи	във	вечността,	изненадващите	дарове,	които	
предложих,	могат	да	ни	доведат		-	нас	и	другите,	при	Него.	
И	в	по-голямата	си	част,	като	споделите	творческите	си	та-
ланти	и	вашето	скъпоценно,	но	ограничено	време,	вие	ще	
похарчите	много	по-малко	по	отношение	на	обикновените	
“зелени	празници”	(пари).	И	накрая,	сравнете	ме	с	просяк	за	
други	просяци,	които	или	се	страхуват	твърде	много,	или	не	
знаят	как	да	се	доближат	до	вас	и	да	поискат	това,	което	се	
равнява	на	пословичен	ден...	малко	от	вашето	време,	ваши-
те	таланти,	вашите	съкровища,	както	отбелязахме	по-горе.	
Макар	че	не	можем	да	считаме	за	просяци,	онези,	лишени	
от	любов	и	уважение,	живеещи	с	чувство	на	безпомощност	
и	безнадеждност.	Те	гладуват	за	вашето	внимание.	Те	са	из-
вън	живота	ви,	замразени	от	това,	“че	сте	много	заети”,	за	да	
ги	внесете	в	сърцето	си	и	ежедневието	си.	Те	често	се	сра-
муват	и	се	чувстват	недостойни	или	безпомощни	да	живеят	

по	друг	начин.	Господи,	толкова	е	близо	Рождество	и	те	са	
там,	звънят	на	звънците	си	и	стоят	на	студа,	молейки	се	да	
чуеш	техните	молби	за	помощ.	Отчаяно	се	нуждаят	от	ваша-
та	любов,	милост	и	прошка.	Знаем,	че	нашият	Господ	Иисус	
Христос	 ги	 предлага	 “безплатно”,	 но	 ако	 не	 помогнем	 на	
нуждаещите	се	с	онази	промяна,	която	не	бихме	искали	да	
пропуснем,	т.е.	да	отделим	няколко	минути	от	времето	си,	
за	да	предложим	даровете	си	на	онези,	които	не	виждат	как	
биха	се	справили	с	тази	среща	отново.	Помнете	думите	на	
Джейкъб		Марли	в	коледната	песен:	“Човечеството	е	наши-
ят	бизнес!”	И	ако	тези	сред	нас,	продължават	да	гладуват	за	
нашата	любов	и	прошка	тази	година,	на	какво	трябва	да	се	
надяват	през	2019	г.?	Ако	оцелеят,	те	могат	да	очакват	по-
вече	от	един	и	същ...	свят,	който	ни	пренебрегва	и	им	пред-
лага	апатия,	докато	други	се	наслаждават	на	благодеянието,	
което	Бог	непрекъснато	се	надява,	че	ще	споделим	един	с	
друг.	Братя	и	сестри	в	Христа,	със	сигурност	имаме	пове-
че	от	една	стотинка,	която	всеки	ден	на	пощадим	за	благо-
словеното	Рождество	Христовото,	а	и	дори	след	това.	Нека	
поздравим	Този,	Когото	познаваме	като	Господ.	Помнете,	че	
Той	 е	Самият	Христос,	 разпнат	 и	 възкръснал,	Спасителят	
на	света,	Който	идва	при	нас	подараявайки	Себе	Си	в	рож-
дественската	утрин.		Нека	предадем	на	света	благовестието	
-	Христо	се	ражда,	славете	го!	Христос	е	тук	посрещнете	го!	
И	това,	братя	и	сестри,	е	причина	за	радост!	И	всички,	което	
ние	нужно	е	такъв	ден!	Нека	достигнем	дълбоко	в	„джобо-
вете“	на	сърцата	и	душите	си	и	да	познолим	на	другите	да	
знаят,	че	ни	е	гружа	за	тях,	че	и	Бог	се	грижи	и	заедно	прео-
доляваме	всички	препятствия	сега	и	вовеки!

Автор:	свещеник	Георги	Цахакис
Източник:	www.pravmir.com
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   Свети Порфирий е непод-
властен на ограниченията 
от пространство-времето. 
Светецът, просветен от 
Светия Дух, ни оставя бо-
говдъхновени поучения. Те 
са много повече от обикно-
вени съвети за самоусъвър-
шенстване и щастлив жи-
вот, каквито ни предлагат 
психолозите. Следвайки не-
говите благи думи, ще дос-
тигнем до истинско обно-
вление и промяна на нашия 
живот. 

ПОУЧЕНИЯ	НА	
СВ.	ПОРФИРИЙ:

					„Една	е	нашата	цел,	лю-
бов	 към	 Христос,	 копнеж,	
единение	 с	Христос.	 Това	 е	
Раят	на	земята.	Любовта	към	
Христос	е	любов	към	ближ-
ния,	любов	към	всички,	лю-
бов	и	към	враговете“.	
	 	 	 	 	Свети	Порфирий	ни	по-
сочва	единствената	Истина	и	

указва	на	нашата	цел	 -	 еди-
нение	с	Нея;	преживяването	
в	 живота	 ни	 на	 единство	 с	
Истината,	 живеене	 в	 един-
ство	 с	 нашия	 Изтόчник	 на	
Живота,	 с	 Господа.	 Как	 ще	
го	 постигнем?	 Да	 обичаме	
всички	 и	 всичко,	 но	 особе-
но	враговете	 си.	Когато	 сме	
свързани	 с	 нашия	 Извор	 на	
Живот,	 Господ,	 всяка	 отри-
цателна	 емоция	 изчезва	 и	
ние	 изпитваме	 пълнота	 на	
радостта.	 Когато	 прекъснем	
достъпа	до	нашия	Източник,	
ние	се	разболяваме,	изпитва-
ме	 страх,	 изпитваме	 недос-
тиг.
					Чрез	любовта	към	нашия	
брат	 ще	 може	 да	 обичаме	
Бога.	 Божествената	 благо-
дат	 идва	 чрез	 брата.	 Когато	
намериш	 Христос,	 имаш	
всичко,	 не	 искаш	 нищо	 по-
вече.	Там,	където	е	любовта	
Христова,	 изчезва	 самотата,	
ти	си	спокоен,	щастлив,	удо-
влетворен;	 няма	 меланхо-

Поучения на св. Порфирий 
Кавсокаливит

Св. Отци
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лия,	 нито	 болест,	 нито	 тре-
вога,	 ти	живееш	в	 звездите,	
в	 безкрайността,	 на	 небето	
с	 ангели,	 със	 светци,	 на	 зе-
мята	 с	хората,	 с	 растения,	 с	
животни,	с	всички,	с	всичко.	
Когато	Христос	дойде	в	сър-
цето,	 животът	 се	 променя,	
страстите	 изчезват.	Христос	
е	всичко”.
	 	 	 	 „Тук,	 на	 земята	 имаш	
препятствие,	 затова	 е	 нуж-
на	 вяра.	Това	препятствие	 е	
тялото,	докато	след	смъртта	
вярата	 е	 премахната	 и	 ти	
виждаш	Христос,	както	виж-
даш	слънцето.	Но	когато	не	
живееш	 с	 Христос,	 живееш	
в	 меланхолия,	 тъга,	 безпо-
койство,	 печал,	 не	 живееш	
правилно,	 от	 това	 се	 появя-
ват	 аномалии	 в	 тялото,	 тя-
лото	 е	 засегнато,	 жлезите	 с	
вътрешна	 секреция,	 черния	
дроб,	 жлъчката,	 панкреаса,	
стомаха.	Голямото	лекарство	
е	да	се	отдадеш	на	любовта	
към	Христос	и	 тогава	 всич-
ко	е	изцелено,	всичко	работи	
нормално.	 Божията	 любов	
променя	 всичко,	 преобразя-
ва,	освещава,	изправя,	изме-
ня,	преобразува.“

						Свети	Порфирий	ни	каз-
ва	още,	че	само	безусловната	
любов	към	Господа,	а	следо-
вателно	и	към	всички	съще-
ства	 на	 земята,	 е	 единстве-
ната	истинска	любов,	докато	
всеки	друг	вид	човешка	лю-
бов	 е	 временна	 и	 преходна.	
Когато	 обичаме	 безусловно,	
когато	 отворим	 сърцата	 си,	
когато	 се	 единяваме	 отново	
с	 нашия	 Създател,	 с	 Госпо-
да,	ние	се	лекуваме	от	всяка	
болест,	 намираме	 Рая,	 пре-
живяваме	Рая	на	земята.	Но	
за	да	обичаме	истински	и	да	
изживеем	Рая	на	Земята,	на-
шето	 старо	 аз,	 тоест	 наши-
ят	 егоизъм	 трябва	 да	 умре.	
„Ето	това	е	тайната	на	всич-
ко.	Всички	проблеми,	 които	
имаме	 днес,	 се	 дължат	 на	
илюзията,	 че	 сме	 изолира-
ни,	откъснати,	дължим	ги	на	
отъждествяването	 с	 нашето	
тяло,	на	информацията,	коя-
то	са	ни	дали	от	деца.	Кога-
то	 имаме	 достъп	 до	 нашия	
Източник,	 връзка	 с	 нашия	
Господ,	 ние	 имаме	 отворе-
но	 сърце	 и	Той	 ни	 прощава	
всички	 грешки.	 Просветени	
сме	 и	 когато	 сме	 във	 свет-

лина,	 не	 се	 страхуваме	 от	
нищо,	 летим	 от	 здраве,	 ра-
дост,	любов.“

Свети	Порфирий	продължа-
ва:

	 	 	 	 	 „Любовта	 към	Христос	
няма	насищане,	 тя	дава	жи-
вот,	 дава	 сила,	 дава	 здраве,	
дава	 всичко.	 Плътската	 лю-
бов	 е	 ограничена	 по	 време	
и	лека-полека	започва	да	из-
бледнява,	може	да	се	стигне	
до	пресищане	и	да	се	появи	
ревност	 и	 недоволство,	 до-
като	божествената	любов	се	
разгаря	и	става	все	по-голя-
ма	 и	 по-дълбока	 с	 времето.	
Божествената	 любов	 ни	 из-
дига	високо	до	Бога,	дарява	
ни	мир,	радост,	пълнота“.
	 	 	 	 „Обичайте	Христос,	Той	
също	ви	обича.	Всички	бол-
ки	 ще	 преминат,	 ще	 бъдат	
преодолени,	 ще	 бъдат	 пре-
образени	 и	 ще	 почувствате	
Рая.	 Рай	 е	 да	 „вижда“	 ня-
кой	непрекъснато	лицето	на	
Бога.”
				 	„Христос	е	наш	приятел	
и	 когато	 съгрешим,	 нека	 с	
любов	 да	 тичаме	 към	 Него	

с	увереност,	не	със	страх,	че	
ще	ни	накаже,	а	със	смелост	
да	му	кажем:	Господи,	съгре-
ших,	 паднах,	 прости	ми,	 но	
в	същото	време	усещаме,	че	
Той	ни	обича,	че	ни	приема	
нежно,	 с	 любов	 и	 ни	 про-
щава.	Нека	не	ни	разделя	от	
Него	греха!	Когато	вярваме,	
че	Той	ни	обича,	ние	Го	оби-
чаме	 и	 не	 се	 чувстваме	 от-
чуждени	и	отделени	от	Него.	
Когато	 съгрешим,	 ние	 сме	
сигурни	в	Неговата	любов	и	
независимо,	че	сме	паднали,	
знаем,	че	Той	ни	обича.	Ако	
наистина	 обичаме	 Христос,	
нямаме	 страх,	 че	 ще	 изгу-
бим	 уважението	 Му,	 това	 е	
висша,	изключителна	връзка	
на	душата	с	Бога,	която	не	се	
нарушава	от	нищо	и	нищо	не	
я	 плаши	 и	 разколебава.	По-
нятието	„страх“	е	за	начина-
ещите,	за	тези,	в	които	живее	
вехтия	 човек.	 Когато	 човек	
напредва	и	се	изпълни	с	лю-
бовта	към	Бога,	каква	нужда	
има	от	страха?	Всичко,	кое-
то	 прави,	 прави	 от	 любов	и	
има	 по-голяма	 ценност.	 Да	
станеш	 добър	 от	 страх	 към	
Бога,	а	не	от	любов,	няма	съ-
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щата	стойност“.
									„Няма	по-високо	нещо	
в	живота	от	това	да	обичаш	
Христос.	 Христос	 е	 всич-
ко,	 цялата	 радост,	 цялото	
щастие,	 целият	 райски	 жи-
вот,	 когато	 имаме	 в	 себе	 си	
Христос,	ние	имаме	всичка-
та	 слава,	 величие	 и	 блясък.	
Душата,	 когато	 е	 влюбена	 в	
Христос	 е	 винаги	 щастлива	
и	 радостна.“	 “Истинското	
покаяние	ще	донесе	освеща-
ване.”	 „Христос	 седи	 пред	
вратата	 на	 нашата	 душа	 и	
чука	 да	 Му	 отворят,	 но	 не	
влиза,	 не	 иска	 да	 наруши	
свободната	 воля,	 която	ни	 е	
дал,	 той	 е	 благороден,	 той	
стои	пред	вратата	на	нашата	
душа	и	нежно	почуква.	Ако	
му	отворим,	Той	ще	влезе	в	
нас	и	ще	ни	даде	всичко,	ще	
ни	даде	Себе	Си.	Но	не	може	
да	влезе,	когато	нямаме	това,	
което	 трябва	 да	 притежава	
човек	–	смирение.	Ако	няма	
смирение,	 ние	 не	 можем	 да	
обичаме	Христос,	 смирение	
и	 безкористност	 са	 необ-
ходими	 в	 поклонението	 на	
Бога.”

