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„Откъде да започна да оплаквам деянията на моя окаян живот? 
Какво начало да поставя, Иисусе Христе, на моето ридание сега? 
Но, като Милосърден, дай ми прошка на греховете!”

 
(из Покайния канон на св. Андрей Критски).

 
Времето на Великия пост е винаги време на осмисляне. Да застанеш 
пред самия себе си, пред съвестта си и да видиш колко добрина има в 
живота ти и колко злина. Какви са греховете ти, какви са пороците и 
страстите ти и най-вече какви действия трябва да предприемеш, за да 
им се противопоставиш, да ги победиш, да ги изкорениш от душата си 
и от техен роб де се превърнеш отново в свободен (от страсти) човек. 
 
Много често се случва в живота ни Бог да изпрати изпитания, кои-
то да трябва да преживеем, за да се поучим от нещо. Понякога Бог 
така прави, че тези изпитания да идват не от зли и неблагоприятни 
обстоятелства, но от хора, от нашия ближен, от човек отсреща. И 
не, човеците, чрез които идват изпитанията не са непременно лоши, 
не са и опорочени съвсем. Понякога те, без да искат, помагат за на-
шето собствено спасение. Всичко зависи от това как ние ще при-
емем изпитанията, които ни се предлагат и как ще ги преодолеем. 
 
Напълним ли сърцето си с омраза то не реагираме по най-правил-
ния начин, но и ако обичаме само тези, които нас обичат има ли 
смисъл и ще получим ли от Бога благодат. Най-вероятно не. Обичта 
към враговете е основополагаща за духовния живот и за началото 
на пътя на спасението. За това и Великият пост започва с прошката. 
 
Да простиш не означава да забравиш. Да простиш не означава да си 
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Фотографията като послушания

апатичен към другия. Да простиш не означава и да не помогнеш на твоя 
„враг”. Прошката е очистване. Прошката е умиване на старите дела, 
загърбване и обновление. Чрез прошката даваме на другия, на „врага” 
ни втори шанс, но седемдесет пъти по седем, по думите на Спасителя. 
 
Започвайки да работим по този брой, посветен преди всичко на Ве-
ликия пост, си бях подготвил друг думи, с които да опиша мартен-
ския „Светодавец”. Смятам обаче, че пред изпитанията на живота ни, 
трябва да имаме пред очите си единствено Смисъла на този наш жи-
вот. Да виждаме Спасителя, да се поучаваме от Него, да се опитваме 
да бъдем Христоносци и Богоносци. Бъдем ли или поне ако се поста-
раем да станем такива, то каквито и изпитания да имаме, колкото ом-
раза и злоба да отнесем или щети да придобием, то мисля си, че ще 
има смисъл, защото само с прошката ставаме по-добри и чрез нея мо-
жем да се доближим до любовта, за която знаем, че никога не отпада. 
 
Простете!
 
Приятно четене на брой 3 на списание „Светодавец”!

Ангел Карадаков
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Светата
Четиридесетница

   Ето време благоприятно за самосъбран вътрешен живот, 
за духовно разведряване, укрепване и възхождане. Дава ни 
се възможността на дълбок аналитичен размисъл, сами да 
се видим, къде сме, и какво сме и да вземем мерки да ста-
нем това, което трябва да бъдем. Към тоя необходим процес 
от четири седмици майчински ни подканя Църквата чрез 
тротагелното: „Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!“ 
   
В дните на светата Четиридесетница пред нас се чертае 
всичката трагедия на грохналото и изнурено ветхозавет-
но човечество, подслаждана от светлата надежда за обе-
щания Изкупител, Който ще му дарува сили и средства за 

спасение. В тия изключителни дни душата ни се оглежда 
във величието и красотата на подвига, който ни доближа-
ва до Бога, и за нашите натъжнени духовни очи се разкри-
ват просторите на вечното копнение по изгубения рай... И 
ние се усещаме нищожни и като безпомощни деца, бояз-
ливо, ала настойчиво простираме немощните си ръце към 
източника на живота и спасението - Бога, за да получим 
от Него даровете на вярата ни и в благия Му промисъл.  
  
   В духовния процес, който съставлява същината на ве-
ликопостния подвиг, се различават три степени: покая-
ние, очищение и съвършенство. Покаяние за греховете, 
очистване от страстите и съвършенство в мира и любовта. 
    
    Покаянието е основа на нов живот. Съзнанието, че грехът, 
като отклонение от Божиите заповеди, като престъпление 
пред Божия закон и непослушание на Неговата воля, събуж-
да в човешката душа скръб и страдание и чрез тях я довеж-
да до разкаяние за извършения грях от който се отвращава 
с решението повече да не го повтаря, а да избегва изкуси-
телните му примамки с усилията да стане нов, чист и свят 
живот, украсен с добродетелите на вярата и благочестието.  
   
   Покаянието, като трепет на душата пред вратите на рая: 
„Как ще вляза в Твоя чертог, Спасе?“ пробужда заспали-
те, подтиснатите и пренебрегнатите нравствени сили към 
духовна работа: плач за милост, прощение и помощ, тъй 
като сълзите довеждат човека до духовна чистота. Пла-
чът е благодат за каещия се, понеже сълзите имат очис-
тителна и възродителна сила. Както след дъжд въздухът 
е пречистен, природата освежена, слънцето грее и топли 
по-нежно и мило, така и пречистената от сълзите на по-
каянието душа е по-бодра, по-крепка от сълзите на по-

Великият пост
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каянието душа е по-бодра, по-крепка и по-настъпателна 
и издръжлива в борбата със злото, греха и беззаконието.  
   Очищението е нравствено и логическо заключение от про-
цеса на покаянието. Затова покаянието и очищението са не-
разделимо свързани помежду си. Трябва да отречеш нещо, 
за да се освободиш от него, а очищението е освобождение от 
страстите, които причиняват падението - греха. Покаянието 
мистически довежда до отричане, или отказване причини-
те и следствията на греха, а очищението активно довежда 
до унищожението на греховните извори и стимули, за да 
може по тоя вътрешен път на духовна самосъбраност чрез 
самопознаване и самоопределяне да се дойде до прага на 
съвършенството и да се усили религиозно-нравствения въз-
торг на душата за възход по лествицата: „От земли на небо...“ 
 
   Съвършенството е идеалът на покаянието и очищението, 
защото, след плача за отеческа милост (блидният син, митаря 
и пр.), за божествено прощение (хананейката, разбойника и 
пр.) и за спасителна благодат (горчивият плач на Петра, след 
отричането, Савел на път за Дамаск, Мария Египетска и пр.) 
настъпват великите моменти на всеотдайното служение на 
Бога, което е изпълнение на повелението му: „Бъдете съвър-
шени, както ес ъвършен и Небесния ваш Отец“ (Мат. 5:48).  
 
  Съвършенството е безкрайно, както е безкраен Бог. 
То поглъща всички постижения на покаянието и очи-
щението и все пак се чувства незадоволено и неудо-
влетворено, защото няма безгрешен човек, та ако ще 
и един ден да е живял на земята. Поради това съвър-
шенството е безспирен подвиг до деня, в който Всесъ-
вършеният ще каже: „Стига, ела, влез в радостта Ми“.  
 
  И тъй, покаянието, очищението и съвършенство-

то продължават да изгаждат духовния храм на човека 
до края на земния му живот, като негови неизбежно не-
обходими опори и благодатно живителни сили. Оба-
че, тяхното спасително проявление трябва по-интен-
зивно да се изразява и по-дълбоко и осмислено да се 
подчертае през светата Четиридесетница, за да получи ду-
шата в пълнота великата радост на Пасхата Господня, коя-
то е крайъгълният камък на спасението и съвършенството.  
 
   Великият пост чрез покаянието, очищението и съвър-
шенството освобождава душата от робството на греха и я 
възвръща в свободата на спасението. Историята на Израил, 
който по зова на пророка и законодателя Мойсей се изтръгна 
от непоносимото египетско робство е предобраз на служе-
нието, което трябва да извърши душата на фараоните и през 
Червеното море и пустинята с труд и лишения стигна в обе-
дотаваната земя, тъй и християнинът, като торече мисления 
фараон (греховните въжделения и суетните усилия и борби 
в подчинение на зловредните страсти), трябва да влезе чрез 
пост и молитва в небесния Йерусалим. Израилевото чети-
ридесетгодишно пътешествие и странстване в пустинята е 
отричане на тъмната сила - процес на покаяние и очищение 
от езическите обичаи и нрави на Египет, от грубата матери-
ализация на живота и възхождане към завета на Авраама, 
Исаака и Якова. Православното четиридесет дневно молит-
вено постене и всеотдайно служение на духовни подвиг за 
синовно послушание на Божията воля е победа над преход-
ното и земното и въвеждане във вечното, небесното през 
силата, славата и величието на Христовото възкресение...  
 