За чувството на вина и 
обърканост:

						„С	изповедта	си	отива	ви-
ната	и	идва	благодатта	в	нас.	
Грехът	 прави	 човека	 много	
объркан	 психически,	 това	
объркване	 ни	 напуска	 само	
със	 засияването	 в	 нас	 на	
Христовата	светлина,	само	с	
покаянието.	Когато	човек	се	
изповядва,	благодатта	го	ос-
вобождава	от	душевна	трав-
ма,	освобождава	го	от	злото,	
което	се	е	натрупало	в	него.	
Бог	прощава	всичко	при	из-
повед	и	не	 трябва	 да	 се	 об-
ръщаме	назад,	да	се	затваря-
ме	в	отчаяние,	отчаянието	и	
разочарованието	 са	 най-ло-
шото	нещо,	нека	бъдем	сми-
рени	пред	Бога,	да	изпитва-
ме	радост	и	благодарност	за	
опрощението	 на	 греховете	
си.	 Егоистът	 е	 разстроен	 от	
всичко.“

За депресията:

			“Молитвата,	почитането	на	
Бога,	преобразува	депресия-
та	и	я	превръща	в	радост.”	
	 	 	 	 	 	 „Ако	 обичаш	 Бога,	 ти	

обичаш	 всичко,	 защото	 във	
Бога	 всичко	 съществува.	
Нека	обичаме	Христос	и	Той	
също	ще	ни	обича”.
	 	 	 „Когато	 има	 смирение,	
няма	депресия.“

За смирението:

			„Ако	нямаш	смирение,	ня-
маш	 послушание,	 нямаш	 и	
Божията	 благодат.	 Велико	
нещо	е	смирението.”	
	 	 „Смиреният	 е	 свободен	 и	
независим	от	всички	и	всич-
ко.	Това	става	само	чрез	еди-
нение	с	Христос.“
	 „Смирението	 е	 абсолютно	
доверие	 в	 Бог.	 Смирение-
то	 ни	 освобождава	 от	 всяка	
страст“.
Спасението	 на	 близките	 ни,	
които	не	са	вярващи:
	 	 	 „Молете	 се	 за	 близките	
си,	 без	 да	 се	 притеснявате	
за	тяхното	спасение,	защото	
така	губите	общуването	си	с	
Христос	и	проявявате	мало-
верие.	Да	поверим	с	доверие	
всичко	на	Божията	любов	и	
промисъл.”
При	 житейски	 неприятно-
сти:	

	 	 „Цялата	 тайна	 е	 молитва-
та.	Не	се	фокусирайте	в	това	
какво	ви	се	случва,	а	имайте	
поглед	обърнат	към	Светли-
ната,	към	Христос,	както	де-
тето	 гледа	 майка	 си,	 когато	
нещо	му	се	случи.	Доверете	
се	на	Бога,	тогава	Той	поема	
грижата	за	вас	и	ще	ви	ръко-
води.	
		„Скръбта	показва,	че	не	по-
веряваме	живота	си	на	Хрис-
тос.“	
		 	 	 	„Където	има	любов,	там	
има	 свобода.	 „Живеейки	 в	
любовта	 на	 Бога,	живеете	 в	
свобода.”
Борбата	със	злото:
	 	 	 „Цялата	 тайна	 е	 молит-
вата,	 отдаването,	 любовта	
към	Христос.	Христос	е	ра-
достта,	надеждата,	любовта.	
Цялата	 тайна	 е	 вярата.	 Не	
се	 стремете	 да	 прогоните	
тъмнината	т.е.	злото.	Не	по-
стигате	 нищо.	 Когато	 си	 в	
тъмното	и	искаш	да	се	осво-
бодиш	 от	 него,	 е	 погрешно	
да	 го	 преследваш,	 за	 да	 го	
унищожиш.	 Погрешно	 е	 да	
се	противопоставяш	на	 зло-
то,	намирайки	се	в	тъмнина.	
Тъмнината	се	прогонва	само	
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със	 светлина“.	 “Отворете	
пролука	и	ще	дойде	слънчев	
лъч,	ще	светне	светлина.”

Как да се отървем от страс-
тите си по прост и ясен на-
чин:

	 	 	 „Четеш	 ли	 Новия	 завет?	
Опитайте	 се	 да	 четете	поне	
една	 страница	 всяка	 вечер.	
Ако	го	прочетете	много	пъти	
и	 с	 вяра	 в	 Бога,	 ще	 видите	
как	 Божествената	 Благодат	
ще	 ви	 разкрие	 всичко	 и	 то-
гава	ще	видите	всичко	много	
лесно!	Много	бързо	ще	раз-
бирате	 сами.	 Божията	 мъд-
рост	не	идва	сама.	Трябва	да	
Я	 поискаме.	 Така	 че	 четете	
нататък.	 Четете	 Библията	 и	
житията	на	светиите	колкото	
можете	 повече.	 Това	 препо-
ръчвам.”

При болест:

			„Чрез	вярата	може	да	бъде	
излекуван	човек.	Ако	се	ос-
тавим	 ц	 вяра	 на	 Неговата	
грижа	 за	 нас,	 тогава	 ни	 я	 я	
предизвикваме…и	 неща-
та	 се	 подобряват.	 Божията	

благодат	 действа	 като	 ле-
карство.	Но	каквото	и	да	се	
случва	в	живота	ни,	ние	ни-
кога	не	сме	сами	в	тази	труд-
на	 борба.	 Ние	 имаме	 като	
наш	спътник	и	съюзник	във	
всяка	 битка	 Възлюбления	
Иисус	Христос.	Чрез	едине-
нието	с	Христос	в	църквата,	
живеем	в	Рая.“

За Цъквата :

			„Църквата	ни	обединява	по	
образеца	 на	 Света	 Троица.	
За	да	сме	в	Църквата	обаче,	
трябва	 да	 сме	 изпълнени	
от	 любов	 и	 всички	 да	 има-
ме	една	душа	и	едно	сърце.	
Тогава	 се	 уподобяваме	 на	
Христос,	 тогава	 преживява-
ме	 единство	 с	 всички	 хора	
на	 Земята,	 съединяваме	 се	
с	нашия	Източник,	с	Госпо-
да,	ставаме	„едно”	с	всички,	
преживяваме	Рая.	За	никъде	
не	сме,	ако	не	отворим	сър-
цата	 си	 за	 нашите	 събратя.	
Във	 всяко	 лице	 на	 нашия	
ближен	се	открива	лицето	на	
Господа.“
	 	 	„Мистичното	тайнство	на	
църквата	 е,	 че	 тя	 ни	 обеди-

нява,	 кара	 ни	 да	 изживеем	
единение.	 Това	 е	 истински-
ят	 рай,	 истинското	 щастие;	
единението	 с	 всички	 наши	
събратя,	с	нашия	Създател.“
										„Този	съюз	се	изживява	
само	чрез	участие	в	църква-
та,	в	нейните	тайнства	и	по-
следования.	Църквата	ни	за-
криля	 с	 несъкрушима	 сила,	
укрепва	 ни	 с	 търпение	 и	
надежда,	с	нас	е	и	ни	държи	
изправени	 срещу	 поривите	
на	 вятъра	и	бурята	на	изку-
шенията,	 срещу	 бунтовете,	
които	 устройваме	 сами	 на	
себе	 си,	 срещу	 противене-
то	на	ум	ни	и	ни	държи	из-
правени	в	борбата	 с	нашата	
плът.	“Когато	видиш,	че	друг	
ум	се	бори	с	твоя	ум,	смири	
се	и	войната	ще	свърши.”
       Любовта в Христос, 
казва ни свети Порфирий, 
ни помага да преодолеем 
страстите и всяка труд-
ност: 
   
	 	 	 	„Не	избирайте	негативни	
пътища	 за	 своето	 усъвър-
шенстване.	 Само	 когато	 се	
молите	 и	 изучавате	Светото	
писание	и	житията	на	свети-

ите,	вървите	напред	към	лю-
бовта	на	Христос“.
													„Целта	е	освещение,	

можем	да	се	осветим	нався-
къде,	 с	 кротост	 и	 търпение.	
Разглеждайте	 трудностите	
като	 възможности	 за	 осве-
щение,	 ние	 се	 обучаваме	 в	
търпение.	 Свободата	 е	 лю-
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бов,	 свободата	 е	 животът	 в	
Христос.“
„Тайната	 на	 духовната	 бор-
ба	 е	 смирението,	 любовта	
към	 Христос,	 съвършеното	
послушание	 към	 Христос.	
Егоистът	изпитва	чувство	за	
малоценност.“
	 	 	 	 	 	 	„В	човека,	който	отда-
ва	сърцето	си	на	Христос,	се	
отваря	неговият	ум,	той	ста-
ва	друг	човек,	той	се	изпълва	
с	Христос	и	с	любов.	И	кога-
то	умът	и	сърцето	са	пълни	
с	Христос,	тогава	този	човек	
е	 мъдър,	 на	 всичко	 го	 учи	
Божия	 дух.	 Всяка	 трудност,	
която	 се	 представя	 на	 чове-
ка,	 просветен	 от	 Божестве-
ната	благодат,	не	е	повод	да	
се	 отчайва,	 а	 да	 се	 обръща	
към	Христос,	който	е	в	него	
и	 	 намира	 хубави	 и	 лесни	
начини	 да	 преодолее	 всяка	
трудност,	 без	 да	 му	 струва,	
без	да	се	изтощава”.
	 „Накратко,	 човек,	 който	 е	
предал	сърцето	си	на	Хрис-
тос,	 не	 страда,	 колкото	 и	
трудности	да	му	се	 случват,	
той	се	радва	и	не	греши”.
За успешен брак:

	 	 	 „За	 да	 бъде	 бракът	 успе-
шен,	 съпрузите	 трябва	 да	
придобият	 духовно	 богат-
ство,	да	обичат	Христос	и	да	
спазват	неговите	заповеди,	в	
противен	случай	те	ще	бъдат	
психически	 бедни,	 неспо-
собни	 да	 дават	 любов	 и	ще	
имат	 демонични	 проблеми,	
които	 ще	 ги	 направят	 не-
щастни.“
Свети	 Порфирий	 ни	 казва,	
че	 ще	 имаме	 здраве	 и	 щас-
тие:
					„На	онези,	които	не	вярват	
и	се	съмняват,	и	мислят	само	
с	разум	и	не	са	отворени	към	
Бога,	Бог	не	се	явява.	Тогава	
не	 се	 появяват	 щастие,	 лю-
бов,	изобилие“.
		„Бог	не	влиза	в	заключени	
души,	 не	 изнудва,	 не	 нару-
шава,	винаги	иска	да	влезе	в	
сърцата	ни,	но	уважава	сво-
бодата	 ни.	 Много	 пъти	 Бог	
избира	 да	 говори	 с	 факти.	
Проблемът	ни	е	да	ги	деши-
фрираме	правилно.	Чудесата	
се	 случват	 всеки	 ден,	 всяка	
вечер.	Вие	не	ги	виждате.”
„Ако	 тук	 не	 сме	 единни	 с	
Бога,	няма	да	бъдем	с	Него	и	
в	следващия	живот.

		Ако	виждахме,	че	Христос	
ни	обича,	щяхме	да	летим	от	
радост,	щяхме	да	се	оставим	
в	Неговите	ръце	и	нищо	ня-
маше	 да	 ни	 причинява	 тре-
вожна	 грижа.	 Където	 има	
любов,	 там	 има	 свобода.	
Живеейки	в	Божията	любов,	
вие	 живеете	 в	 свобода.	 Ду-
шата	 се	 влюбва	 в	 Христос,	
когато	познава	и	прилага	Не-
говите	заповеди“.
			„Внезапно	ще	обикнем	Бог,	
когато	 Неговата	 благодат	
ни	 осени.	Когато	 душата	 се	
влюби	в	Христос,	тя	обича	и	
хората.	Такава	душа	не	може	
да	 мрази.	 Всеки	 друг	 човек	
може	 да	 доведе	 човека	 до	
отчаяние.	 Божията	 любов,	
обаче	 ни	 издига	 в	 Божие-
то	 царство,	 дава	 ни	 радост,	
мир,	пълнота”.
				„Опитайте	се	да	не	„избут-
вате“	 злините,	 които	 имате	
в	себе	си,	а	да	отворите	вра-
тата,	 за	 да	 влезе	 светлината	
във	 вас,	 която	 е	 Христос,	 и	
тъмнината	ще	си	отиде	сама.	
Вътрешното	 ни	 объркване	
се	получава,	защото	не	при-
лагаме	думите	на	Христос,	а	
това,	което,	поради	своя	его-

изъм,	 считаме	 за	 правилно.	
Болестите	ни	помагат,	когато	
ги	понасяме	без	ропот,	като	
молим	Бог	да	прости	грехо-
вете	ни	и	да	прославим	Не-
говото	име.	Когато	 лекарст-
вата	не	правят	нищо,	тогава	
не	тялото	е	болно,	а	душата.	
И	изцелението	на	душата	се	
намира	в	Христос“.
				„Ако	видиш	мързел	в	чо-
века,	това	означава,	че	душа-
та	му	не	е	добре.”	
	 	 „Спри	 да	 се	 занимаваш	 с	
проблема	си,	ако	искаш	Бог	
да	се	справи	с	него.”
	 	 	 „Отвръщането	 от	 Бога	
носи	самота“
				Потънала	в	скръб	за	смър-
тта	на	съпруга	си,	една	дама	
плахо	 влезла	 в	 килията	 на	
свети	 Порфирий.	 Първите	
й	 думи	 били:	 „Геронта,	 за-
губих	 съпруга	 си	 и	 съм	 от-
чаяна“.	 Свети	 Порфирий	
отговорил:	„	Себе	си	загуби,	
защото	изгуби	вярата	си.	Не	
сте	загубили	съпруга	си.	Той	
беше	 от	 Бога	 и	 Бог	 го	 взе,	
както	ще	вземе	и	нас.	Виж-
дам,	че	от	много	тъга	изпад-
нахте	в	меланхолия	и	създа-
дохте	 проблеми	 не	 само	 на	
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вас,	но	и	на	децата	ви,	които,	
като	ви	виждат	всеки	ден	да	
плачете	безутешно,	са	нара-
нени”.