   Великият пост е нравствения праг и духовната двер пред 
входа на Пасхата Господня. Той е съществена необходимост 
за вярата и благочестието, защото ни дава средства и сили 

Великият пост Великият пост
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да се освободим от световните вериги, които държат в плен-
ничество душата ни, която като фокус съсредоточава всички 
лъчи, произхождащи от света. Великопостните последова-
ния и методите на мистичното - църковно и домашно изжи-
вяване на тия великопостни служби и телесни ограничения 
- много ни помагат в борбата с изкушенията на света. Да се 
откажеш от изкушенията на света значи да обърнеш опако-
то на фокуса т.е. да обърнеш очите си навътре и там да се 
вдълбочиш. Светът е движение на страстите, а отричането 
от света е съсредоточеност на душата в себе си, събиране, 
твърдост, вътрешна сила и красота. Оставена безконтрол-
но и безотговорно в движението на света, душата се погуб-
ва във водовъртежа на стастите му, тя е вече вън от своето 
естество. Покаянието и молитвата, изливани в сълзите на 
смиреното и съкрушено сърце, могат да извадят душата от 
водовъртежа на страстите, да я върнат , своя си, за да заеме 
своето първоначално място. И понеже само сълзите на пока-
янието и молитвата могат да възвърнат чистотата на душата, 
понятно е и защо светата ни Църква е тъй дивно устроила 
канона и правилото на Великия пост, чрез които благодатно 
ни улеснява да се очистим от начистото в света и в одея-
нията на духовната сила да се олечем за пасхална радост...  
 
   Да влезем, прочее, в тайното светилище на великопос-
тните служби за покаяние, очищение и съвършенство с 
митаревото смирение, с разкаянието на блудния син, със 
страха и благоговението на немощта ни пред праведния 
Божи съд, с нестихващия копнеж на душата за царството 
Божие, разкрило в сила и дадено в слава и величие в не-
постижимото Възкресение Христово, за да получим изо-
билно пасхалната благодат за душевна чистота и духовна 
красота, като истинско достояние на Божието милосърдие.  
 

   Нека Светата Четиридесетница - светли дни на духовно 
озарение - бъде за всички, които се именуват християни, 
както е благословила Църквата ни, реално и постижимо 
най-благодатно време за спасение чрез покяние, очищение 
и съвършенство, да бъде извор за истинско Богопознание 
и Богослужение и тогава нашето молитвено и въздържа-
телно странстване в нейните предели ще ни донесе благи-
те плодове на вярата и благочестието, които са единстве-
ното драгоценно съкровище на истинския духовен живот.  
 
Български екзарх Стефан
Списание „Народен страж“, 1 март, 1939 г.

Великият пост
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         В началото на 2022 г. в медийното 
пространство бе публикувано проучване на 
социологическата агенция „Алфа Рисърч“, 
което проследява и изследва институциите 
с най-високо доверие сред българското об-

бе проведено в периода 16-23 октомври 2021 година. 

        От проучването стана ясно, че доверие към армията имат 
58% от анкетираните, а недоверие – 26%. Висшите училища 
се ползват с доверието на 52% от запитаните, а недоверие 
към тях изразяват 30% от тях. С положителен баланс на до-
верие се ползват още президентът и БНБ (52% доверие сре-
щу 38% недоверие), както и полицията (50% доверие срещу 
45% недоверие) и ЕС (47% доверие срещу 41% недоверие). 
С най-ниско доверие в месеца преди парламентарните избо-
ри и с най-високо недоверие са се ползвали политическите 
партии (13% доверие срещу 80% недоверие ) и парламентът 
(10% доверие срещу 83% недоверие).

      Сред младите хора от 18-29 години най-голямо дове-
рие имат българските университети с 59%. От анкетираните 
двайсет и три на сто нямат доверие във висшите учебни за-
ведения. 49% от анкетиратите в тази възрастова група имат 
доверие в БПЦ, а 24% казват, че нямат доверие, 19% пък не 
могат да преценят. 

           През 2019 г. в  изследване на „Галъп Интернешанъл“, се 
показа, че институцията с най-високо ниво на доверие сред 
българските граждани е именно Българската православна 
църква. „И макар че на фона на полу-атеистична Европа до-
верието в религиозните институции намалява, то към този 
момент Църквата се оказва сред обществените регулатори, в 
които българите имат най-голямо доверие, поне в сравнение 
с държавните институции“, отбелязаха тогава от агенцията. 
През 2020 г. проучване отново на „Галъп Интернешанъл“ 
показа, че Българската православна църква е с доверие от 
46% в българското общество.

Доверието в Църквата

Българската православна църква –
 институцията с най-високо доверие 

в България

щество. Проучването показа, че Българската православна 
църква е институцията с най-високо доверие в България за 
поредна година. 

             61% от анкетираните казват, че имат доверие в БПЦ, 
а двайсет на сто нямат доверие в Църквата. Проучването бе 
финансирано от Институт „Отворено общество – София” и 

                    Ангел Карадаков
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Българската православна църква 
запазва доверието в обществото
 през последните десет години.

        В изданието на „Галъп Интернешанъл“ – „30 години non 
stop” е отделено специално място и за мястото на Църквата 
като институция в българското общество. 

     От социологическата агенция споделят, че Църквата се 
ползва със сравнително високи нива на доверие, което рядко 
може да се види към други вероизповедания в страната. 

     През преброяването от 2011 г. близо 4.6 милиона пъл-
нолетни българи се определят като източноправославни. 
Според данните от преброяването тогава 3.2 милиона вяр-
ват в Бога, а 2.8 милиона се определят като религиозни. До-
верието в Църквата и тогава остава високо, отново над 50%.  
Според изследване отново на „Галъп Интернешанъл“ 2.2 
милиона у нас пък имат доверие в Църквата. На фона на 4.6 
милиона заявени източноправославни християни, тези 2.2 
милиона показаха тогава, че вярата не върви задължително 
и с доверие в институцията. В последните години обаче до-
верието в Църквата у нас укрепна и е всъщност високо на 
фона на всички останали институции – макар и с колебания.
Трябва да отбележим също така, че през 2011 г. 53% от бъл-
гарите са одобрявали дейността на църквата. 

     „След кратки колебания и кризисни моменти, породени 
от различни скандали (свързани с някои духовници у нас), 
след избора на патриарх Неофит през 2013 г. доверието в 
църквата, общо взето, се запазва на нелоши нива”, пишат от 
агенцията в своето издание. 

      Българската православна църква остана с високи поло-
жителни оценки и през 2014 г. През 2013 г. изследване на 
МБМД, направено за политическите нагласи и рейтинга на 
основните политически фигури и институции Българската 
църква има 49% доверие сред анкетираните. Нивата на до-
верие и недоверие в Църквата през 2014 г. бяха сравними с 
данните от 90-те години, например, и дори по-високи.

        Веднага след избора си, през 2013 г., Българският па-
триарх Неофит е одобряван от 64% от пълнолетните бъл-
гарски граждани. Най-висока подкрепа е регистрирана сред 
хората на възраст над 50 години. През март 2013 г. 66% от 
населението „одобрява дейността на БПЦ“, а неодобрение-
то е спаднало до рекордните 9%. Въпреки че традиционно в 
социологическите проучвания Българската църква се полз-

Доверието в Църквата
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ва с висок обществен рейтинг на доверие, видимо патриар-
шеските избори са довели до още по-голямо засилване на 
общественото доверие в нея. 

      В проучване на GIA през 2016 г. 51% от сънародниците 
ни споделят, че са религиозни, а убедените атеисти в стра-
ната са само 3%.

      През 2018 г. отново проучване показва, че почти 53% от 
българите имат високо доверие в Българската православна 
църква. Според тогавашната анкета институцията с най-ви-
соко доверие е БПЦ, а обществото ни пък се нарежда сред 
едно от най-консервативните в Европа.

     От 2020 г. насам доверието към Църквата, по време на 
световна пандемия, се увеличи, а именно на 46% имат до-
верие в БПЦ. С най-високо доверие в първата пандемична 
година имат семейните лекари и транспортният сектор, а 
доверието в БПЦ се повишава, сочи проучване изготвено от 
Световната здравна организация (СЗО) в България.

     В заключение може да се каже, че за българина Църк-
вата остава институцията, която буди най-високо доверие и 
в която той вижда стожер не само за морални и нравстве-
ни ценности, но и крепител на вярата и духа на нацията, 
особено във времена на кризи. Често може да се види, че 
обществото очаква от Църквата реакция, становище или из-
явление по обществени теми, както биоетични, така и об-
ществено-политически. 

      Медийното присъствие на Църквата също може да се 
забележи, като се има предвид обновяването на нейния офи-
циален сайт, завършено през 2021 г., както и присъствието 

на Църквата в една от най-големите социални мрежи вече 
пет години. През последните няколко години се създадоха 
и доста религиозни и духовни предавания, като най-много 
това може да бъде забелязано в БНТ и БНР. С назначаването 
на новия генерален директор на БТА Кирил Вълчев също 
се наблюдава засилване в отразяването на живота на БПЦ, 
както и засилването на духовните теми в Българската теле-
графна агенция. 