Свети Порфирий ни от-
крива тайната как да бъ-
дем близо до Бога и да бъ-
дем щастливи:

	 „Целият	 свят,	 независимо	
дали	 става	 въпрос	 за	 вяр-
ващи	 или	 не,	 едно	 нещо	 ги	
разяжда	–	отдалечаването	от	
Бога,	 отвръщането	 от	 Бога	
носи	самота.	Концентриран.	
Знаеш	 ли	 какво	 означава?	
Като	 прикован.	 Прикован	
си	 към	 това,	 което	 обичаш.	
Да	 се	 приковеш	 към	 нашия	
Христос“.
	 	 	 	 	 „Объркване	 (проблем)	
възниква	 само	 когато	 при-
лагаме	 не	 думите	 на	 Хрис-
тос,	а	това,	което	ние	поради	
своя	егоизъм	считаме	за	пра-
вилно	и	което	трябва	в	даде-
ния	 случай.	 Единствен	 Бог	
променя	сърцата	на	хората.”

Към родителите: 

	 	 	 „С	отворено	 сърце	ще	 се	

молите	 за	 всяко	 детенце.	
Това	е	душа,	която	Бог	е	из-
пратил	 във	 вашите	 ръце.	 И	
като	поставите	ръката	си	на	
главата	му	ще	се	молите	го-
рещо	във	вас	и		Божията	бла-
годат	ще	 се	 излее	 в	 душата	
на	 детето.	 Като	 държите	 в	
ръцете	 си	малкото	дете	или	
държите	 за	 ръката	 голямо-
то,	 с	 вашата	 интензивна	 и	
топла	 молитва,	 предадена	
на	Христос,	ще	им	прелеете	
Божия	 благодат.	 Свещени-
кът	не	прави	ли	същото	във	
всяко	тайнство?	За	да	дойде	
благодатта	 на	 Светия	 Дух,	
той	 слага	 ръката	 си	 върху	
главата	на	изповядващия	се,	
на	ръкополагания,	на	младо-
женеца	 на	 кръщаващия	 се.	
Лично	 аз	 това	 правя.	 Кога-
то	 допра	 ръцете	 си	 се	моля	
с	голяма	вяра	и	над	всички,	
които	са	намалили	своя	его-
изъм,	се	излива	помощ“.

Свети Порфирий ни дава 
да разберем, че само сми-
рението отстранява от 
нас страстите и ни отваря 
пътя към всичко:

	 	 „Смирението	 е	 пътят	 към	
истинското	 изцеление	 и	 ис-
тинската	почивка.	Ако	човек	
не	се	смири,	той	не	може	да	
се	 покае,	 следователно	 не	
може	да	бъде	спасен,	защото	
непокаянието	 е	 хула	 срещу	
Святия	Дух,	за	което	Господ	
е	казал,	че	не	се	прощава.
			„Смирението	е	абсолютно-
то	доверие	в	Бог.	Смиреният	
никога	 не	 се	 безпокои,	 но	
приема	 всичко	 с	 благодар-
ност.	 Съвършеното	 доверие	
в	Бог	се	равнява	на	абсолют-
но	 смирение.	 Смирението	 е	
съвършено	 подчинение	 на	
Бога	без	възражения,	без	ре-
акция,	дори	ако	някои	неща	
изглеждат	трудни	и	нелогич-
ни“.
	 	 „Това,	 което	 изговаряме	 в	
Божествената	 Литургия,	 из-
разява	 всичко:	 „Целия	 свой	
живота	 на	 Христос	 преда-
вам“.	Същото	важи	и	за	по-
желанието,	 което	 се	 казва	
тайно	 от	 свещеника:	 „На	
Тебе	 предаваме	 живота	 си,	
придобихме	 надежда,	 Гос-
поди,	Човеколюбче,	и	Ти	 се	
молим…”.На	 Теб,	 Господи,	
оставяме	всичко.	Това	е	упо-

вание	 в	 Бога,	 това	 е	 свято	
смирение,	 то	 преобразява	
човека	 и	 го	 прави	 богочо-
век”.

За притеснението:

	 	 	 	 „Много	 притеснение	 за	
всичко	 произтича	 от	 много	
егоизъм.	 Когато	 има	 сми-
рение,	 няма	 депресия.	 Его-
истът	 е	 много	 разстроен	
от	 всичко.	 Смирените	 са	
свободни	 и	 независими	 от	
всичко	и	всички.	Това	става	
само	чрез	единение	с	Хрис-
тос.	Всички	сетива	трябва	да	
функционират	според	закона	
Божи.
									Християнският	живот	е	
празник	и	центърът	на	всяка	
радост	е	личността	на	Хрис-
тос.	Какво	точно	е,	не	можем	
да	разберем	с	ума	си	в	дъл-
бочина,	 защото	Бог	 е	Непо-
стижима	Тайна,	но	Той	е	на-
всякъде.	Пребиваваме	в	Бог,	
Бог	дишаме,	а	ето	не	можем	
да	 почувстваме	 Неговото	
величие,	 Неговото	 провиде-
ние.	 Но	 когато	 придобием	
свято	смирение,	тогава	виж-
даме	 всичко,	 тогава	живеем	
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и	ясно	чувстваме	Бога	и	Не-
говите	 тайни.	 Тогава	 започ-
ваме	да	Го	обичаме.	И	това	е	
нещо,	което	Той	иска.	Той	е	
първият,	 който	 иска	 нашето	
щастие:	 „Възлюби	 Господа	
Бога	Твоего	с	цялото	си	сър-
це,	с	цялата	си	душа	и	с	це-
лия	си	ум;	Този	е	първият	и	
най-	велик	закон.“
	 „За	 да	 ни	 обича	 Христос,	
трябва	да	имаме	смирение	и	
безкористност.	 Тогава	 ни	 се	
разкрива”.
	 	 	 	 	 „Ние	няма	да	можем	да	
познаем	Христос,	ако	Той	не	
ни	познава.	Не	мога	да	обяс-
ня	точно	това,	това	са	тайни.	
Нито	можем	да	Го	обичаме,	
ако	Той	не	ни	обича.
		Христос	няма	да	ни	обича,	
ако	не	сме	достойни	да	бъдем	
обичани.	За	да	ни	обича,	той	
трябва	да	намери	нещо	спе-
циално	в	нас.	Искаш,	питаш,	
опитваш,	 моля,	 но	 не	 полу-
чаваш	 нищо.	 Готвите	 се	 да	
получите	 това,	 което	 Хрис-
тос	иска,	за	да	може	божест-
вената	Благодат	да	влезе	във	
вас,	но	тя	не	може	да	влезе,	
защото	няма	това,	което	чо-
векът	 трябва	 да	 има.	 Какво	

е	 това?	Това	 е	 	 смирението.	
Ако	 няма	 смирение,	 ние	 не	
можем	да	обичаме	Христос.	
Смирение	и	безкористност	в	
поклонението	на	Бога.
	 	 Когато	 стигнеш	 до	 такова	
смирение,	 че	 да	 принудиш	
Божията	 благодат	 да	 оби-
тава	 във	 теб,	 значи	 си	 спе-
челил	 всичко.	 Когато	 имате	
смирение,	когато	станете	за-
творник	на	Бога,	затворник	в	
добрия	смисъл,	тоест	съд	на	
Божествената	 благодат,	 то-
гава	 можете	 да	 кажете	 като	
апостол	 Павел:	 	 „и	 вече	 не	
аз	живея,	а	Христос	живее	в	
мене“	(Гал.	2:20).

Свети Порфирий ни казва 
как да избягаме от тление-
то:

	 	 „Разболяваме	 се,	 защото	
сме	тъжни	и	сме	тъжни,	 за-
щото	 сме	 разочаровани,	 ко-
гато	желанията	ни	не	са	удо-
влетворени.
	 	 	 Скъпи,	 нека	 се	 обичаме	
един	 друг,	 защото	 любовта	
идва	от	Бога.
	 	Който	обича,	показва,	че	е	
прероден	от	Бога	и	че	позна-

ва	Бога.	
			Който	не	обича,	не	е	познал	
Бога,	защото	Бог	е	любов.
			Ето	как	беше	демонстрира-
на	 Божията	 любов	 към	 нас:	
Той	 изпрати	 Своя	 Едино-
роден	Син	в	 света,	 за	да	ни	
даде	 нов	 живот,	 ако	 искаме	
да	се	съединим	с	Него.	Това	
е	характеристиката	на	Божи-
ята	любов:	Не	че	ние	Го	оби-
чахме,	а	че	Той	ни	възлюби	
и	 изпрати	 Своя	 Син,	 който	
беше	пожертван,	за	да	ни	из-
бави	от	нашите	грехове.	Ако	
Бог,	скъпи	мои,	ни	е	обичал	
по	този	начин,	ние	трябва	да	
се	обичаме	един	друг.	Никой	
никога	не	е	твърдял,	че	виж-
да	Бог.
				Ако	се	обичаме	един	друг,	
ние	 сме	 в	 общение	 с	 Бог	 и	
Неговата	любов	в	нас	е	пъл-
на.	 Той	 ни	 даде	 своя	Дух	 и	
по	този	начин	ние	сме	сигур-
ни,	че	сме	в	общение	с	Бога	
и	Бог	е	в	общение	с	нас.	Ние	
самите	видяхме	със	собстве-
ните	си	очи	и	свидетелства-
ме,	че	Отец	изпрати	Сина	Си	
да	спаси	света”.
					И	сега	знаем	любовта,	коя-
то	Бог	има	към	нас	и	ние	се	

доверяваме	на	нея.	Бог	е	лю-
бов	и	който	живее	в	любов,	
живее	 в	 Бога	 и	 Бог	 в	 него.	
Така	разбираме,	че	любовта	
е	пълна	в	нас.	Защото	и	ние	
живеем	 в	 този	 свят,	 както	 е	
живял	 Той,	 който	 обича,	 не	
се	страхува.
				Съвършената	любов	про-
гонва	 страха.	 Защото	 стра-
хът	е	свързан	с	наказанието	и	
който	се	страхува	от	наказа-
ние,	показва,	че	не	е	достиг-
нал	 до	 съвършената	 любов.	
Ние	обичаме	Бог,	защото	той	
пръв	ни	възлюби.	Ако	някой	
каже	„обичам	Бог“,	но	мрази	
брат	си,	той	е	лъжец.	Защо-
то	наистина,	който	не	обича	
брат	 си,	 когото	 вижда,	 как	
може	 да	 обича	 Бога,	 когото	
не	 вижда.	 Тази	 заповед	 ни	
е	 дадена	 от	Христос:	Който	
обича	 Бога,	 трябва	 да	 оби-
ча	и	брат	си.	По	този	начин	
знаем,	 че	 обичаме	 Божиите	
чеда:	Когато	обичаме	Бога	и	
пазим	Неговите	заповеди.
	 „Страхът	 е	 свързан	 с	 нака-
занието	и	който	се	страхува	
от	 наказанието	 показва,	 че	
не	е	достигнал	съвършената	
любов.	 Който	 изповядва,	 че	
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човекът	 Иисус	 е	 пратени-
ят	Божи	Син,	Бог	обитава	в	
него	и	той	живее	в	единство	
с	Бога.”
		Кой	може	да	победи	света?	
Само	 този,	 който	 вярва,	 че	
Иисус	е	Божият	Син.

Свети Порфирий продъл-
жава:

		„Наистина,	любовта	си	към	
Бога	 ние	 изразяваме,	 като	
спазваме	Неговите	заповеди.	
Ето	 как	 можем	 да	 победим	
света:	 с	 нашата	 вяра.	 Кой	
може	да	победи	света?	Само	
тези,	които	вярват,	че	Иисус	
е	Синът	Божи.
						Бог	ни	е	дал	вечен	живот	и	
този	живот	съществува	в	об-
щение	с	неговия	Син.	Който	
има	Сина,	само	той	има	жи-
вот;	който	няма	Божия	Син,	
няма	и	живот.
		И	да,	защото	имаме	доверие	
и	смелост	пред	Бога:	Ако	го	
помолим	нещо	според	воля-
та	му,	той	ни	слуша.	Така	че,	
знаейки,	че	той	чува	нашите	
искания,	ние	сме	сигурни,	че	
те	ще	бъдат	изпълнени.	
	 „Знаем,	 че	 всеки,	 който	 е	

прероден	 в	 Бога,	 не	 е	 под-
властен	 на	 греха,	 защото	
Божият	 Син	 го	 защитава	 и	
дяволът	 не	 може	 да	 му	 на-
вреди.	Ние	знаем,	че	сме	Бо-
жии	деца	и	че	целият	свят	е	
под	 властта	 на	 дявола.	 Ние	
знаем,	че	Божият	Син	дойде	
и	ни	даде	духовната	сила	да	
познаем	истинския	Бог.	Ние	
сме	 обединени	 с	 истинския	
Бог	чрез	неговия	Син	Иисус	
Христос.	 Това	 е	 истинският	
Бог,	това	е	вечният	живот.”

Превод	от	гръцки:	д-р	Силва	
Маринова
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Християнският 
журналист е 

призван да казва 
истината

Специално интервю за списание „Светодавец” с проф. д-р 
Кристоф Щюкелбергер

От 1 до 3 ноември 2021 г. на посещение в София бе проф. 
д-р Кристоф Щюкелбергер, който е преподавател по Хрис-
тиянска етика в унивеситета в Базел, Швейцария. По повод 
Деня на будителите на 1 ноември на специална церемония в 
Националната библиотека проф. Щюкелбергер получи по-
четно отличие от УНИБИТ, а на 2 ноември гостува в Бого-
словския факултет на Софийския университет.

- Проф. Щюлкелбергер, преди да започнете да се зани-
мавате с християнска етика, вие сте практикувал и като 
християнски журналист. Нека в началото на това наше 
интервю да започнем оттам къде е мястото на християн-
ската журналистика в съвременния, глобален, атеисти-
чен свят? 

-	Във	всяка	професия	–	независимо	дали	сте	журналист,	за-
наятчия,	предприемач,	адвокат	или	сте	специалист	в	друга	
област	–	има	специфични	отговорности.	И	те	 са	базирани	
на	ценности.	А	за	християните	това	са	ценности		като	чест-
ност,	уважение,	искреност,	справедливост.	Става	ли	въпрос	
за	журналистика,	един	от	най-ключовите	елементи	е	да	се	
посвещаваме	 на	 истината.	 Това	 означава	 да	 разказваме	 за	
случващото	се,	стъпвайки	на	истината.	И	вместо	да	сме	пре-
дубедени	от	това	какво	искат	да	чуят	управляващите	или	от	
кое	ще	има	икономическа	изгода	-	ние	трябва	да	разказваме	
за	това	какво	наистина	се	случва.	Разбира	се,	реалността	не	
е	само	една.	Но	да	се	посветиш	на	истината	е	сред	най-ва-
жните	неща	за	християнските	журналисти.	Другият	важен	
елемент,	който	е	свързан	с	истината,	е	да	не	се	манипулират	
фактите.	Трябва	да	сме	много	внимателни,	когато	става	въ-
прос	за	политически	проблеми.	Но	хората	трябва	да	знаят,	
че	когато	журналистът	е	християнин	–	те	могат	да	имат	до-
верие	на	 написаното	 от	 него.	Тук	 става	 въпрос	именно	 за	
доверие.	Защото	в	днешно	време	с	възхода	на	социалните	
мрежи	ставаме	свидетели	на	недоверие	към	медиите.	Когато	
четат	нещо,	хората	се	питат	–	това	лично	мнение	ли	е,	или	
може	 би	 реклама?	А	 дали	 не	 са	фалшиви	 новини?	 Затова	
именно	християнските	журналисти	трябва	да	дадат	тази	си-
гурност	и	да	стъпят	на	стабилната	основа	на	ценностите	на	
вярата.

- Знаем, че има и т.н. журналистическа етика. Кажете ни 
обаче каква е християнската журналистическа етика. 

-	Това	е	много	чувствителна	тема.	Аз	също	бях	християнски	
журналист	–	бях	главен	редактор	на	църковно	списание.	Така	
че	то	трябваше	да	получи	одобрението	на	Църквата.	И	често	
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се	сблъсквахме	с	този	въпрос.	Лоялността	на	християнския	
журналист	към	неговата	църква	е	много	важна.	Но	това	не	е	
просто	нечий	субект	–	това	е	нашата	църква.	Лоялността	не	
може	да	бъде	абсолютна.	Истината	може	да	бъде	абсолют-
на	–	като	това,	че	вярваме	в	Иисус	Христос	и	му	служим.	
И	чак	тогава	идва	нашата	лоялност,	но	тя	не	изключва	това	
да	задаваме	критични	въпроси.	Ето	нещо	по-характерно	за	
православната	църква	отколкото	за	протестантството	–	йе-
рархията	е	по	воля	Божия,	но	в	нея	всеки	е	човешко	съще-
ство.	Дори	светиите	си	остават	човеци,	макар	да	са	много	
по-близо	до	божествената	сила	и	мъдрост.	Но	и	църковните	
водачи,	предстоятеля	на	една	църква,	например	–	може	да	
сгреши.	Трудно	ми	 е	 да	 кажа	 това.	Но	безпогрешността	 в	
католицизма	 се	появява	през	 	XIX	век	 	 -	 	 папата	не	може	
да	 сгреши.	Но	 това	 се	 приема	 само	 за	 някои	 специфични	
ситуации.	И	въпреки	че	това	винаги	е	било	обект	на	диску-
сия,	 	 се	утвърждава	едва	преди	около	200	години.	Така	че	
според	мен	като	християнски	журналисти	трябва	да	изразя-
ваме	уважението	си	към	църковната	йерархия,	но	на	базата	
на	тази	лоялност	трябва	да	можем	да	задаваме	въпроси.	Към	
лоялността,	която	е	етичен	въпрос,	и	посветеността	на	исти-
ната,	има	и	трети	важен	елемент.	Християнският	журналист	
трябва	да	допринася	за	взаимното	разбиране	и	уважение.	И	
по	 този	 начин	 да	 създава	 поле	 за	 почтен	 и	 открит	 диалог	
между	различните	 страни.	Ето	Ви	пример	–	 ако	 обсъжда-
ме	..	етика,	то	може	да	имаме	две	различни	позиции	–	А	и	
Б,	и	и	двете	подлежат	на	обсъждане.	Ролята	на	журналиста	
тук	е	да	даде	възможност	за	честен	диалог	между	тези	две	
страни.	Това	означава	да	изслуша	и	двете	гледни	точки,	да	
напише	свой	собствен	коментар	върху	 темата	и	да	каже	–	
Моята	 позиция	 като	 християнски	журналист	 е	 ето	 такава.	
Това	е	ключово	за	поддържането	на	мира.	Ако	отхвърляме	
различни	мнения,	 тъй	 като	 според	нас	не	 са	 подходящи	–	

тогава	допринасяме	за	разделението	в	обществото.	Вместо	
да	помагаме	за	интеграцията.	Изключването	винаги	води	до	
конфликти.	А	включването,	интеграцията	са	в	основата	на	
мира.	Но	трябва	да	се	има	предвид,	че	това	включване	не	
може	да	бъде	безгранично.	Да	не	забравяме,	че	съществу-
ват	ереси.	Аз	,например,	си	позволявам	да	критикувам	ня-
кои	петдесятни	църкви	–	казвам	им	чуйте	какво	говорите	на	
хората	–	вие	твърдите,	че	проповедите	ви	са	някаква	форма	
на	въплъщение	на	Бога.	Но	никое	друго	човешко	същество	
освен	Иисус	не	може	да	е	въплъщение	на	Господа.	Така	че	
ересите	съществуват	и	е	наш	ангажимент	в	такива	крайни	
ситуации	да	поставяме	граници.	Във	всеки	друг	случай	сме	
длъжни	да	даваме	възможност	за	честен	диалог	между	раз-
личните	страни.

- Какви са предизвикателствата пред християнската 
етика днес в глобалния свят? Свидетели сме на едно-
полови бракове, евтаназия, аборти. Какви са основните 
проблеми, които стоят пред християнската етика и как 
тя се справя с тях? 

-	На	 първо	 място,	 смятам,	 че	 християнската	 етика	 трябва	
поне	да	опита	да	даде	отговор	и	да	заеме	позиция	във	всич-
ки	сфери	на	обществения	живот:	етиката	в	семейството,	в	
околната	 среда,	 климатичните	 проблеми,	 икономическите,	
политическите	и	културните	проблеми,	медии,	спорт.	Често	
обаче	ограничаваме	мястото	на	църквата	в	някои	ключови	
сектори	 и	 забравяме	 останалите.	 Въпроси	 като	 семейната	
етика	 са	много	 важни.	Но	понякога	църквите	 ограничават	
въпросите	 на	 етиката	 само	 в	 тази	 сфера	 -	 на	 поведението	
на	индивида.	А	в	модерното	ни	общество	поведението	е	по-
влияно	от	структури,	закони,	социални	мрежи,	икономиче-
ски	стимули,	 	корупционни	практики	и	т.н.	Християнската	
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етика	трябва	да	работи	по	всички	тези	проблеми.	Например	
абортът	означава	да	отнемеш	човешки	живот	докато	е	още	
ембрион.	Но	по	време	на	война	хиляди,	дори	милиони	уми-
рат.	Хора	бягат	от	територии	заради	глобалното	затопляне,	
други	умират	заради	засушаване	или	наводнения.	Ето	това	
ни	показва,	че	етиката	в	опазването	на	околната	среда	е	тол-
кова	важна	за	спасяването	на	човешки	животи,	колкото	е	и	
темата	за	абортите.	Така	че	не	може	църквата	да	се	занимава	
с	единия	въпрос,	но	не	и	с	другия.	За	щастие	православната	
църква	има	сериозна	позиция	по	проблемите	с	околната	сре-
да	и	климата.	Същността	е	в	това,	че	ние	искаме	да	защитим	
и	насърчим	Живота.	И	общото	между	вече	споменатите	два	
проблема	 е	 въпросът:	Как	 да	живеем	 достоен	живот?	Въ-
просът	за	етиката	в	икономиката	е	доста	подобен	–	ако	хора-
та	умират	на	улицата,	защото	нямат	работа,	до	създаването	
на	нови	работни	места	е	ключов	етичен	въпрос.	Дори	бор-
бата	с	корупцията	е	въпрос	от	сферата	на	етиката,	 защото	
богатствата,	които	Бог	ни	дава	на	земята,	отиват	в	джоба	на	
единици	хора,	докато	масите	умират	–	а	това	не	е	етично	и	
застрашава	живота	на	хората.	Така	че	критерият	за	христи-
янска	етика	е	общ	за	всички	тези	проблеми	–	и	той	е	да	бъде	
опазен	Животът.
- Как световната пандемия се отрази на християнската 
етика. Промени ли това по някакъв начин някои етични 
разбирания, които преди сме имали? 

-	До	някаква	степен	да.	Изправени	сме	пред	въпроса	за	оце-
ляването	между	живота	и	смъртта.	Това	са	казуси,	които	са	
далеч	по-важни	от	това	как	изглеждаме,	добре	ли	изглежда	
косата	ми	–	да,	 те	 също	не	 са	маловажни,	но	в	 сравнение	
с	въпроса	за	оцеляването	те	губят	своята	стойност.	Според	
мен	пандемията	ни	показа	колко	уязвим	е	животът.	Тъй	като	
живеем	в	модерно	общество	–	просто	вярваме,	че	сме	защи-

тени;	имаме	икономически	проблеми,	но	все	пак	средната	
класа	съществува	и	можем	да	оцелеем.	Но	изведнъж	сме	из-
правени	пред	нещо	безпрецедентно	–	милиони	хора	умират	
по	света.	Така	разбрахме,	че	сме	толкова	взаимно	зависими	
и	се	нуждаем	един	от	друг;	че	индивидуализмът	няма	да	ни	
помогне	да	преборим	пандемията	–	ключът	да	се	справим	с	
нея	ще	е	солидарността.	Ако	се	грижа	само	за	собственото	
си	здраве	и	не	мисля	за	това	на	другия	човек	–	то	аз	може	да	
го	заразя.	А	след	това	и	той	да	ми	предаде	вируса.	Ние	сме	
общество	–	нямаме	друг	избор	освен	да	се	грижим	един	за	
друг.	Затова	и	според	мен	подсигуряването	на	ваксини	във	
всяка	държава	е	толкова	жизнено	важно.	Дори	да	успеете	да	
изолирате	вируса	извън	България,	той	отново	ще	се	разрази	
в	друга	държава	или	в	Азия,	например,	и	ще	се	завърне	на	
територията	на	страната	ви.	Начинът	да	преодолеем	панде-
мията	в	глобален	мащаб	е	да	се	борим	с	него	повсеместно.	
Световната	здравна	организация	в	Женева,	която	е	само	на	
500	м	от	офиса	ми,	го	каза	–	не	можем	да	сложим	край	на	
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пандемията	само	в	една	държава	–	и	това	да	е	краят.

- Как, според Вас, християните по света реагираха на 
появата на световната пандемия? В по-стари времена 
християните са помагали много по време на чумните 
епидемии на болните, на заразените, грижили са се за 
тях. Днес свидетели ли сме на същото или не? 

-	Това	да	си	помагаме	един	на	друг	е	една	от	най-големите	
ценности	в	християнството.	Призовани	сме	от	Христос	да	
се	обичаме	един	друг,	а	това	означава	–	и	да	си	помагаме.	
А	това	важи	с	особена	сила	за	хората	в	нужда.	Това	е	„дяко-
ния”	–	терминът,	който	използваме	в	християнските	среди.	
Според	мен	обаче	трябва	да	разширим	тази	помощ	в	две	по-
соки.	Първата	е	директна	–	трябва	да	подкрепя	детето	си,	
възрастните	си	родители	или	своя	болен	колега	–	това	е	ди-
ректната	помощ.	Но	освен	това	християнската	етика	трябва	
да	има	своето	влияние	и	да	помага	индиректно	през	инсти-
туции	и	структури.	Ето	това	е	институционалната	етика.	На-
пример	–	ако	с	вас	сме	представители	на	църковно	списание	
и	призоваваме	правителството	да	вземе	определени	мерки,	
то	по	този	начин	не	помагаме	директно	на	своите	съседи,	
но	призоваваме	институциите	да	инвестират	в	мерки	срещу	
COVID-19,	например.	А	така	ще	помогнем	не	на	един,	а	на	
милиони	хора	по	света.

- Сега в тези времена на пост-истинност в медиите, по 
вашата концепция, как християните журналисти могат 
да намерят истината, евангелската истина? 

-	Сам	 заговорих	 за	 „истината”	по-рано	в	 разговора	ни,	но	
какво	всъщност	е	тя?	Това	е	много	труден	въпрос.	Например	
по	 въпроса:	Да	 бъде	 ли	 разпънат	Иисус	 на	 кръста	 или	 да	

бъде	съден?	И	мисля,	че	тук	като	част	от	журналистическа-
та	етика,	имаме	нужда	от	икономически	анализи.	Защото	се	
оказва,	че	социалните	мрежи	не	са	просто	клуб	от	прияте-
ли.	Напротив	-	зад	тях	стоят	сериозните	икономически	ин-
тереси	на	гигантски	компании,	които	инвестират	милиони,	
дори	милиарди	в	социалните	мрежи.	Християнската	журна-
листика	трябва	да	покаже,	че	социалните	мрежи	всъщност	
са	като	световни	гигантски	частни	предприятия.	Трябва	да	
покажем	че	не	сме	слепи.	И	в	този	случай	не	е	достатъчно	
просто	да	настояваме	за	мило	отношение	един	към	друг	он-
лайн.	Социалните	мрежи	не	 са	 някакво	 свободно	място	 в	
Дивия	Запад,	където	всеки	може	да	напише	каквото	поис-
ка.	В	истинската	журналистика	стъпваме	на	някакви	редак-
ционни	правила,	политики	и	имаме	начини	да	упражняваме	
контрол	 едни	над	 други.	Но	 в	 социалните	мрежи	мога	 да	
напиша	 още	 сега,	 че	 някой	 е	 убиец.	 Готово,	 публикувано	
е.	Кой	ще	осъществи	контрол	над	това	съобщение?	Други	
също	ще	потвърдят	написаното.	И	тогава	някой	ще	си	каже	
“аз	ще	го	убия,	защото	той	представлява	заплаха”.	Така	че	
ето	как	социалните	мрежи	съвсем	не	са	толкова	социални.	
А	дори	понякога	са	заплаха.