       Частните медии, особено националните телевизии, bTV 
и NOVA телевизия също често, особено около големите 
християнски празници, обогатяват своята програма не само 
с филми с религиозен характер, но и излъчват репортажи 
и документални филми за храмове, манастири или такива 
свързани с духовници. Това неминуемо повлиява положи-
телно и в увеличаването на доверието към Българската пра-
вославна църква. 

Доверието в Църквата Доверието в Църквата
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Румънски патриарх Даниил

    

 Без молитва няма Църква и християнски живот, под-
черта в свое слово за началото на новата 2022 г. Румън-
ският патриарх Даниил. През тази година Румънска-
та православна църква отделя специално внимание на 
молитвата в живота на Църквата и на християнина.  
Предлагаме ви 30 мисли за молитвата от Румънския па-
триарх Даниил.
  

Християнската молитва

Тридесет мисли за 
молитвата на 

Румънския патриарх 
Даниил
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„Смирената молитва е основата на живота и духовното 
израстване на човека”.

***

„Чрез молитвата, с Божията благодат, човешкото сърце 
може да бъде променено, така че от отмъстително сърце 

да стане сърце, което прощава”.

***

„Когато сме в състояние на молитва, подкрепена с пост, 
ние сме по-пряко свързани с Бог, отколкото с което и да е 

друго материално нещо на този свят“.

***
 

„Ако усърдно се молим на Христос в молитва, казвайки: 
„Господи, спаси ни!“ Господи, избави ни!” тогава Той идва 
при нас в душата и ни помага, просвещава ни и ни укреп-

ва”.

***
 

„Молитвата, която ни издига, е молитвата на смирение-
то, а молитвата, която ни пречи да се приближим до Бога 

и ни вреди духовно, е молитвата на гордостта”.

***
 

„Смирената молитва е спасителна и освещаваща, защо-
то ни изпълва с присъствието на милостивия Бог”.

 
„Чрез смирена молитва пред Бога човек се отваря, отрича 
се от себе си и душата му получава благодатта на милос-

тивия Бог”.

***
 

„Само смирената молитва лекува душата от раните на 
греха и гордостта, възпитавайки духовна бдителност, 
за да не изпадне в самодоволство като духовен мързел и 

отслабване в любовта към Бога и ближния”.

***
 

„Смирената молитва пред Светия и Добрия Бог е вид 
огледало, което ни показва, че това, което сме направили 
добре, е много малко в сравнение с доброто, което трябва 

да направим в живота си, за да бъдем като Бога в свя-
тост и доброта”.

***
 

„Смирената молитва просвещава и разширява човешката 
душа, за да получи Божията благодат и да обича други-

те”.

***
 

„Истинската молитва е източник на радост и духовна 
сила”.

***
 

Християнската молитва Християнската молитва
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„В забързания свят, с поглед отправен към часовника, 
дневния ред или компютъра, по-кратката молитва, произ-
несена често, може да се превърне в духовен дъх на душа-
та, източник на мир и любов към Бог и нашите братя”.

***
 

„Светиите винаги ходатайстват за нас – светиите в 
иконите – ни призовават към молитва. Когато се молим 

вътре в изографисана православна църква, ние чувстваме, 
че не се молим сами, а се молим със светиите”.

***
 

„Когато човек не яде и не пие нищо през деня, а само се 
моли, молитвата му става по-смирена и в същото време 
по-пламенна, защото е молитва за прощение на грехове-

те”.

***
 

„Смирената молитва е и източник на смирена любов: 
Който се моли със смирена молитва, е изпълнен с благода-
тта на Божията милостива и смирена любов и се моли за 

всички хора: за близките и далечните”.

***
 

„Не всяка молитва се приема от Бог, а само кротката 
молитва, произнесена със смирение”.

***
„Ако молим Господ Иисус в молитва, казвайки: „Господи, 

Християнската молитва Литургическо богословие
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***

„Трябва да се молим, за да пазим и изповядваме заедно 
истинската християнска вяра. Чрез общение в молитва и 
дело християните показват светото единство на Църква-

та”.

***
 

„Основната стъпка за духовното издигане към възкресе-
нието е смирената молитва”.

***
 

Християнската молитва Християнската молитва

спаси ни!“ Господи, спаси ни! тогава Той идва при нас и ни 
помага”.

***

„Само когато се научим да се молим и да работим не 
само за себе си, но и за здравето и спасението на другите, 
можем да кажем, че имаме здрава култура на християн-
ската душа, тоест християнската душа е милосърдна, 

смирена и услужлива”.

***
 

„Молитвата е не само дело на човека, който се обръща 
към Бога, но и тайната работа на Божията благодат в 

душата на този, който е в общение с Бога”.

***
 

„Молитвата, съчетана с поста, е мощно духовно оръжие 
в борбата срещу егоистичните страсти и изкушенията 

от нечисти духове”.

***
 

Относно Иисусовата молитва: „Това е молитва от дълби-
ните на сърцето, особено когато човек чувства, че никой 

друг не може да му помогне, а само Всемилостивият и 
Всемогъщ Бог“.

***
 

„Благодатта на Господа се получава чрез смирена молит-
ва, борба и много търпение”.
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„Човек става свободен, когато може да обича Бога в мо-
литва и ближния си с добри дела”.

***

„Времето на нашия живот е осветено с молитва и добри 
дела”.

***
 

„Молитвата носи ритъм в живота и духовното из-
растване на вярващия като духовен часовник”.

***
 

„Молитвата ни помага да се изправим пред трудностите 
на живота и да вкусим в този свят светлината и радост-

та от възкресението и вечния живот”.

***
 

„Всички добри дела на християните и всички чисти мисли 
са плод на техните молитви и на онези, които се молят за 

тях”.

***
 

„Нищо не може да замени молитвата и никаква дейност 
не е по-ценна от молитвата, защото молитвата ни дава 
вдъхновение и сила да говорим добрата дума и да правим 

добро”.
 
Източник: Basilica.ro

Християнската молитва
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Притчата за блудния син
(Лук. 15:11-32)

Силва Маринова, доктор по християнско изкуство

Притчата за блудния син[1] е предадена само в Евангелието 
на св. ев. Лука. Господ Иисус Христос разказва тази притча, 
като отговор на обвиненията на фарисеите и книжниците 
към Него, че приема да яде и пие с грешници. Евангелска-
та Притча за блудния син с право се възприема като една 
от най-популярните, за което свидетелстват и множество-
то интерпретации и различните по жанр произведения.[2] 
Тази тема често е изобразявана в църковното изкуство,[3] 
а оцелелите примери са както от миниатюрната, така и от 
монументална живопис. Честотата на възпроизвеждането й 
може да се обясни с няколко причини. Първо, ясното соти-
риологично съдържание на притчата, което е изказана в нея 

я прави много популярна. Свидетелството, че всеки разкял 
се грешник може да се спаси, а не само онзи, който се е 
подчинявал непрестанно на Божиите заповеди, дава надеж-
да за спасение. Второ, притчата е история от ежедневието и 
сюжетът и е близък до живота на много хора. Трето, за ней-
ното „разпознаване“ не се изисква специално богословско 
знание, което също я прави подходяща тема за изобразител-
ното изкуство, не само за илюстрациите на книги, в които 
читателят лесно може да свърже картината с текста, но и за 
изобразяването й в стенната живопис.
 
Още нещо прави притчата популярна. Това е четенето й на 
Втората Неделя от Триодния период, в Неделята на блудния 
син  и силното й влияние върху песнопенията за този ден. 
Като обичайна средновековна химнографска реторика, мо-
тивът за блудния син се среща например в 1470 г., в извест-
ната Молитва към Богородица на Димитър Кантакузин. В 
искрена и усърдна молитва той сравнява себе си с блудния 
син, очаквайки идването и ходатайството на Божията Май-
ка.[4]
 
Рамката на разказа е история, близка до живота на хората:
 
 „11. И още каза: един човек имаше двама сина;12. и по-мла-
дият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми 
се пада от имота. И бащата им раздели имота. 13. Не след 
много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна 
страна; и там прахоса имота си, като живееше разпътно. 14. 
А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная 
страна, и той изпадна в нужда; 15. и отиде та се пристави у 
едного от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите 
си да пасе свини; 16. и той бе петимен да напълни корема си 
с рожкове, що свините ядяха, но никой не му даваше. 17. А 

Християнско изкуство
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като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща ми имат 
в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! 18. Ще стана и ще 
отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против не-
бето и пред тебе, 19. и не съм вече достоен да се нарека твой 
син; направи ме като един от наемниците си. 20. И стана, та 
отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща 
му, и му домиля ; и като се затече, хвърли се на шията му и 
го обцелува. 21. А синът му рече: татко, съгреших против 
небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой 
син. 22. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хуба-
вата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му 
и обуща на нозете; 23. па докарайте и заколете угоеното 
теле: нека ядем и се веселим, 24. защото тоя мой син мъртъв 
беше, и оживя, изгубен беше, и се намери. И взеха да се ве-
селят. 25. А по-старият му син беше на нива; и на връщане, 
като наближи до къщи, чу песни и игри; 26. и като повика 
едного от слугите, попита: що е това? 27. Той му рече: брат 
ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие 
здрав. 28. Той се разсърди, и не искаше да влезе. А баща му 
излезе и го канеше. 29. Но той отговори на баща си и рече: 
ето, аз толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед 
не престъпих; и мене никога дори козле не си дал, за да се 
повеселя с приятелите си; 30. а като дойде тоя ти син, който 
прахоса имота ти с блудници, за него ти закла угоеното теле. 
31. А той му рече: чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое е 
твое; 32. а трябваше да се зарадваме и развеселим затова, че 
тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се наме-
ри.“(Лук. 15:11-32).
 