Независимо,	че	съм	на	страната	на	свободното	изразяване	
на	мнение,	 то	 трябва	да	 знаем	 -	 свободата	не	 е	неограни-
чена,	а	е	свързана	с	редица	отговорности.	И	ако	някой	не	е	
достатъчно	отговорен,	тогава	се	задействат	законите.	Нало-
жи	се	Гугъл,	Фейсбук	и	другите	гиганти	да	установят	свои	
правила	-	и	хиляди	хора	са	назначени	за	това	да	четат	и	три-
ят	коментари,	ако	бъде	установена	реч	на	омразата,	напри-
мер.	Така	че	свободата	на	словото	не	означава	свобода	без	
всякакви	граници	-	имаме	етичен	кодекс,	редакторите	носят	
своята	отговорност.	И	всички	ние	имаме	нужда	от	правила	
в	тази	посока.
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С	проф.	д-р	Кристоф	Щюкелбергер	разговаря	Ангел	Кара-
даков.	
Превод	на	интервюто	от	английски:	Анна	Ангелова
Снимки:	christophstueckelberger.ch

Биография:

Проф.	д-р	Кристоф	Щюкелбергер	(роден	през	1951	г.)	е	ос-
новател,	 изпълнителен	 директор	 (2008-2016)	 и	 президент	
(от	юли	2016	г.)	на	глобалната	мрежа	по	етика	“Globethics.
net	Foundation”,	базирана	в	Женева,	Швейцария	и	с	офиси	на	
четири	континента.	Той	е	изпълнителен	директор	на	„Агапе	
Фондация“	 в	Женева	 и	 професор	 в	Университета	 в	Базел,	
почетен	професор	и	гост-професор	в	много	други	универ-
ситети	и	бизнес	колежи	по	света.	Носител	на	Doctor	honoris	
causa	от	UPC	University	в	Киншаса,	ДР	Конго	за	дългосроч-
ния	му	ангажимент	към	благотворителни	инициативи	в	Аф-
рика.	Основните	му	области	на	изследване	са	икономическа	
и	бизнес	етика,	търговска	и	финансова	етика,	политическа	
етика,	етика	на	развитието	и	екологична	етика,	благотвори-
телност	 и	филантропия.	Публикува	 като	 автор	 и	 редактор	
много	книги	и	стотици	статии	за	приложна	етика,	сред	които	
е	и	„Етика	във	висшето	образование“.	Автор	е	и	на	книгите	
„Отговорно	лидерство“	и	четири	тома	„Приложена	глобална	
етика	(1500	страници),	които	са	достъпни	в	интернет.	Бил	е	
директор	на	Швейцарската	организация	за	развитие	„Хляб	
за	всички”	(14	години);	Директор	на	Институт	по	теология	
и	етика,	Основател	и	президент	на	Transparency	International	
Switzerland;	Член	на	Комисията	за	международно	сътрудни-
чество	на	правителството	на	Швейцария	(14	години)	и	Член	
на	Швейцарската	комисия	по	етика	в	областта	на	биотехно-
логиите	на	швейцарското	правителство.

Каноните като извор за тайнството 
Покаяние 

 
Основна	и	важна	стъпка	в	спасителния	път	на	всеки	хрис-
тиянин	е	искреното	покаяние,	което	е	не	само	израз	на	сми-
рение	и	съзнание	за	греховност,	но	и	мистично	тайнство.	В	
Църквата	при	това	тайнство	чрез	свещенослужител,	човек	
получава	опрощение	на	своите	грехове.
 
Един	от	изворите	относно	въпроса	какви	са	произходът	и	същ-
ността	на	светото	тайнство	Покаяние	са	каноните	на	светата	
православна	Църква.	Ако	догматите	показват	неопровержи-
мостта	на	Откровението,	то	каноните,	от	своя	страна,	разкри-
ват	,,движението	в	историческите	форми’’.[1]	Те	са	външното	
и	променящото	се	слово	на	непромененото	в	догматите.	Св.	
Юстин	Попович	ясно	обрисува	каква	е	връзката	между	ка-
ноните	и	догматите:	„Св.	канони,	това	са	светите	догмати	на	
вярата,	прилагани	в	деятелния	живот	на	християнина.	Те	под-
буждат	членовете	на	Църквата	към	въплъщаване	в	ежедне-
вието	на	св.	догмати	–	слънцезрачните	небесни	истини”.[2] 
 
В	 древната	 Църква	 се	 е	 спазвала	 изключителна	 стро-
гост	 при	 извършването	 на	 епитимиите	 в	 покайната	 дис-
циплина	 на	 вярващите.	 В	 правилата	 на	 Анкирския	 съ-
бор	 се	 съдържа	 следното	 уточнение:	 „Виновни	 във	
волно	 убийство	 нека	 бъдат	 в	 реда	 на	 отпадащите,	 а	 с	
пълно	 общение	 да	 се	 удостоят	 в	 края	 на	 живота	 си”.[3] 
 
Грехът	не	се	е	възприемал	само	като	преустановяване	на	об-
щението	с	Бога,	но	и	като	отчуждение	и	изключване	от	об-
щение	с	църковната	общност.	Драматизмът,	с	който	се	прие-
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мало	отстраняването	на	някой	човек	от	общността,	е	разкрит	
в	Didaskalia	apostolorum:	,,Затуй,	епископе,	съди	точно,	по-
добно	на	всемогъщия	Бог	и	онези,	които	се	каят,	приеми	с	
милост	–	подобно	на	всемогъщия	Бог.	Укорявай,	увещавай	
и	поучавай,	защото	Господ	Бог	с	клетва	обеща	опрощение	
за	онези,	които	са	съгрешили...	Но	когато	си	видял	някого,	
който	е	съгрешил,	бъди	суров	с	него	и	нареждай,	щото	онези	
[верните]	да	го	посочат	и	когато	той	излезе	напред,	нека	те	
бъдат	строги	с	него	и	дай	им	да	го	изпитат	и	да	го	държат	из-
вън	Църквата;	и	след	това	нека	те	дойдат	в	храма	и	се	молят	
за	него...	Епископе,	ти	му	заповядай	да	дойде	и	го	изпитай	
дали	се	разкайва.	И	ако	е	достоен	да	бъде	приет	в	Църквата,	
определи	му	дни	за	постене	две	или	три	седмици,	пет	или	
седем.	И	така	остави	го	да	си	ходи	като	му	кажеш,	каквото	
е	право	за	съвет	и	наставление.	И	го	укорявай,	и	кажи	му	да	
пребивава	в	самоунижение	и	да	моли	и	проси	прошка	в	дни-
те	на	поста	си,	така	че	да	може	да	бъде	признат	за	достоен	
за	опрощение	на	греховете’’.[4]
 
Най-съществената	 насоченост	 на	 тайнството	 Покаяние	
е	 както	 помирението	 с	 Бог	 и	 църковната	 община,	 така	
и	 общението	 с	 Тялото	 и	 Кръвта	 Христови.	 Може	 да	 се	
твърди,	 че	 акцентът	 е	 върху	 евхаристийната	 насоченост. 
 
Ако	 се	 погледне	 към	 каноничната	 дейност	 на	Св.	Събори	
се	установява,	че	там	са	описани	три	степени	каещи	се	чо-
веци[5],	 а	 в	 други	 извори	 се	 откриват	 четири	 степени.[6] 
 
В	постановленията	на	Първия	Вселенски	събор	се	съдържат	
епитимии	и	наказания	във	връзка	с	различни	извършени	гре-
хове.	Какъв	е	видът	на	наказанието	се	обуславя	от	това	дали	
човек	сам	е	признал	прегрешението	си,	или	някой	го	е	изо-
бличил.	Първият	Вселенски	събор	взема	решение	два	пъти	
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годишно	св.	Отци	да	се	събират,	за	да	се	разглеждат	грехо-
вете,	които	са	свързани	с	каноническото	покаяние.	Относно	
начина	на	покаяние	(дали	да	е	публично	или	пред	епископа,	
или	свещеника)	важни	указания	отправят	св.	Василий	Ве-
лики	и	неговият	брат	св.	Григорий	Нисийски.	Св.	Василий	
предписва,	„ако	някоя	жена	изпадне	в	греха	на	прелюбодей-
ството,	то	тя	да	не	изповядва	своя	грях	публично;	относно	
жени,	които	са	прелюбодействали	и	са	изповядвали	греха	си	
движени	от	благочестие,	или	по	друг	някой	начин	са	изобли-
чени,	нашите	отци	са	забранили	да	бъдат	публично	излага-
ни,	 за	 да	 не	 станем	причина	 за	 смъртта	 на	 изобличените.	
Отците	са	заповядали	да	стоят	наедно	с	верните,	без	да	се	
причастяват	докле	не	се	изпълни	времето	на	покаянието’’.[7] 
 
Ето	какво	пише	пък	 св.	Григорий:	 ,,Такъв,	 който	чрез	 об-
ръщане	 лекува	 произволно	 престъпление,	 трябва	 да	 бъде	
под	 наблюдение	 от	 страна	 на	 тоя,	 който	 реди	 работите	 в	
църквата,	 и,	 според	 обръщането	 му,	 да	 се	 намали	 и	 про-
дължаването	 на	 епитимията	 му...	 ако	 с	 крайно	 усърдното	
си	покаяние	 той	изпреварва	 времето	и	 със	 старание	 в	 из-
правлението	 си	 превъзхожда	 ония,	 които	 в	 продължи-
телно	 време	 по	 малко	 се	 очистват	 от	 осквернението’’.[8] 
 
В	,,Учение	на	дванадесетте	апостоли’’	се	съдържа	богата	ин-
формация	за	каноническото	покаяние.	Предписано	е	в	събра-
нието	на	клира,	начело	с	епископа,	да	се	обсъждат	делата	на	
съгрешилите[9],	откриват	се	и	преки	указания	за	въвеждане	
в	чина	на	каещите	се.	Описано	е,	че	дяконът	съпровожда	съ-
грешилия	до	епископа	и	подобно	на	Иисус	Христос,	Който	е	
ходатай	за	хората	пред	Бог	Отец	и	той	се	,,застъпва’’	за	греш-
ника	пред	епископа.[10]	Каноническото	покаяние	е	възмож-
но	повече	от	един	път.[11]	Макар	епископът	да	е	основно	
лице	в	каноническото	покаяние,	той	има	за	помощник	през-

витер,	при	който	се	изповядват	хората	(πρεσβύτερος	ἐπ	τῆς	
μετανοίας).	Тези	презвитери	приемали	изповед	непрестанно. 
 
Според	някои	църковни	историци	(напр.	Сократ	Схоластик)	
през	391	г.	епископ	Нектарий	отменил	това	посредничество,	
защото	се	появило	неодобрение	сред	народа	заради	разпрос-
транението	на	изповедта	на	една	жена	и	хората	започнали	
да	 се	 причастяват,	 без	 да	 изповядват	 своите	 грехове.[12] 
 
Въпреки	 че	 нямало	 съборно	 решение	 за	 отмяна	 на	 този	
вид	 изповед,	 много	 епископи	 последвали	 примера	 на	
Нектарий.	 Имп.	 Юстиниан	 издава	 постановление,	 спо-
ред	 което	 не	 само	 епископи,	 но	 и	 презвитери	 имат	 пра-
во	 да	 приемат	 канонично	 покаяние.	 През	 VII	 в.	 са	 пър-
вите	 категорични	 данни	 за	 това,	 че	 хората	 се	 изповядват	
публично	 и	 че	 се	 използва	 молитва	 за	 каещите	 се.[13] 
През	IV	в.	в	манастирите	се	появява	едно	явление,	което	е	
свързано	с	Тайнството	Покаяние	–	практикуването	на	пуб-
лична	изповед	пред	цялото	братство.	Свидетелство	за	тази	
практика	 се	 съдържат	в	правилата	на	Св.	Пахомий.	В	Па-
терицѝте	 се	открива	информация,	 че	монасите	 са	отивали	
да	беседват	за	духовния	живот,	за	духовната	борба	с	други	
монаси,	 без	 свещенически	 сан	 (монасите	 са	 нямали	 пра-
во	да	опрощават	греховете)	и	да	получават	ръководство	от	
тях.	 Тази	 традиция	 има	 своето	 отражение	 и	 досега.	Мно-
го	членове	на	Църквата	 започнали	да	се	стремят	към	тър-
сене	 на	 такъв	 духовник	 (πνευματικο	 πατέρες).	 Според	 св.	
Василий	Велики	не	 трябва	 да	 се	 изповядваме	пред	 всеки,	
а	само	пред	този,	който	може	да	ни	излекува.[14]	Същият	
съвет	отправя	и	св.	Атанасий	Синайт.[15]	Някои	изследова-
тели	наричат	тези	духовни	отци	възприемници	 (ἀνάδοχοι),	
защото	 възприемат	 човек	 под	 своите	 духовни	 грижи.[16] 
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При	 налагането	 на	 епитимии	 са	 се	 взимали	 пред-
вид	 Номеканонът	 на	 Йоан	 Постник	 като	 са	 се	
правили	 съпоставки	 с	 латинските	 пенитециа-
ли,	 които	 не	 оказвали	 пряко	 влияние	 върху	 тях.[17] 
 
Йоан	Постник	в	своя	номеканон	отбелязва	дълбоката	връзка,	
която	се	създава	между	свещеника	и	изповядващия	се.	Макар	
че	през	този	период	приемането	на	изповедта,	се	извършвала	
предимно	от	презвитерите,	то	някои	св.	Отци	са	изказвали	
мнение,	че	право	да	приемат	изповед	имат	и	монасите.[18] 
 
Византийските	 канонисти	 засягат	 и	 въпроса	 за	 възрас-
тта,	 от	 която	 децата	 следва	 да	 започнат	 да	 се	 изповяд-
ват.	 Според	 едни	 момчетата	 трябва	 да	 се	 изповядват	 с	
навършване	 на	 четиринайсетата	 си	 годишнина,	 а	 мо-
мичета	 около	 дванадесетата	 годишнина,	 други	 кано-
нисти	 не	 споделят	 това,	 като	 твърдят,	 че	 децата	 трябва	
да	 започнат	 да	 се	 изповядват	 още	 на	 седем	 години.[19] 
 
Безспорно	 е,	 че	 тайнството	 Покаяние	 е	 едно	 от	
най-сложните	 душевни	 действия,	 които	 се	 отразя-
ват	 върху	 човека,	 тъй	 като	 е	 свързано	 с	 промяна	 на	 ду-
шевното	 му	 състояние.[20]	 Още	 в	 представите	 на	
първите	 християни	 покаянието	 се	 е	 разбирало	 като	 бла-
годатно-тайнствен	 акт	 или	 като	 благочестив	 подвиг.[21] 
 
В	Проповедта	на	планината	Господ	Иисус	Христос	говори	
за	„бедните	духом“,	те	всъщност	са	смирените,	които	съз-
нават,	че	трябва	да	молят	Бога	за	прошка	на	своите	грехо-
ве.	 Смирението	 пред	 Бога	 предполага	 и	 смирението	 пред	
ближните,,	а	изходна	точка	за	смирението	е	любовта	–	към	
Бога	 и	 любовта	 към	 ближните.	Наред	 с	 другите	 тайнства	
Покаянието	ни	преобразява,	защото	приемайки	дара	на	Све-

тия	дух,	ставаме	способни	да	преосмислим	много	житейски	
обстоятелства,	отношенията	си	с	ближните,	както	и	бъдеще-
то	си.	И	за	пореден	път	да	се	уверим,	че	Бог	ни	е	обикнал.	И	
макар	понякога	да	Го	забравяме,	Той	никога	не	ни	забравя. 
 
Автор:	Любомир	Бакърджиев,	докторант,	БФ
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Християнството и империята 
в Тракия 
                Протодякон Александър Нешев

Abstract: This thesis presents а part of the 
author’s interests and researches into the 
problems of relationships between the Roman 
Empire and Christianity in Thrace, which 
were provoked by the information contained 
in the early Christian archeological monu-
ments, artifacts and hagiographic sources. It 
focuses mainly on the development of Chris-
tian towns and their dioceses, and the ad-
vancement of the church architecture inside 
and outside the human settlements.

	 	 	 	 	 	 	 Настоящата	 статия	 представя	 част	 от	 интересите	 и	
изследователските	 търсения	 на	 автора,	 в	 проблемати-
ката	 свързана	 с	 отношенията	 между	 Римската	 империя	
и	 християнството	 в	 Тракия,	 провокиран	 от	 информаци-
ята,	 която	 му	 предоставят	 раннохристиянските	 	 архео-
логически	 паметници,	 артефакти	 и	 агиографски	 изво-
ри.	 Акцентира	 се	 върху	 развитието	 на	 християнските	
градове	 и	 техните	 епископии,	 както	 и	 върху	 напредъкът	
на	 църковната	 архитектура	 в,	 и	 извън	 населените	 места. 
														Не	е	известно	и	не	разполагаме	с	исторически	до-
казателства	някой	от	 големите	апостоли	да	е	проповядвал	
в	Тракия.	Делото	на	ап.	Павел	в	Троада,	Филипи	и	Солун,	

Key words: christianity, Roman empire, Thrace, church, relationships, 
archeological monuments, artifacts, dioceses.

които	са	в	близост	до	тракийските	земи	предполага,	че	пър-
вовърховният	 апостол	 не	 оставя	 без	 внимание	 и	 някои	 от	
градовете	там.	По	предание	се	твърди,	че	за	пръв	епископ	
на	Филипопол	е	избран	апостолският	ученик	Ерм,	а	във	Ве-
рея	(Августа	Траяна)	–		ученикът	на	ап.	Павел	ап.	Карп.[1] 
																				Във	втората	половина	на	II	в.	в	градовете	Де-
велт	и	Анхиало	вече	има	епископски	катедри.	Предстоятел	
в	Дебелт	по	това	време	е	Елий	Публий	Юлий	(към	190	г.),	
а	в	Анхиало	е	еп.	Сотас.	Те	са	известни	със	своята	усилена	
борба	против	монтанизма.[2]	Логиката	предполага,	че	цър-
ковни	общини	има	и	в	други	черноморски	градове	населени	
предимно	 с	 гърци.	На	 свой	ред	 тези	 епископски	центрове	
служат	като	опорна	точка	за	по-нататъшнoто	разпростране-
ние	на	християнството	във	вътрешността	на	страната.	Как	
точно	се	развива	то	в	Тракия	през	III	в.	не	е	известно.
																			Достоверни	мъченически	актове	от	Диоклециано-
вото	гонение	в	началото	на	IV	в.	свидетелстват	за	християн-
ски	мъченици	в	градовете	Хадрианопол,	Дризипатра	и	Епи-
ват.	Пак	според	преданието	в	Одесос	и	Хераклея	(Ираклия)	
църквите	 основава	 вероятният	 ученик	 на	 ап.	 Павел	 –	 еп.	
Амплий.[3]	По	 време	на	 гоненията	 загиват	 хераклийският	
епископ	Филип,	неговият	дякон	Хермес	и	един	свещеник	на	
име	Север.[4]	От	списъка	с	участници	в	I	Вселенски	събор	
се	разбира,	че	епископът	на	Бизантион	е	подчинен	на	епис-
копа	на	Хераклея,	който	е	с	права	на	митрополит.[5]
															През	II	–	IV	в.	християнството	си	пробива	път	в	До-
лна	Мизия,	в	градовете	Марцианопол	и	Дуросторум.	В	Мал-
ка	Скития	епископски	център	е	гр.	Томи.	По	свидетелството	
на	Тертулиан	в	началото	на	 III	 в.	 християнската	проповед	
прониква	между	племената	гети,	даки,	сармати	и	скити.[6]
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	След	прокламацията	на	Миланския	едикт	(313),	
който	обявява	християнската	религия	за	равноправна	в	Рим-
ската	 империя,	 настъпва	 преломен	 момент	 в	 битието	 на	
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църквата.	Християнството	се	разпространява	и	утвърждава	
успешно	по	всички	краища	на	Балканския	п-ов.	Св.	Никита	
Ремесиански	(366-414)	проявява	огромно	усърдие	в	христи-
янизирането	на	гети,	скити,	та	дори	и	на	най-дивото	и	сви-
репо	тракийско	племе	беси,	което	твърдо	защитава	своите	
самостоятелност,	традиции,	език	и	нрави.	Поради	пламен-
ната	ревност	и	поради	образцовия	си	живот	(на	св.	Никита),	
по	 думите	 на	 блаж.	 Йероним	 (342-420),	 „звероподобните	
беси,	 които	 някога	 принасяли	 в	жертва	 хора,	 са	 заменили	
скърцането	на	зъбите	и	гнева	със	сладката	песен	за	Христа“.
[7]	В	тази	връзка	св.	Павлин	Нолански	също	удивено	разказ-
ва:	„Нали	бесите,	ако	и	земята,	и	душата	им	да	са	сурови,...
са	 станали	 сега	по	 твое	напътствие	кротки	овце,	 които	 се	
струпват	в	кошарата	на	мира!...	Каква	промяна	на	нещата!	
Какъв	 щастлив	 обрат!	 Непроходимите	 и	 кървави	 по-рано	
планини	сега	закрилят	превърнатите	разбойници	в	монаси	
–	храненици	на	мира.	Окървавената	някога	земя,	сега	е	земя	
на	живота...	Там,	гдето	някога	е	имало	животински	нрави,	
сега	 властвува	 ангелски	 дух	 и	 в	 пещерите	 се	 подслонява	
като	праведник	този,	който	е	живял	в	тях	като	разбойник...	
Хвала	на	тебе,	Никита,	добри	рабе	на	Христа!...	При	твоите	
думи	скитът	омеква...	При	тебе	се	стичат	и	гети,	и	всички	
даки...“[8]
														Ако	християнската	проповед	успява	да	проникне	
дори	в	дълбоките	планини	сред	„звероподобните	беси“,	кол-
ко	по-лесно	тя	достига	в	другите	райони	и	най-вече	в	градо-
вете.	Навсякъде	се	създава	стройна	църковна	(пирамидална)	
организация.	Увеличава	 се	броят	на	 епископските	катедри	
ръководени	от	духовни	и	ерудирани	архипастири,	участва-
щи	пълноценно	 в	живота	на	църквата.	Такива	 епископски	
центрове	са	Сердика,	Филипопол,	Томи,	Марцианопол,	Тра-
янопол,	Марония	и	др.	Всички	те	взимат	пълноценно	учас-
тие	в	поместните	и	вселенски	събори	през	IV	–	VI	в.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Значимо	място	в	живота	на	църквата	заема	гр.	
Сердика,	в	който	през	343	г.	се	състои		събор	в	защита	на	
Никейския	 символ	 на	 вярата.	 Контрасъборът	 на	 ариани-
те	се	провежда	във	Филипопол.	Сердикийският	събор	има	
твърде	голямо	значение	за	преодоляване		на	ариевата	ерес	
и	укрепването	на	църковното	единство.	От	историята	са	из-
вестни	и	други	градове,	които	участват	активно	в	борбата	с	
арианството:	Томи,	Хадрианопол,	Диоклецианопол	и	др.[9] 
														Християнството	с	неговите	култови	сгради	(хра-
мове,	 манастири,	 параклиси,	 мартириуми	 и	 баптистерии)	
бързо	 се	 разпространява	 в	 рамките	 на	 диоцез	 Тракия.	 В	
множество	 населени	 места	 по	 днешните	 български	 земи	
сe	откриват	понякога	масивните	руини	на	раннохристиян-
ски	църкви	и	археологическия	инвентар	към	тях.	Към	тези	
селища	може	да	се	прибавят	и	значителният	брой	градски	
центрове,	познати	от	изворите	като	седалища	на	епископи,	
в	 които	неминуемо	 съществуват	 все	 още	неоткрити	 епис-
копски	 катедрали.	 Богата	 материална	 и	 духовна	 култура	
е	 съсредоточена	 в	 тези	 епископски	центрове.	Освен	 таки-
ва	 те	 са	и	важни	икономически	и	 административни	точки	
в	 Римската	 империя.	 Някои	 от	 тях	 се	 определят	 от	 рим-
ската	 власт	 като	 седалища	 на	 военни	 легиони	 (Дуросто-
рум,	Томи	и	 др.),	 на	флоти	и	флотилии	 (Одесос),	 в	 други	
съществуват	 оръжейни	работилници	 (Марцианопол)	и	пр.	
Епископските	 катедри	 се	намират	и	на	 важни	 стратегиче-
ски	места	по	мрежата	от	пътища	в	Империята,	поради	кое-
то	са	здраво	укрепвани	и	поддържани	от	страна	на	властта.	
Всички	 тези	функции	 на	 градските	 центрове	 предполагат	
едно	 по-голямо	 струпване	 на	 население,	 което	 се	 нуждае	
от	християнски	храмове,	в	които	да	изповядва	своята	вяра. 
														При	редовни	археологически	разкопки	са	открити	
много	църкви	от	периода	IV	–	VI	в.,	като	някои	от	тях	ни	
изненадват	 със	 своята	 внушителна	 големина	и	 архитекту-

Археология Археология



56 57

Светодавец брой 12/2021 Светодавец брой 12/2021

ра	(базиликите	във	Филипопол,	Ятрус,	Кабиле,	Нове	и	др.).	
Използвайки	 свещеността	 на	 мястото,	 храмове	 умишлено	
се	изграждат	 върху	останките	на	 разрушени	 антични	 све-
тилища:	църква	№	4а	в	Хисаря,	храмът	в	с.	Драгановец	–	
Търговищко,	в	с.	Батун	–	Доспатско,	църквата	в	с.	Коматево	
–	Пловдивско,	базиликите	в	с.	Караново,	църквата	край	с.	
Драгойново,	 Първомайско	 и	 др.	 Старите	 езичници	 всъщ-
ност	 са	 новите	 християни.[10]	Не	 са	 редки	 случаите	 оба-
че,	когато	църкви	или	дори	цели	комплекси	се	изграждат	на	
съвсем	„чист	терен“,	а	не	на	култово	или	застроено	преди	
това	място.
														Проследявайки	честотата	на	застрояване	на	ран-
нохристиянски	храмове	из	земите	на	днешна	България	ние	
виждаме,	че	най-компактни	групи	се	откриват	по	бреговете	
на	Черно	море,	в	големите	късноантични	административни	
и	търговски	центрове	(някои	от	които	и	днес	са	такива),	в	
най-известните	за	тогавашното	време	лечебни	места	с	ми-
нерални	извори	и	селища	разположени	край	важните	кръс-
товища	и	пътища.
														Най-напред	църквите	се	изграждат	извън	крепост-
ните	стени	на	градовете,	но	по-късно	се	строят	вече	в	самия	
им	център,	на	 едни	от	най-високите,	 хубави	и	подходящи	
за	 това	места.	Християнските	 храмове	играят	 съществена	
роля	в	градоустройствения	план	на	късноантичните	градове	
и	най-вече	в	оформянето	на	техните	площади	и	главни	ули-
ци.	Внушителната	им	големина	внася	значителни	промени	
в	градските	ядра	и	в	общата	планировка	на	селищата.	Като	
едни	от	най-представителните	обществени	сгради,	църкви-
те	са	от	основните	архитектурни	доминанти	в	населените	
места.[11]
														Оформят	се	и	епископските	центрове,	при	които	
резиденцията	 на	 архиепископа,	 митрополита	 или	 обикно-
вения	епископ	задължително	е	свързана	в	един	архитекту-