Тълкуванието на притчата според Църковните отци, пи-
сатели и по-късните византийски тълкуватели не винаги 
обяснява еднакво нейните подробности. Тълкуванието, от-
носно което всички са единодушни, касае централната идея 

в текста - падението и изкуплението на човека. Образът на 
бащата символизира Бог Отец[5] или Христос.[6] Синът, по-
лучил своята част от богатството и напуснал баща се отъж-
дествява с човека, който се е отклонил от Бога - било поради 
първородния грях,[7] било поради греховен живот.[8] Да-
лечната земя, в която синът емигрира се тълкува като място 
за живеене, изпълнено с грях. Угоеното теле, заклано при 
завръщането на блудния син символизира Христос и Него-
вото Разпятие, чрез което се спасява цялото човечество. Но-
вата дрехата, която бащата дава на разкаялия се блуден син 
е символ на обновената човешка природа, след покаянието. 
Накрая, по-големият син, който се оплаква от тържествения 
прием на брат си е тълкуван различно от тълкувателите. Ин-
терпретациите за него варират от завистлив и ревнив събрат, 
юдеин[9] до праведник[10] и ангел[11].
 
Иконография
 
Най-ранно изображение на притчата има в миниатюра в 
Sacra Parallela (PG 96,173С-D), 9 век, която придружава те-
кста «Περί μισαδελφίας» (За омразата към брата си).[12] Ръ-
кописът се съхранява в Националната библиотека в Париж 
(гръцки кодекс Gr. 923). Иконографиятата в тази най-ранно 
съхранена миниатюра има сходни елементи с изображени-
ята на някои стенописи от нашето Възраждане. Присъстват 
сцените с веселбата на маса, завръщането големия син, с 
овчарска гега на рамо, разговорът между големия син и ба-
щата.
 
Най-широко представения цялостен иконографски цикъл на 
притчата, запазен до нас е взет от илюстриран ръкопис. В 
миниатюрите на притчата могат да се наброят дванадесет, 
дори четиринадесет сцени. [13] Това са: 1. Разказването на 
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притчата от Иисус (Лук. 15:11); 2. Разделението на имуще-
ството от бащата (Лук. 15:12); 3. Сцената на напускането на 
блудния син на бащината къща (Лук. 15:13); 4. Животът в 
далечната земя (Лук. 15:13-16), тук може да се съдържат и 
още сцени като свинарството[14], яденето на рожкови и др.; 
5. Завръщането на сина в бащиния дом (Лук. 15:17-20); 6. 
Срещата между сина и отца (Лук. 15:20); 7. Реабилитиране-
то на блудния син (Лук. 15:22); 8. Клането на угоеното теле 
(Лук. 15:23); 9. Празникът (Лук. 15:23); 10. Въпросът на по- 
големия син (Лук. 15:26-27); 11. Разговорът между бащата 
и по- големия син (Лук. 15:28-32);[15] 12. Примирението на 
двамата братя.[16] Това изброяване обаче, не означава, че 
действително е съществувала последователност от изобра-
жения, в която са били показани всички сцени:[17]
 
Според Цигарас, може да се разграничат два иконографски 
типа на тази притча. Първият е разказвателният и се виж-
да в миниатюрата на Гръцкия кодекс (Par. gr. 74), пазен във 
Флорентинската библиотека, както и в други миниатюри на 
ръкописни Евангелия, а също и в стенописи от 13/14 век в 
Curtea de Arges.[18] Съгласно този разказвателен иконог-
рафски тип е и изображението в манастира Филотей от 18 
век, в Атон.[19]Вторият иконографски тип е символичният 
и с него се свързват изображенията в скита „Св. Анна“ и 
манстира Ксиропотам. Символиката в притчата и сотирио-
логичният ѝ смисъл е подчертан например от представения 
с нимб баща. Този иконографски тип отговаря на изображе-
нието в манастира Манасия[20] и описанието на ерминия-
та у Дионисий. Изображението в Манасия (1565 г.) е много 
необичайно, поради това, че не се среща често. То изобра-
зява Христос, Който държи везни, а пред Него стоят двама-
та братя. Присъствието на Христос и ангели, на мястото на 
стария баща, имат есхатологичен смисъл и напомнят Пси-

хостасия в сцената на Страшния съд.[21] Композиционната 
схема, дадена в наръчника на Дионисий, подчертава есха-
тологико-сотириологичното значение на притчата, с включ-
ването на сцена, в която блудния син взима причастие от 
Христос в храм, докато ангели с музикални инструменти се 
радват на завръщането на сина.[22]
 
В стенните пространства на манастирските храмове у нас 
изображение на притчата има в Рилски манастир, дело на 
Димитър Зограф и синът му Зафир, датирана от 1844 г. Прит-
чата е възпроизведена в притвора на Троянския манастир, от 
Захарий Зограф, датирана от 1848 г. [23] Откриваме я в Гор-
новоденски манастир „Св. св. Кирик и Юлита“ изписана от 
Алекси Атанасов,[24] в Араповски манастир, от същия ху-
дожник, с датировка от 1864 г. манастира „Св. Богородица“ 
в с. Арбанаси[25] и др.
 
В енорийските ни църкви притчата е възпроизведена в „Св. 
Николай” в село Катуница, Асеновградско, от Алекси Ата-
насов през 1852 г.,[26] в Бельовата църква при гр. Самоков 
от Никола Образописов, 1869 г.[27]  Притчата е визуали-
зирана и в южния кораб на църквата „Св. Йоан Предтеча“ 
в село Карабунар, от Захарий поп Христов Радойков през 
1861 г.[28]
 
При изследване на изображенията от Възрожденската епоха 
у нас се установи, че само притчата в стенописа в манастира 
в Горни Воден е възпроизведена според ерминията на Ди-
онисий.[29] Като цяло зографите са следвали напътствия, 
подобни на тези, предадени в наръчника на Дичо Зограф.
[30] Тоест, сцените следват буквално евангелския текст. 
Иконографията е наративна, а не със символично значение.
Стенописите в Бельовата църква, Араповския манастир и с. 

Християнско изкуство Християнско изкуство



34 35

Светодавец брой 3/2022 Светодавец брой 3/2022

Катуница предават като централна сцената на посрещането 
от бащата на разкаялия се блуден син.[31] Сцените в тези 
стенописи са от един иконографски тип, който може да бъде 
определен като съкратен наративен. Отликите между тях са 
в различните иконографски елементи, които всеки зограф 
е използвал, според личната си интерпретация на сюжета. 
Задължителните елементи в сцената са: 1. синът, който се 
завръща облечен с изпокъсани дрехи и винаги е изобразен 
коленичил пред баща си; 2. бащата, посрещащ с широко 
отворените за прегръдка ръце. Тази сцена е предавана на 
архитектурен фон, докато в другата половина на стенописа 
има загатване за далечната страна, където е пребивавал от-
далечилият се син. Разкаянието на блудния син е предадено 
чрез представянето му в поза „проскинеза“ (коленичил) в 
краката на баща си.[32]
 
Сцената на посрещането, в която бащата поставя ръка на 
главата на по-малкия син, може да се изтълкува и с патрис-
тичните коментари, в които св. Йоан Златоуст споменава, че 
Бог е дал на хората „тела и логически души“, така че да не 
правят нищо нелогично.[33] Според тълкуванието на Евти-
мий Зигавин притежанието на човека е логиката. [34] До-
косването от бащата на главата на по-малкия син може да 
изразява идеята, че човек вече е придобил независимостта 
на логическото мислене, тъй като главата е център на логи-
ката.[35] Тоест според тези символични интерпретации на 
текста „малкият син е дошъл в себе си“ и отрезвен (в след-
ствие на страданието) е достигнал до правилно мислене. 
Този елемент присъства само в избражението на притчата 
от Алекси Атанасов, в с. Катуница.
 