рен	ансамбъл	с	главния	храм.	Някои	от	църквите	изградени	
извън	крепостните	стени	имат	циметериален	характер	или	
по-ясно	казано	те	изпълняват	функция	на	храмове,	свързани	
с	некрополите	и	погребенията	извършвани	в	тях.	В	по-късни	
времена	заради	чужди	нашествия	много	от	църквите	и	ма-
настирите	намиращи	се	извън	крепостните	стени	са	добре	
укрепени	и	придобиват	и	отбранителна	функция.[12]
														Църковната	архитектура	в	диоцез	Тракия	показва	
традиции	каквито	се	виждат	във	всички	балкански	провин-
ции,	разбира	се	със	съответните	регионални	и	хронологиче-
ски	особености.	Триконхалните	базилики	с	единичен	(често	
с	пастофориа,	т.е.	две	странични	–	от	север	и	юг	–	помеще-
ния,	 протезис	 за	 северната	и	 дяконикон	 за	южната	 страна	
на	олтара)	или	комплексен	олтар	са	традиционни,	както	и	
еднокорабните	църкви	най-вече	за	извънградските	райони.	
Локалните	видове	места	за	богослужение	развити	през	къс-
ната	античност	включват	кръстокуполни	църкви,	тетракон-
хални	(с	четири	абсиди,	разположени	на	кръст)	и	ротонди	
(кръгла).	Диоцез	Тракия	изобилства	от	сводести	и	куполни	
базилики.[13]
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	С	образуването	на	новите	провинции	в	рамки-
те	на	диоцеза	и	институционализирането	на	християнската	
църква,	което	се	случва	след	324	г.,	бихме	могли	да	очакваме	
и	 изграждането	 на	 първите	 видими	 християнски	 храмове,	
както	в	основните	урбанистични	центрове,	т.	е.	метрополи-
ите,	чиито	епископи	вече	са	именуват	митрополити,	така	и	в	
по-малките	центрове.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Несъмнено	е,	че	в	Долнодунавските	провинции	
Дуросторум	остава	един	от	най-богатите	с	раннохристиян-
ското	си	минало	градове.	В	него	са	вписани	имената	на	12	
мъченици	от	IV	в.	и	са	запазени	археологически	артефакти,	
мартириуми	и	лапидарни	паметници,	разказващи	за	тяхно-
то	мъченичество.	Тези	страдалчески	подвизи	фигурират	не	
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само	в	църковния	календар,	но	са	отразени	и	съхранени	в	
обширни	жития.
														Със	смъртта	(по	времето	на	имп.	Максимин	Дайа)	на	
мъчениците	св.	Максим,	св.	Дада	и	св.	Квинтилиан	се	свърз-
ва	мартириумът	с	три	аркосолия	в	Дуросторум.	От	текстът	
на	житието	става	ясно,	че	около	313	г.	над	мощите	на	светци-
те	е	изграден	мартирий.	Той	се	намира	в	центъра	на	антич-
ния	некропол	на	Дуросторум,	до	популярната	гробница	със	
стенописи	от	IV	в.	Представлява	масивен	тухлен	октогон	с	
външни	размери	–	7,70	х	7,60	м	и	запазена	височина	от	2,10	
м.	Около	квадратната	камера	са	оформени	три	аркосолийни	
ниши	за	саркофази	с	размер	–	2,10	х	0,90	х	1,80	м,	в	които	са	
били	положени	мощите	на	 трима	мъченици.	Съществуват	
многобройни	примери	за	октогона	като	предпочитана	архи-
тектура	за	мартириумите,	както	и	за	аркосолиите	като	обичай-
но	гробно	съоръжение	за	полагане	на	тела	на	мъченици.[14].	 
														Друг	известен	митрополитски	център,	който	по-
лучава	катедра	още	в	началото	на	IV	в.	е	отстоящият	на	24	
мили	западно	от	Одесос	–	Марцианопол.	За	момента	обаче	
епископската	 базилика	или	 друга	 базилика	 от	 това	 време,	
все	още	не	е	открита	по	археологически	път.
														Изглежда,	че	не	такава	е	ситуацията	в	съседния	Оде-
сос,	който	още	с	приемането	на	християнството	се	превръща	
в	епископски	център.	Неговото	значение	ясно	се	вижда	във	
факта,	че	тук	е	открита	една	от	малкото,	познати	ни	до	този	
момент,	 базилики,	 чието	 строителство	 се	 отнася	 към	 вре-
мето	на	Константин	I,	а	именно	тази	в	местността	„Пиринч	
тепе“.	Тя	е	проучена	и	публикувана	от	Х.	и	К.	Шкорпил	през	
1909	г.,	като	в	случая	става	въпрос	за	трикорабна,	едноапсид-
на	базилика,	със	сложен	олтар,	нартекс,	баптистерий,	парак-
лис	и	галерия.	Дължината	й	достига	20	м,	а	ширината	–	18	м. 
												В	руините	са	намерени	различни	архитектурни	фрагмен-
ти:	антични	капители,	стълбчета	от	балюстрада,	мраморни	

плочи,	три	различни	бази,	фрагменти	от	мозайка	и	стенописи. 
Х.	 и	 К.	 Шкорпил	 изказват	 тезата,	 че	 базиликата	 в	 пър-
воначалния	 си	 вид	 е	 от	 епохата	 на	 Константин	 I	 (306-
337),	 но	 през	 VI	 в.	 е	 била	 преустроена.[15]	 Тук	 е	 нуж-
но	 да	 отбележим,	 че	 напоследък	 изграждането	 на	
ранната	базилика	се	отнася	по-скоро	към	края	на	IV	в.[16] 
Храмът	е	разположен	извън	крепостта	и	вероятно	е	бил	ма-
настирски,	тъй	като	са	разкрити	части	от	пристройки	в	из-
точния	край	на	южната	стена.[17]
														Със	значително	повече	данни	в	агиографските	из-
вори,	но	и	при	археологическите	проучвания,	разполагаме	
за	градовете	в	провинция	Скития.	Така,	столицата	Томи	се	
слави	с	най-голямата	си	група	светци-мъченици	(над	100)	не	
само	в	Добруджа,	но	и	изобщо	на	Балканите.	Поради	тази	си	
заслуга	градът	получава	епископска	катедра	още	в	началото	
на	IV	в.	Изключително	важно	свидетелство	затова	е	разка-
зът	на	Теодорит	Кирски	(390-457)	от	първата	половина	на	V	
в.,	в	който	се	излага	дейността	на	епископ	Бретанион,	под	
чието	управление	е	и	цяла	Скития.	През	V	в.	Томи	е	издиг-
нат	в	архиепископска	катедра,	а	в	средата	на	VI	в.	е	повишен	
в	ранг	на	митрополия	подпомагана	от	14	викарни	епископа.
[18]
														Заедно	с	Дуросторум	Новиодунум	е	град	по	Дунав-
ската	граница	на	Римската	империя,	който	се	слави	с	вну-
шителна	група	мъченици,	подробно	описана	в	агиографска-
та	литература.	Единствено	провинциалната	столица	Томи	го	
превъзхожда	с	раннохристиянското	си	минало.	Това	е	и	една	
от	най-важните	крепости	в	този	район,	в	която	точно	по	вре-
ме	на	Диоклециановите	гонения	се	настанява	командването	
на	Първи	Юпитеров	скитски	легион.[19]
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Крепостта	Диногеция	също	се	утвърждава	като	
средище	 на	 християнството,	 със	 значителен	 брой	 христи-
яни-мъченици,	 сред	 които	 изпъкват	 св.	Фаустинианус,	 св.	

Археология Археология



60 61

Светодавец брой 12/2021 Светодавец брой 12/2021

Марциалис,	св.	Януариус,	св.	Александър	и	св.	Еупрепус;	
и	св.	Максимианус,	св.	Александър,	св.	Прокулус	и	св.	Аф-
ранус.[20]
														Филипопол	е	силно	средище	на	християнската	вяра	
и	най-големият	и	важен	градски	център	на	Балканския	п-ов	
до	началото	на	IV	в.,	когато	християнската	проповед	навли-
за	масово	в	пределите	на	днешна	България.	Той	е	столица	на	
провинция	Тракия	и	е	съответно	най-напред	епископска,	а	
след	това	и	митрополитска	катедра	почти	без	прекъсване	от	
IV	в.,	та	чак	до	нашето	съвремие.[21]
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	За	момента	единствено	конхалният	мартириум,	
разположен	до	Източната	порта	на	града,	се	свързва	с	упра-
влението	на	Константин	I,	въпреки,	че	напоследък	тази	да-
тировка	е	предложена	на	преоценка.
														На	42	км	северно	от	Филипопол	се	виждат	вели-
чествените	останки	на	град	Диоклецианопол.	Той	се	намира	
в	подножието	на	южните	склонове	на	Средна	гора,	разпо-
ложен	в	малка	котловина.	В	района	са	установени	22	мине-
рални	лечебни	извора,	като	при	управлението	на	император	
Диоклециан	 (284-305)	 на	мястото	 на	 предходното	 селище	
израства	нов	град,	който	е	сред	петте	най-големи	в	провин-
ция	Тракия.
														С	утвърждаването	на	християнството	в	Диоклециа-
нопол	и	околностите	му	се	изграждат	множество	базилики,	
от	които	досега	са	открити	около	десет.	Много	от	тях	са	по-
строени	 върху	разрушени	 езически	 светилища	и	 храмове.	
Епископската	катедра	на	града	е	подчинена	на	филипопол-
ския	митрополит.	В	югозападната	част	на	Диоклецианопол	
е	открит	неголям	амфитеатър	изграден	по	времето	на	Косн-
тантин	I,	в	който	след	325	г.	спират	да	се	провеждат	глади-
аторски	борби	поради	забраната	им	в	Източната	империя.
[22]
														Августа	Траяна	е	един	от	най-големите	римски	гра-

дове	в	Тракия.	Според	някоѝ	изследователи	на	църковната	
история	името	на	ап.	Карп	се	свързва	с	началото	на	христи-
янската	проповед	в	града.[23]	По-вероятно	е	обаче	той	да	се	
е	трудил	в	гр.	Берия	(Верия),	в	Македония.
														В	агиографската	литература	не	се	открива	името	на	
нито	един	мъченик	от	Августа	Траяна.	Един	археологиче-
ски	паметник	обаче	ни	насочва	в	противоположна	посока.	
През	1979	г.	извън	очертанията	на	града,	в	границите	на	из-
точния	късноантичен	некропол	е	открит	голям	мартириум	
във	формата	на	четириконхална	 сграда	 с	притвор.	В	 един	
от	гробовете,	изографисан	със	стенописи	в	тъмночервено,	
се	чете	надпис	на	старогръцки,	в	който	е	изписан	псалм	от	
Стария	завет:	„Да	бъде	това	вечно	мое	място	за	почивка.	Тук	
искам	да	живея,	както	съм	си	го	пожелал.	Господи	помилуй.	
Бог	е	с	нас!“[24]
														За	момента	не	се	откриват	археологически	данни	
от	ранното	християнство	 за	общините	Месамбрия	Понти-
ка	 и	 Анхиало,	 като	 последната	 е	 сред	 първенствуващите	
християнски	 градове	 по	 бреговете	 на	 българската	 част	 от	
Черно	море.	Списъците	с	епархии	и	други	документи	засви-
детелстват,	 че	 епископска	катедра	 с	незначителни	прекъс-
вания	тук	има	от	IV	в.	насетне[25],	както	и	в	Хадрианопол,	
който	 е	 водеща	 епископска	 и	митрополитска	 катедра	 още	
през	IV	в.[26]
														Тези	примери	показват,	че	изследването	на	матери-
алното	наследство	на	християнските	общини	в	рамките	на	
диоцез	Тракия	е	все	още	в	своето	начало	и	тепърва	ще	се	
правят	открития	в	тази	посока.	Един	добър	пример	за	това,	
как	вероятно	е	изглеждал	християнският	град,	ни	дава	Дио-
клецианопол,	изпълнен	с	множество	християнски	храмове.	
Това,	което	прави	впечатление	 за	момента	е	концентрира-
не	на	усилията	върху	изграждането	на	мартириуми,	както	и	
на	циметериални	храмове,	или	такива,	разположени	извън	
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рамките	на	града.
														Един	от	основните	постулати	в	християнството	е,	
че	църквата	„не	е	от	този	свят“.	Това	съвсем	ясно	се	вижда,	
както	в	целия	Нов	завет,	така	и	в	ранното	предание	на	хрис-
тиянското	общество.	Особено	показателен	в	тази	насока	е	
текстът	на	посланието	до	Диоген,	в	който	пише:	„Христи-
яните	обитават	собствената	си	родина,	но	като	пришълци.	
Участват	 във	 всичко	 като	 граждани,	 но	 страдат	 като	 чуж-
денци:	всяка	чужда	родина	е	тяхна	и	всяка	родина	–	чужда...	
По	земята	ходят,	но	са	граждани	на	небесата“.
												В	първите	три	века	църквата	е	наистина	извън	света,	
като	за	християните	това	е	нормално	и	те	не	се	смущават.	Но	
точно	от	това	се	притеснява	Римската	империя,	водена	от	
своите	претенции	за	универсалност.	Тя	смята,	че	е	един	ар-
битър	и	последна	инстанция	в	решаването	на	гражданските	
проблеми,	че	осигурява	мир,	справедливост,	стабилност	и	
ред.	Несъгласни	с	всички	тези	утопични	илюзии,	христия-
ните	са	обявени	за	създаващи	безредици	и	биват	преследва-
ни,	въпреки,	че	те	се	молят	за	държавата,	обществения	ред,	
та	дори	и	за	римския	император.	Въобще	в	ранните	хрис-
тияни	е	съвсем	видима	почитта	и	уважението	към	властта,	
която	за	тях	тя	е	по	Божие	допущение.	Римската	държава	
със	 своите	 институции	 спомага	 за	 разпространението	 на	
християнството.
												В	съзнанието	на	ранните	християни	църквата	е	едно	
ново	общество,	„нов	народ	Божий“,	новороден	чрез	кръще-
нието.	Това	раждане	дава	ново	измерение	на	християнския	
живот,	то	въвежда	в	„царството	Божие“,	приобщава	го	още	
към	скрития	за		другите	хора	„живот	в	бъдещия	век“,	така	
че,	оставайки	в	сегашния	свят	християнинът	чрез	църквата	
става	гражданин	и	на	един	друг	свят.	Именно	затова	тя	се	
отделя	от	светското,	не	поради	гоненията	и	отрицанията,	а	
поради	несъвместимостта	на	нейната	идеологическа	 същ-

ност	с	нищо	земно.
												След	тривековната	вражда	между	държавата	и	хрис-
тиянството,	 първата	 в	 лицето	 на	 императорите	 Галерий	
(293-311)	и	Константин	I	(306-337)	е	принудена	да	отстъпи.	
Самият	римски	император	става	съмишленик	на	църквата	и	
неин	действителен	член	в	края	на	живота	си	(Константин	I),	
и	заедно	с	църковните	йерарси	решават	да	укрепят	и	обно-
вят	Империята.	От	яростен	гонител	императорският	инсти-
тут	става	„равноапостолен“	за	християните.	В	богослужеб-
ните	книги	Константин	I	даже	се	нарича	„новият	Павел“.
												От	тази	епоха	все	по-често	започва	да	се	прокрадва	
идеята,	че	самата	държава	може	да	стане	християнска	и	да	
подпомага	основната	мисия	на	църквата	–	спасението	на	ду-
шата.	Най-силният	глас	в	тази	насока	е	този	на	Евсевеий	Ке-
сарийски.	Но	още	съвсем	в	началото	се	разбира	колко	скъпо	
излиза	на	църквата	това	съюз	с	държавата.	Достатъчно	е	за	
нас	да	проследим	внимателно	поведението	на	императорите	
по	времето	на	арианските	спорове.
												Християнството	става	официална	религия	на	Рим-
ската	 империя	 в	 края	 на	 IV	 в.	 при	 император	 Теодосий	 I	
(379-395),	като	в	същото	време	езичеството,	та	дори	и	ере-
сите	остават	извън	закона	и	се	забраняват.	Това	положение	
се	харесва	на	много	от	епископите,	защото	основният	дял	
в	защита	на	православието	се	пада	на	държавата.	Църквата	
става	удобно	място	за	правене	на	кариера.	Но	при	всички	
положения	тя	изключително	много	губи	от	това	статукво	на	
държавно	изповедание,	докато	в	същото	време	Империята	
печели	многократно,	като	се	идентифицира	чрез	църквата,	
както	впрочем	се	случва	и	днес	в	някои	съвременни	право-
славни	държави.
												Разбира	се	много	от	християните	са	смутени	от	навли-
зането	на	държавата	и	те	се	отделят	от	света.	Това	е	и	едно	
от	обясненията	за	появата	по	същото	време	на	монашество-
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то,	което	за	кратко	време	намира	множество	съмишленици	
и	поддръжници.	В	цялата	история	на	Източната	римска	им-
перия	 то	 остава	 като	 един	 коректив	 на	 секуларизацията	 в	
църквата.
												През	IV	в.	границата	между	християнството	и	света	
е	ясна:	църквата	е	общност	на	кръстените,	макар	че	не	всич-
ки	повярвали	са	наясно	с	прелома,	който	трябва	да	настъпи	
след	извършването	на	кръщението.	В	V	в.	вече	тази	външна	
граница	започва	постепенно	да	избледнява.	Християнското	
общество	 все	 повече	 се	 отъждествява	 с	 византийското.	 И	
въпреки	всичко	това,	в	учението	и	съзнанието	на	църквата	
остава	 непроменен	 принципът:	 християнското	 общество	 е	
различно,	общество	„не	от	този	свят“.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ние	трябва	да	отбележим	и	следното:	говорейки	
за	взаимоотношенията	между	държавата	и	църквата,	изсле-
дователите	на	Византия	най-често	смесват	отношението	на	
Империята	 към	 църквата	 и	 отношението	 на	 църквата	 към	
нея.	А	между	тях	двете	е	необходимо	да	се	направи	точно	
и	ясно	разграничение.	Своеобразието	на	тези	векове	се	със-
тои	именно	в	това	–	в	тези	две	съвършено	различни,	както	
по	произход,	така	и	по	вдъхновение	логики,	както	и	в	тях-
ната	постоянна	борба	и	равновесие.	Първата	е	логиката	на	
римския	 теократически	 абсолютизъм,	 съхранен	 в	Христи-
янската	империя	благодарение	на	обръщането	на	Констан-
тин	I.	Втората	е	отношението	на	църквата	към	Империята,	
произтичащо	от	християнското	разбиране	за	света.	Тези	две	
логики	се	срещат	напълно	реално,	в	живата	действителност,	
в	цялата	ѝ	сложност	и	многообразие.	В	един	и	същи	момент	
едни	 и	 същи	 хора	 съставят	 и	 света,	 и	 църквата,	 като	 кон-
фликтът	се	пренася	отвън	навътре.
												Вглеждайки	се	внимателно	в	историята	не	може	да	не	
забележим	борбата	на	християнството	за	неговата	вътрешна	
свобода,	дори	в	годините	на	триумф	на	Римската	държава.	

Императорът	има	властта	за	много,	но	не	може	всичко:	не-
говият	 абсолютизъм	има	 вътрешна	 граница	и	 този	предел	
е	християнската	истина.	Тези	пък,	които	примерно	днес	са	
смазани	от	властта,	на	другия	ден	се	прославят	като	светци	
и	 същата	 Империя	 е	 длъжна	 да	 ги	 почита	 заради	 техния	
подвиг	на	съпротива	и	несъкрушима	свобода	на	духа.	Дос-
татъчно	 е	 да	 споменем	имената	на	 св.	Атанасий	Алексан-
дрийски	и	св.	Йоан	Златоуст.	Градовете	Никея	и	Халкидон	
тържествуват	въпреки	Римската	държава,	направила	всичко	
за	да	ги	изтрие	от		християнското	съзнание.	Църквата	не	же-
лае	да	отстъпи	от	Христос,	заради	когото	тя	приема	съюза	с	
властимащите.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Римската	империя	се	простира	на	огромна	тери-
тория,	обхващаща	земите	на	около		50	съвременни	страни.	
Тези	народи	са	с	различни	строителни	традиции	и	поради	
това	християнската	архитектура	получава	нееднакъв	облик,	
независимо	 от	 общата	 идея	 и	функционален	 замисъл.	Из-
граждането	на	храмове	заема	една	от	основните	роли	сред	
изкуствата	в	Късната	античност.	Култовото	строителство	в	
диоцез	Тракия	разбира	се	е	повлияно	от	съседните	диоцези.	
Намирайки	се	в	едни	и	същи	обществени	и	икономически	
условия,	както	и	в	преки	културни	връзки,	в	тях	се	създават	
подобни	 архитектурни	 образци,	 характерни	 с	 общи	 	 кон-
структивни	планове	и	строителни	техники.
												Християнските	паметници	ни	показват,	че	доста	често	
най-ранните	църквите	се	строят	върху	развалините	на	раз-
рушени	езически	светилища	или	светски	постройки.	В	тази	
епоха	за	храмове	се	предпочитат	местата	осветени	от	пре-
дишните	 паганистични	 култове,	 които	 по	 психологическа	
нагласа	са	се	утвърдили	вече	като	свещени.	При	едни	изо-
ставените	строежи	са	приспособявани	за	църкви;	при	други	
са	 използвани	 части	 от	 субструкцията	 и	 суперструкцията,	
повтаряйки	в	най-общ	план	основните	линии,	а	при	трети	
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са	преупотребявани	строителни	материали	и	архитектурни	
детайли	от	по-предни	постройки.	Всичко	това	ни	свидетел-
ства,	 че	 в	 източната	 част	 на	 Балканския	 п-ов	 съществува	
значително	строителство	с	монументален	характер,	остави-
ло	трайни	следи	още	преди	образуването	на	новата	Източна	
(Византийска)	империя.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	В	тази	част	на	Балканите	процъфтяват	едновре-
менно	значимите	култури	на	траките	и	гръцките	колонисти	
от	 западните	 брегове	 на	 Черно	 море.	 Строителните	 про-
цеси	продължават	и	през	ранновизантийския	период,	осъ-
ществявайки	една	приемственост	от	раннохристиянската	и	
предишните	исторически	култури.	Това	се	вижда	из	много	
населени	места:	в	Августа	Траяна,	Филипопол,	Диоклециа-
нопол,	с.	Барутин	(Доспатско),	с.	Драгановец	(Търговищко),	
с	Караново	(Новозагорско),	Шуменска	крепост,	Ятрус	и	др. 
												През	IV	в.	вече	се	оформя	основното	функционално	
делене	на	църковната	постройка,	което	остава	и	занапред,	
независимо	от	различните	видове	храмове.	С	времето	хрис-
тиянските	 архитектурни	 паметници	 търпят	 развитие,	 при	
което	постепенно	се	изяснява	точната	позиция,	предназна-
чението,	 мащаба	 и	 пропорциите	 на	 съставните	 им	 части,	
както	и	 свързването	им	в	 една	функционално-естетическа	
композиция.	Анализът	на	тези	елементи	ни	показва	вътреш-
ната	връзка	и	взаимна	зависимост	в	развитието	на	основни-
те	църковни	типове	строителство.
												Оформянето	на	групи	от	храмове	по	места	ни	свиде-
телства,	че	различните	видове	култови	съоръжения	не	мо-
гат	да	се	локализират	в	определени	области	на	страната.	На	
едно	и	 също	място	 се	 виждат	различни	по	основна	 схема	
храмови	постройки,	а	тези	от	тях,	които	са	със	сходни	архи-
тектурни	черти	са	доста	често	отдалечени	един	от	друг.	На-
пример	засводеният	тип	базилика	(със	и	без	купол)	се	среща	
най-често	в	Пазарджишко,	а	скъсените	куполни	храмове	се	

констатират	в	Ловешкия	край.	Добре	е	да	се	подчертае	също,	
че	църквите	в	Родопите	и	по	течението	на	реките	Струма	и	
Места	имат	силна	приемственост	повече	с	архитектурните	
паметници	от	Беломорска	Тракия,	отколкото	с	храмовете	от	
вътрешността	на	страната.
												Най-активно	християнско	строителство	се	забелязва	по	
западното	крайбрежие	на	Черно	море	и	в	Южна	България,	
както	е	впрочем	и	днес	в	съответните	епархии	на	Българска-
та	 патриаршия.	Констатациите	 и	 личните	ми	 впечатления	
като	клирик	ми	показват,	че	в	нашето	съвремие	именно	в	тези	
църковни	области	е	най-развит	духовният	живот.	Северните	
български	земи	се	намират	по-далеч	от	Константинопол	и	са	
по-незащитени	от	варварските	нашествия.	Посредством	тър-
говията	пък	в	черноморските	градове	се	чувстват	връзките	с	
другите	култури	от	средиземноморски	центрове,	а	в	южните	
български	земи	се	усеща	близостта	на	столичния	град	–	ос-
новна	производствена	и	културна	точка	в	Римската	империя. 
									Голямо	число	от	великолепни	храмове	се	изграждат	
най-вече	 в	 по-значимите	 административни	 центрове	 с	 ус-
тановена	гръко-римска	традиция,	както	и	в	прочутите	още	
през	античността	лечебни	минерални	курорти.
																									От	гледна	точка	на	типологията	църкви-
те	се	делят	на	два	основни	вида:	с	удължена	и	с	центрична	
композиция.	Към	първият,	 който	 е	 и	 значително	по-голям	
се	отнасят	трикорабните	базилики	с	и	без	трансепт,	както	
и	еднокорабните	с	обикновен	и	сложен	план,	а	към	втората	
по-малобройна	група,	но	също	богата	на	архитектурни	ре-
шения	спадат	кръстокуполните	и	четириконхалните	църк-
ви,	както	и	ротондата.
												Целият	четвърти	век	е	един	подготвителен	етап,	в	
който	се	дава	началото	на	приспособяване	към	новите	стро-
ителни	техники,	търсят	се	по-рационални	и	функционални	
решения	за	новата	архитектурна	тема	–	църковната	сграда.	
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Тя	 се	 характеризира	 със	 строги	 архитектурни	 форми,	 до-
ближава	 се	 до	 раннохристиянските	 паметници	 и	 запазва	
някои	от	особеностите	на	античното	наследство.	Повечето	
базилики	са	трикорбни,	с	удължени	и	по-рядко	със	скъсени	
кораби,	но	винаги	с	полукръгла	апсида,	едноделен	олтар	и	
неразчленен	притвор.	Олтарното	 пространство	 понякога	 е	
фланкирано	от	пастфорий.	Интериорът	е	просторен,	а	обем-
но-фасадният	образ	е	със	строга	монументалност.	Градежът	
им	е	най-често	от	тухли	или	смесена	зидария,	от	редуващи	
се	пояси	от	камъни	и	тухли.	По-голяма	част	от	храмовете	
представляват	еволюирали	късноантични	обществени	сгра-
ди,	пригодени	за	изискванията	на	раннохристиянския	култ.	
В	края	на	IV	в.	към	основния	правоъгълен	план	на	едноко-
рабния	и	базиликален	храм	се	добавят	странични	помеще-
ния	долепени	до	източната	част	на	наоса,	встрани	от	олтара	
или	до	западния	край	–	встрани	от	притвора.	В	архитектурно	
отношение	прилепените	обеми	невинаги	са	добре	съчетани	
в	цялостния	архитектурен	ансамбъл.	Това	се	отнася	най-ве-
че	за	еднокорабните	църкви,	в	които	долепеното	помещение	
е	едно	и	стои	асиметрично,	докато	при	трикорабните	бази-
лики	 двете	 помещения	 са	 симетрично	 поставени	 от	 двете	
страни.	От	единична	постройка	храмът	постепенно	започва	
да	се	превръща	в	култов	комплекс.	В	края	на	IV	и	началото	
на	V	 в.	 колоните	 се	 заменят	 със	 стълбове,	 а	 колонадите	 с	
аркади,	като	същевременно	се	увеличава	разнообразието	в	
архитектурните	форми.
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