В много примери на притчата от съкратения наративен ико-
нографски вариант присъства фигура, която в разперените 

си ръце държи горна дреха. Съгласно евангелския текст, ба-
щата нарежда на своя слуга да донесе нова дреха за завърна-
лия се син. Според някои интерпретации на иконографията 
на притчата, фигурата с новата дреха в ръце не е на слуга-
та, както би могло да се изтълкува, а по-скоро на по-голе-
мия брат от разказа. По-големият брат е важен персонаж от 
притчата, за разлика от слугата, който няма никаква функ-
ция в тази притча. Ще се съгласим напълно с мнението на 
Виртвицки, че представянето на слугата не съответства на 
повествователната последователност на сцените, нито може 
да бъде потвърдено от други възпроизвеждания на притча-
та.[36]
 
Сцената на пребиваването в чуждата земя на блудния син 
е предадена в стенописа в Араповския манастир. В нея на 
втори план зографът е изобразил едва забележими самот-
ни фигури, наподобяващи сенки в далечината. Самотната 
фигура на човек и дребно животно препращат към занима-
нието на сина - свинарството. Чрез този художествен похват 
се постига внушение у зрителя, че става въпрос за сцена от 
миналото, сякаш нереална като блуждаещ сън, в който се е 
скитал самотен в живота блудния син.
 
Тези иконографски елементи не могат да се различат в сте-
нописа от църквата в с. Катуница, тъй като там изображе-
нието не е в добро състояние. В същата иконографска схема, 
обаче, по-скоро можем да допуснем, че те не са включени. 
Но все пак пейзажът отправя зрителя към темата за чуж-
дата земя. Ясно се виждат бащата, спуснал се да прегърне 
коленичилия син[37] и братът, държащ дреха в разперени-
те си ръце, но извърнал глава от негодувание. Фигурата на 
по-големия брат е предадена в профил, което е характерен 
белег за зографа Алекси Атанасов.[38] Зографът е подчер-
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тал бедственото положение, в което е изпаднал малкия син, 
чрез контраста с богато облеченият баща, излизащ от голяма 
къща.

В стенописа на Бельовата църква за фон на сцената отново 
са изполвани палати. Тук внимание е отделено на големия 
син, предаден с инструмент на рамо , което съответства на 
евангелския текст, в който се споменава, че големият син 
се връща от нива. Много ясно зографът е показал недовол-
ството на големия брат, като е обърнал фигурата му с гръб 
към сцената на трогателното посрещане на малкия брат. 
Тази поза индикира настроението на по-големия: „Той се 
разсърди, и не искаше да влезе.“(Лук. 15:28). Липсва фигу-
рата, която държи дреха, което е още едно доказателство, 
в полза на твърдението, че тя представя големия брат, а не 
слугата. Прибавена е женска фигура, стояща зад бащата, 
което би трябвало да се тълкува като тази на майката. Този 
иконографски елемент не почива върху евангелския разказ. 
Има още една фигура в близък план, по-дребна от тази на 
големия брат, с овчарска гега в ръце. [39] Умаленият размер 
подсказва, че това е по-малкия брат. Зад него, на поляна са 
изобразени овце - художествена интерпретация на зографа 
за заниманието на блудния син, с което е бил принуден да 
си изкарва прехраната в чуждата земя. Интересен момент 
е обърнатата глава назад, на тази по-дребна фигура, което е 
намек за тъгата по родния дом, която е изпитвал доброволно 
отдалечилия се син.
 
И трите разгледани стенописа имат надпис на български 
език. Тези в Араповския мансатир и в църквата в с. Кату-
ница, рисувани от Алекси Атанасов гласят: ПРИТЧА  НА 
БЛУДНАГО СИНА. В Бельовата църква Никола Образопи-
сов поставя надпис на сцената Блудний син. През епохата на 

Възраждането зографите ни, водени от патриотични настро-
ения изписват, все по-често текстове, наименования и сиг-
натури, вместо на гръцки, на църковнославянски език.[40]
 
Притчата за блудния син е изобразена в притворите на двата 
най-големи наши манастира – Рилския и Троянския. В Рил-
ския манастир, поради по-голямата площ, с която е разпола-
гал Димитър Христов, са предадени повече подробности от 
разказа. Зографът е акцентирал върху сцената с веселието 
от завръщането на сина: „па докарайте и заколете угоеното 
теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв 
беше, и оживя, изгубен беше, и се намери. И взеха да се ве-
селят.“ (Лук. 15:23-24).[41] Празнуването от завръщането 
на сина е предадено в долният край на  композицията, като 
са изобразени трима младежи, които играят хоро. Те могат 
да бъдат интерпретирани и като радостта на Ангелите, от 
покаянието на човека. Тези ограещи фигури са с нимб, в из-
ображението на притчата в манастира Ксиропотам. Отляво, 
в по-малък мащаб, действието се развива на открито и да-
леч от веселбата, е изобразена сцената със заколването на 
угоеното теле.[42] Слугата е коленичил до теле, лежащо на 
земята. Хванал го е с една ръка за врата или рога на живот-
ното и го пронизва с нож. В миниатюрите, както и в някои 
стенописи, темата се възпроизвежда по-реалистично, като 
от раната на телето потича кръв.[43]
 
В композицията в Рилския манастир действието започва от 
левия край, с изобразения блуден син като пастир на свине. 
Облеклото му се състои от вехта туника. Сцените са отде-
лени чрез фона на архитектурна постройка, наподобяваща 
палат. Темата за празненството е и централната тема на този 
иконографски вариант на притчата. Около постлана и наре-
дена маса седят три еднакви фигури, облечени с познатите 
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ни дрехи, с които Димитър Зограф „облича“ издигнатите 
членове от юдейското общество. Тъй като самата трапеза и 
веселието се тълкуват като символ на Евхаристията, число-
то на гостите вероятно е алюзия за троичноста на Бога. На 
трапезата присъстват и бащата, и малкият син, реабилити-
ран и облечен в нова дреха. В изображението е предаден те-
кста, според който слуга обува новите обувки на завърналия 
се син (Лук. 15:22). Стиховете, в които бащата се опитва да 
успокои по-големия син (Лук. 15:28-32), който отказва да се 
присъедини  към тържествения прием на брат си, са илюс-
трирани в дясната горна част на стенописа. Там е предаден 
разговорът между бащата и големия син, който е с брада и 
скъпи дрехи. Според някои патристични тълкувания това са 
атрибути символизиращи спасената му душа.[44] Димитър 
Зограф е решил композицията интересно, чрез предадени на 
втори план в стенописа огледално противопоставени теми 
на посрещането на сина от бащата - вляво и на разговора на 
бащата с големия син, които също стои на входа – вдясно.
[45] Разликите в дрехите, позите, лицеизразът и жестовете 
предават подробности от евангелския разказ. Сцената е над-
писана „ПРИТЧА О БЛУДНАГО СИНА“.
 
Изводи
 
Изследването на иконографските типове на притчата до-
казва на първо място, че разграничението между предста-
вите в повествователното и символичното не е обвързващо. 
В почти всички примери на иконографски изображения от 
типа „наратив“, има елементи, които могат да бъдат интер-
претирани символично. От друга страна, във всички ком-
позиции от символичния тип има наративни елементи и 
символизмът обикновено се ограничава до идентичността 
на изобразените лица. Иконографският тип в ръкописи, въз-

никнали от края на 9 век показва, че наративният е по-стар 
от символичният тип, който се среща в оцелелите примери 
едва от 13 век.
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терпретира като дистанциране от Бога. В допълнение, на 
тази тема не е било придадено значение в самата алегорична 
история или в нейнаtа екзегеза|. Вж. Mantas. Ibid.

Християнско изкуство Християнско изкуство



48 49

Светодавец брой 3/2022 Светодавец брой 3/2022

Българският патриарх Кирил за 
Екзарх Антим I

...Да се напише един по-пълен биографичен очерк за ек-
зарх Антима бе съвсем необходимо, защото писаното до 
сега е малко и не е достатъчно да изясни образа му и да 
направи достъпни за разяване дейността и подвига му.   
 
Тая недостатъмност не само пречи да бъде Антим правилно 
разбран, но и допринася да бъде погрешно разбран. Повече 
светлина върху личността и историческото дело на Анти-
ма, без да се прибягва до ретуширане на онова,   което не 
изглежда напълно гладко, ще представи първия българ-
ски екзарх в истинската му големина на духовен исполин 
и църковно-народен страдалец. Тоя труд, подготвян по-от-
давна, се явава и като принос на дълбоката почит към па-
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метта на първия предстоятел на Българската църква след 
възстановяване на нейната независимост през 1870-1872 
г. от страна на първия български патриарх след възста-
новяването на Българската патриаршия на 10 май 1953 г.   
 
В живота и делата на Антима се утвърждава старата ис-
тина, че за дълбокото родолюбие не всякога може да се 
съди по шумните прояви, по смелите жестове и по драма-
тизма на личния подвиг. Антим е тих, спокоен, предпаз-
лив и отмерен човек, който не търси външния ефект. Той 
умее търпеливо да чака зрелия плод на личното и общото 
усилие в служба на народното дело, да не изпреварва съ-
битията преди да е дошъл сгодния момент, който може 
да даде по-пълна цена на националната дейност и енер-
гия. Но когато тоя момент е веше дошъл, Антим не губи 
време, а действа решително, поемайки опасни рискове.   
 
Сега Антим се обърнал към българския народ с послание, 
което е първият писмен документ от важно програмотно 
значение за предстоятеля на нововъзстановената Българ-
ска църква. Посланието представлява интересен документ. 
В него се изтъквало, че за Църквата си българският народ 
е положил много трудове и е претърпял много страдания, 
без да отстъпи от спасителния път на мъдростта и благора-
зумието. Тук няма място да бъдат изтъквани заслугите на 
оделни лица, колкото и тия заслуги да са безспорни, защото 
носител на цялото това народно движение е самият народ. 
Антим сякаш искал да посочи опората, която оттук нататък 
ще търси - това е народът.

Страданията и жертвите не са останали безплодни и бъл-
гарския народ сега е радостен заради придобитите дра-
гоценни църковни правдини в „просторната Османска 
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държава, от която е значителна част“. В тоя пасаж на пос-
ланието се чувства един ясно поставен политически ак-
цент. В много изложения до правителството, подавани през 
време на църковно-народната борба, а и след учредяване-
то на Екзархията, старателно е бил подчертаван безспор-
ния факт, че българският народ представлява значителна 
част от православното население на Отоманската импе-
рия. И сега Антим не отминавал тоя факт без оцента, за да 
внуши на българския народ вяра в собствената му сила.   
 
Един беден и сиротен народ, изоставен от всички и почти 
съвсем забравен, но народ със свое самосъзнание, е получил 
правдините си при съдействието на правителството. Антим 
не случайно говорел за самосъзнанието на българския народ, 
с което искал да подчертае безмислието на всякакво старание 
да бъде спъван тоя вече пробуден народ, който иска да осъ-
ществи ясно целите на своето народностно съществуване.   
 
Българският народ успял във всенародните си страдания 
„с благоразумното си поведение, с непоколебимото си по-
стоянство в светото свое бащинско вероизповедание“, с ло-
ялност към правителството. Тоя голям по численост народ, 
с народно самосъзнание, е останал верен на своята право-
славна вяра. Тая мисъл очевидно има предвид обвинението 
срещу българите, че били въвеждали началото на народ-
ността и числеността т.е. на фелитизма, с което били отпад-
нали от чистотата на православното изповедание.

Българският народ радостно поздравява своя пръв екзарх, 
признат званично от правителството и снабден с царски 
берат, с което се полага „в съвършено действие издадени-
ят преди две години ферман“. Тук се съдържа една поли-
тическа мисъл от високо значение: веднъж издаден фер-
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манът, Българската църква има свобода да се устройва въз 
основа на своя устав и на фермана, който определя както 
нейната несъвършена независимост, така обаче и грани-
ците на църковната й област. Гласът на Антима трябвало 
да стигне далече до всички епархии, които са участвували 
в борбата и са искали да бъдат присъединени към неза-
висимата Българска църква. Тоя глас трябвало да насър-
чи и то не като някакво скрито нашепване, а като званич-
но подканване от предстоятеля на Българската църква да 
търсят своите законни и съобразени с фермана правдини.   
 
Антим продължавал, изтъквайки трудностите и отговор-
ностите на своето високо ослужение. Той е получил адреси 
отвред, в които благочестивите българи го привествуват. 
Толкова по-силно той чувствувал тежестта на своите за-
дължения, които му били наложени. Турил веднъж ръка на 
духовното орало, той няма да се върне назад, а с Божия по-
мощ и с ревностно съдействие на окръжаващите го свети 
старци и народолюбивите сътрудници от Смесения съвет, 
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той „ревностно ще се потруди да отговори на високото си 
послание и на светите и непорочни народни желания“. „Де-
нем и нощем ще се грижим да покажем и словом, и делом на 
света, че народът ни е бил достоен за църковните правдини, 
с които се днес наслаждава. Денем и нощем ще се грижим 
да представим православната и правоправящата наша Бъл-
гарска църква чиста, неимуща скверни или порока, света с 
Божията истина, света с учението си, света в любовта, не-
порочна в поведението си. Тъй само ще можем да я утвър-
дим и тъй ще достигне тя да участвува и словом, и делом в 
ежедневния обществен живот на Вселенската православна 
църква, погледите на която днес са обърнати към нас и от 
нас зависи да покажем благоразумно, че ние сме нейни чеда, 
не отделни членове от тялото й, нейни защитници, достой-
ни за нейтана любов, достойни за нейното благословение, 
достойни за нейната симпатия“.

Това било една програма, която първият екзарх начертавал, 
за да отговори на високо си послание и на народните желания. 
Преди всичко той обещавал, че ще се старае да запази Българ-
ската църква свята в истината, в любовта и в благочестието, 
тъй че да бъде достоен член на Вселенската църква. Това е пър-
вата и основна задача, която не бива да се изпуска от погледа.  
 
Вестта за смъртта на Антима отеква тъжно из цялата 
българска земя - навред, където се бе простряла него-
вата екзаршеска дейност през най-усилните години на 
църковен и политически възход на българския народ.   
 
Автор: Кирил, патриарх Български
 
Източник: Екзархийски лист, юли-август, 1990г.
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Неразкрити страници из живота на 
Дебърския митрополит Козма

Епохата на бългаското въз-
раждане е дело на плеада 
труженици, предното място 
на което заемат духовни-
ците, по понятни причини. 
Представители на вярата, те 
бяха същевременно и пред-
ставители на своето паство, 
на народа, през турското 
управление, а и наследници 
на йеромонаха Паисий, дви-
гатели и преписвачи на ис-
торията му от 1762 година. 

От тая епоха насам и в 
най-западната част от на-
шата родна земя, пак първо 
място държат местните ду-
ховници. В началото на ми-
налото столетие се явяват 
двама видни монаси, кои-
то стават последователи на 
Софроний Врачански, пла-
менни проповедници на ези-
ковото съзнание у народа - 
Хаджи Йоаким Кърчовски и 
Кирил Пейчинов. И двамата 

монаси, писали и печатили 
книги на славяно-български 
език, учителствали и будили 
сънародниците си.
 
Те не излезли явно срещу 
гръцките потисници, защо-
то познавали тежките ус-
ловия на времето, в което 
живели, и схващали, какво 
може да ги постигне, та се 
стараели да развият любов 
към роден език и родно име. 
Това учение дало своя плод, 
защото на много места на-
родът поискал свои пастири. 
Един от тях е и х. Партений.
 
Архимандрит Анатолий, за 
когото професор д-р Ив. 
Шишманов казва: “Личност, 
която историята на нашето 
възраждане трябва да отбе-
лежи” (сбор. на Българската 
академия на науките, кн. VI. 
1916 г.), а монасите от мана-
стира “Зограф”, където той 
е игумен, на смъртния ми 
одър казват: “Когато беше 
жив, срам ни беше да го по-
гледнем в очите и да се до-
коснем до дрехите му, а сега 
се удостоихме да го носим на 

ръцете си” (Списание “Бъл-
гарска сбирка”, 1903 г. кн. кн. 
9 и 10).
 
За същия В. И. Григорович 
пише: “Най-интересната 
личност между Атонските 
монаси е Анатоли” (същия 
сборник на Академията).
 
Митрополит х. Партений 
Зографски, наследник на 
архимандрит Анатолий, е 
първият българин владика 
с епархия, единствен, който 
е познавал отлично стари-
те езици: гръцки, латински, 
еврейски и старохалдейски. 
Виден писател от когото 
има издада в 1858 г. книга: 
“Най-добра и най-методич-
на граматика, с красиви сло-
ва на хубава бумага”, казва 
“Царигадски вестник”, брой 
432. Същият през 1859 г. 
става в Кукуш владика и по-
лучава името “Поленски”, а 
в 1869 г. владика н Пирот с 
име Нишавски.
 
Първият екзархийски на-
местник в Дебър е х. поп Те-
офил, който през 1884 г. пада 
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убит от албанци, подкупени 
от гръцкия владика Антим.
 
В тия времена Дебърско чес-
то изпитвало ужасите от на-
хлуванията на големи групи 
албански разбойници, под 
водителството на известни 
главатари. Тия главатари, 
които се считали потомци 
на някогашните   феодали, 
по наследство държали под 
своя власт известни места, с 
повече или по-малко села, и 
не плащали никакви данъци 
на държавата, а помежду си 
делели мегдан.
 
Причините за враждите по-
между им били племенни. 
Тия вражди за надмощие до-
веждали до убийства, които 
по стари традиции, дохож-
дали до кръвни отмъщения 
-”кръв за кръв”. съдебна про-
цедура ипсвала, а и държав-
ната власт не се опитвала да 
я установи. Надмощието да-
вали големи предимства на 
главатаря, който получавал 
известно - “Рухтсат-наме” - 
позволително за пълномощ-
ник-управител на извастна 

област с чин и заплата, а не-
говите хора добивали власт 
на почти пълна безконтрола. 
 
Тъкмо в това време влади-
ката Козма Пречистански 
станал митрополит на Де-
бърско-Кичевската епархия, 
която след прогонването на 
гръцките владици, се упра-
вляваше от Екзархийски на-
местници. 

Митрополит Козма е роден 
в гр. Кичево и дълго време 
(от 1881-1888 г.) управлявал 
българската община в Со-
лун, където същевременно 
бил учител в гимназията. от 
1889 до 1894 г. станал пред-
седател на Битолската, Де-
бърската и Кичевската об-
щини. 
 
Връзките с вилаетското 
управление му давали въз-
можност да се запознае по 
отблизо с психиката на тур-
ския управник, а познание-
то на езика му дали възмож-
ност да се сближи с видни 
управници и влиятелни бе-
гове. Сам той имал предста-

вителна и внушителна фигу-
ра, с обиграни маниери, за 
според случая, какъв човек е 
пред него.
 
Назначението му за митро-
полит на Деборъско-Кичев-
ска епархия било най-подхо-
дящо за него, защщото той 
познаваше болките на това 
население, от което произ-
лизал. Също така познавал 
психиката и на албанеца, 
езика на когото владеел 
добре. А неговата близост 
и влияние пред Негово Бла-
женство Екзарха му давали 
възможност да бъдат удо-
влетворени неговите иска-
ния.
 
Познавайки турския сал-
танат, той ходел навсякъде 
заобиколен със семейни и 
гавази от видни албанци, 
въоръжени до зъби. Цяло-
то население от чаршията 
- българи, турци и албанци, 
излизали да го поздравят, а 
той винаги съответното на 
всекиго давал: или благо-
словия, или кимване с глава. 
На високопоставените хора 

или разни влиятелни бегове 
ще каже по някоя съответна 
дума и заминавал. Простата 
маса от турското и албан-
ското население често при-
бягвало до неговото съдей-
ствие и винаги, в границите 
на възможното, бивало удо-
влетворено. Особено внима-
ние държал, щото молбите 
на населението пред медж-
лиса да бъдат удовлетворе-
ни.
 
Всичко това като се знаело 
от влиятелните в Дебър бе-
гове и аги, които влизали в 
меджлиса, макар и със за-
вист, гледали на него като на 
човек с по-голямо влияние, 
отколкото на пашите, които 
в Дебър често се съмнява-
ли. Българското население, 
което намирало закрила от 
него, считало се щастливо, 
че има такъв духовен глава.
 
В религиозно и църковно 
отношение службата вървя-
ла гладко. Всеки енорийски 
свещеник бил длъжен да из-
вестява в митрополията за 
станали произшествия, осо-
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бено такива, където трябва-
ло да се види участието на 
митрополита или пък него-
вите своевременни наредби.
 
По силата на последното, 
енорийският свещеник на 
село Галичник един проле-
тен ден известил на митро-
полита, че чорбаджи Христо 
Чольянче е починал. Хрис-
то Чольянче бил не само 
най-видният човек в по-
крайнината Мала-Река, но 
също така и най-големия 
богаташ в цяло Дебърско. 
Неговото състояние било 
пословично - притежаващ 
само, може би повече, но 
нека кажем по-малко, десет 
хиляди овци, без да споме-
наваме за друго движимо 
и недвижимо имущество - 
блажено време, което отлетя 
и днес е само спомен за оста-
налите живи българи.
 
Това скръбно известие не 
смутило владиката, който 
бил известен от по-рано, че 
престарелият Христо Чо-
льянче е тежко болен от из-
вестно време и че неговата 

кончина се очаква. Но смути 
го едно съновидение, което 
сам имал при една неспокой-
но прекарана нощ. 
 
Сам по себе си митрополит 
Козма не бил суеверен. Но 
съвпадението било голямо 
за една част от съня. Оста-
нало другата, за която сам не 
могъл да й даде тълкувание. 
А тя се отнасяла лично до 
него.
 
Присъствието си, обаче, 
считал за уместно, в отдава-
не последна почит на един 
виден българин, та решил да 
отиде.
 
Отговорът на дядо Козма 
бил не само правдив, но и 
задоволителен - “Ако не ме 
задържат непреодолими 
пречки, ще дойда или пратя 
известие”. В момента, когато 
всичко било готово за тръг-
ване, докладват му, че членът 
от епархийския съвет Толе 
Чочков непременно искал да 
му каже нещо много важно, 
което не търпи отлагане. С 
влизането Толе Чочков, без 

Литургическо богословие

да пропуска дума, седнал на 
един стол, силно запъхтян. 
Дядо Козма, като го вижда 
така, разбира, че има нещо 
тревожно да каже, но поне-
же бързал, изморил се, сега 
качал да се успокои.
 
- За къде така сте се пригот-
вили, Ваше Високопреосве-
щенство?
 
- За погребението на почи-
налия чорбаджи Христо Чо-
льянче, в с. Галичник, г-н. 
Толе.

- Няма да заминете, защо-
то ви чакат синовете на 
Лян-Кальош, около Галич-
ник, и искат да ви вземат в 
плен.
 
- Значи, това, което се гово-
ри е вярно?
 
Мълвата беше сериозна, че 
синовете на Лян Кальош: 
Асен, Мане и Махмуд, с бра-
товчеда си Мурат Кальош, 
всички търсили някакъв 
начин да могат да нагласят 
нещо така, че осъденият на 
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101 години Лян-Кальош да 
бъде освободен, даже с це-
ната на цялото тяхно бо-
гатство. Но нищо не пома-
гало. Най-после намислят 
да хванат в плен владиката 
дядо Козма, когото да пуснат 
само, ако техният баща бъде 
освободен.
 
Дядо Козма не заминал за 
Галищник. Той изпратил 
гавазина си Джемал - бега 
със специално писмо до се-
мейството на починалия, в 
което изказвал съболезно-
ванията си и пращал благо-
словии. Дядо Козма чак сега 
си обяснил втората полови-
на на съновидението, което 
остана в тайна, понеже не го 
каза на никого.
 
- Господин Толе, от къде на-
учи това?
 
- Изпратил бях работника 
Силян Апостолов в сеймена 
Бекир-Тафа да занесе изпъл-
нени поръчки по селата в 
“Мала0река0” (Толе Чочков 
беше търговец на шияци и 
шивач на дрехи), и когато 

достигнаха към Галичник, 
спират ги 4-5 души албанци 
от тайфата на синовете на 
Лян-Кальоша, която била 
наблизо в гората от 40-50 чо-
века и питат:
 
“Иде ли владиката за погре-
бението на чорбаджи Хрис-
то Чольянче?”
 
Силян Апостолов отгово-
рил, че не знае дори, че е ум-
рял Христо Чольянче, нито 
пък ще ходи ли владиката на 
погребението. Разбрал, оба-
че, че за Вас се крои нещо, 
без бавене в с. Селце-река, 
връщат се и току що прис-
тигнаха, набързо ми разка-
заха и ида да обадя.
 
Всичко това, не ще съмне-
ние, сплашило владиката, 
още повече, че той не могъл 
спокойно да посещава селата 
на епархията. Даже отиване-
то му в Кичево било изложе-
но на опасност. Да иска по-
мощ от властта, значило да 
повреди повече на работата. 
Ето защо, той решил да иска 
лична среща със синовете на 

Лян-Кальоша. За това пра-
тил гавазина си Джемал-бега 
в с. Кандери, за да иска едно 
свиждане в някое село наб-
лизо до Дебър. Определено е 
било българското с. Ярбели, 
почти на границата между 
Горни и Долни Дебър, в къ-
щата на Георги Бояджиев.
 
Един прекрасен ден влади-
ката дядо Козма взима га-
вазина си и слугата Търпе 
Маринов и се отправя за с. 
Ярбели. Когато владиката 
пристигнал в селото и се на-
станил в квартирата, съоб-
щават му, че цялото село е 
заобиколено с около 150-200 
души албанци.
 
След известно време прис-
тигат при владиката трима-
та сина на Лян-Кальош, без 
никакво оръжие, а само с 
снарежението си - силяхлъ-
ка. Влизат при владиката 
със свалени шапки, падат на 
колене и с плач почват за му 
целуват полите и да го молят 
да освободи техния “баба” 
(баща).
 

- Аз ще освободя вашия 
баща, но вие ще ми дадете 
честна дума, “беса-бес”, че 
никога и никъде вашата фа-
милия няма да прави какво-
то и да е пакост на българи.
 
- Ор, деспот ефенди, усини 
вяра беса-бес, не само това, 
но и ще се стараем да пома-
гаме на българите.
 
Дядо Козма веднага заминал 
за Цариград и се срещнал с 
Великия везир. На следния 
месец дохожда известие, че 
лян-Кальош е опростен и се 
връща. Неговото посрещане 
е било голямо - цялата Дол-
но Дебърска околия излязла 
с тупани и свирки да го по-
среща.
 
Оттогава дядо Козма не 
само беше най-почитаният 
човек от албанците, но и па-
зен косъм от главата му да 
не падне. Ето, тоя духовен 
пастир сърбите през 1912-
1913 г. подложиха на големи 
унижения и оскърбления, 
само и само да го махнат от 
неговата епархия. Но и той 
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беше тоя, който можеше да 
им каже:
 
- Знайте, че зад мене стоят 
петстотин хиляди български 
щика, а те ще искат светки за 
вашите дейстния.
 
Съдбата така отреди, че дядо 
Козма било три години беше 
на “Реках Вавилонских” и 
оттам оплакваше своето 
паство. Но напредлата 80 
год. възраст и физическата 
болест не бяха нищо пред 
тъгата му да види своето 
паство, за което на младини 
бе дал много труд и сили. В 
края на 1915 г. следвайки тия 
500 000 щика с файтон и бо-
лен, замина за епархията си. 
В първите числа на януари 
1916 г. пристигна в Кичево, а 
на 24 същия месец, след като 
видя паството си, благосло-
ви го и каза: “Нине отпуща-
еши раба Твоего, Владико” и 
предаде Богу дух.
 
Погребението стана на 
26.01.1916 г. в манастира 
“Пречиста”, чието име той 
носеше.

Поклон пред твоята памят, 
архипастирю дядо Козма 
Пречистенски. Мир на духа 
ти, Блаженейши владико! 
Мир на твоето велико и бла-
городно сърце.
 
Времената създават хората, 
а хората събитията. Еден от 
тия беше Дебърският мит-
рополит дядо Козма Пре-
чистенски.
 
Автор: Ст. Стаматов, полко-
вник о.з.
 
Източник: вестник “Пастир-
ско дело”, 1. 07. 1942 г.

Лицата на богословието 
в България

100 години Богословски факултет 
при СУ „Св. Климент Охридски”
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Академик
 Иван Снегаров

Иван Снегаров е виден бъл-
гарски църковен историк, 
академик (1943), редактор 
на “Църковен вестник” от 
1928 до 1931 г.

Роден на 30 септември 1883 
г. в град Охрид. Учил пър-
во в гръцкото и българското 
класно училище в родния си 
град, а от 1900 г. - в Цари-
градската духовна семина-
рия. След завършването й 
през 1906 преподавал в Ени-

джевардарското класно училище и в Цариградската духовна 
семинария, а през следващата година бил писар в Българ-
ската екзархия в Цариград.

По-късно специализирал  византология в Духовната ака-
демия в Киев, Украйна и за изследването си “История на 
Охридската Архиепископия” получил през 1912 г. научната 
степен “Кандидат по богословие”.

През периода 1912-1926 г. Ив. Снегаров учителствал по-
следователно в Цариградската семинария, Педагогическото 
училище в Сяр (дн. Серес, Северна Гърция), в Солунската 
мъжка реална гимназия, в Ямболската гимназия, Софийска-
та семинария и др., след което започнал дългогодишна пре-
подавателска дейност в Софийския университет.

В Катедрата по история на Богословския факултет Ив. Сне-
гаров е преподавал Древна и средновековна история на 
християнската църква, История на българската църква до 
края на ХІV век и История на съвременните православни и 
славянски църкви (сръбска, карловичка, черногорска, дал-
матинска).

Академичната и научната му кариера продължила като до-
цент и професор (1926, 1933), дописен член на Българската 
академия на науките (1933), академик (1943), директор на 
Института за Българска история при Българската академия 
на науките (БАН) (от основаването му през 1947 г. до 1950 
г.), директор на Архивния институт при БАН (от 1951 до 
1959 г.), действителен член на Българския археологически 
институт и на учредения през 1923 г. Македонски научен 
институт. След пенсионирането си преподава история и в 
Софийската семинария.
Академик Снегаров е бил редактор на периодичните изда-
ния “Духовна култура”, “Народен страж” и “Македонски 
преглед” (орган на Македонския научен институт), на вест-
ник “Автономна Македония” и на “Църковен вестник” (от 
1928 до 1931 г.).

Главен научен принос са изследванията му по история на 
Българската църква, в т.ч. историята и живота на епархиите 
в Скопие, Струга, Солун, както и приносът на Охридската 
книжовна школа (през 1924 г. е публикуван капиталния му 
труд “История на Охридската архиепископия”). Оставил е 
ценни изследвания върху живота и делото на св. Климент 
Охридски, св. патриарх Йоаким I Търновски, св. Климент 
Римски, на цар Симеон I, Неофит Рилски, Райко Жинзифов, 
както и върху теми, свързани с българското възраждане, ру-
ско-българските връзки и на феодалните отношения през 
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Средновековието. Акад. Снегаров е предал Богу дух на 1 
март 1971 г. в гр. София. През 1972 г. посмъртно е отпеча-
тана последната му публикация за манастира “Св. Наум”. 
Огромният му научен архив се съхранява в БАН.

Научни постове и звания

В Богословския факултет на Софийския университет Иван 
Снегаров е бил редовен доцент по църковна история през 
1926-1929 година, извънреден професор през 1929-1933 г, 
редовен професор, завеждащ катедра и 1933-1951 година. 
Декан на Богословския факултет в Софийския университет 
през 1928-1929, 1934-1935, 1942-1943, 1947-1949 година.

В Духовната академия в София той е бил хоноруван про-
фесор през 1952-1956 г. Действителен член на Българския 
археологически институт от 1933 година.

И. Снегаров е бил също така дописен член на Българската 
академия на науките (БАН) през 1933-1943, редовен член на 
БАН (академик) от 1943 г., секретар на Историко-филологи-
ческия клон на БАН през 1944-1947 г, директор на Институ-
та за българска история при БАН през 1947-1950 г., дирек-
тор на Архивния институт при БАН през 1951-1959 година.

Главните научни публикации на акад. Снегаров
 
Книги

Охридската патриаршия. (Нейният произход, граници и 
епархии). С., 78 с. 1919

История на Охридската Архиепископия.

Том 1. От основаването й до завладяването на Балканския 
полуостров от турците. С., 347 с. + 17 (хабилитационен 
труд). 1924

Отношенията между Българската църква и другите право-
славни църкви след провъзгласяването на схизмата. Църко-
вен архив, 1929, кн. 3-5, 172 + 2 с.

История на Охридската архиепископия – патриаршия. От 
падането й под турците до нейното унищожение (1394-
1767). С., ХІ + 615 с. 1932

Солун в българската духовна култура. Исторически очерк 
и документи. С., 323 с. (Университетска библиотека № 
180).1937
 
Избрани студии и статии

Българският първоучител Св. Климент Охридски – живот и 
дейност. Годишник богосл., ІV (1927-1928), с. 219-334.

Поглед към изворите на св. Никола Софийски. Годишник 
богосл., (1931-32), с. 1-74.

Пропуски и грешки в издадените книжовни паметници на 
Св. Никола Софийски. Годишник богосл., ХІ (1933-1934), с. 
1-26.

Учредяването на Българската православна църква. Маке-
донски преглед, год. VІІ, 1932, кн. 1, с. 1-40.

Делото на Климента Охридски.
Реч, произнесена на 2 юли 1941 година в град Охрид. 

    Източник: pravislavieto.com
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Йеромонах Саватий (Севастиянов) е фотолетописец на 
манастирския живот. Неговите забележителни работи 
са малко известни на обикновения зрител, тъй като тех-
ния автор не участва в медийни изяви и често не подписва 
своите фотографии. Обаче всяка негова изложба се пре-
връща в събитие на културния живот. Да си спомним на-
пример какъв успех имаше преди няколко години изложба-
та му „Светлината на Валаам“, която беше представена 
в Санкт Петербург. Сега, десет години по-късно, отец Са-
ватий ни донесе нови, уникални кадри от Атон, където той 
прекара последната година и половина. За своето твор-
чество и отдалата му се възможност да опознае живота 
в Света гора отецът разказва пред Православие.ру.

- Защо монахът е с фотоапарат в ръка?

- Бях фотограф още преди замонашаването ми. Така се слу-
чи, че първата ми изложба беше посветена на Ново-Иеруса-
лимския манастир и се наричаше „Екскурзия или обител“. 
Тогава оставих работата си и реших изцяло да се посветя 
само на творчеството. Сътрудниците на музея, който тога-
ва се намираше в манастира, като видяха, че съм често при 
тях с фотоапарат, ми предложиха да представя снимките си. 
Учените-етнографи ме поканиха да пътувам с тях до Урал. 
Около 10 години ходих по тези места.

Може да се каже, че търсейки отиващите си примери от ру-
ския духовен живот аз отново открих за себе си Русия. Сни-

ФОТОГРАФИЯТА КАТО ПОСЛУШАНИЕ

РазказиКултура
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мах пермските селища на старообрядците, костромските 
села, Псков, Новгород, Соловки. Имах подходящи колекции 
с фотографии: „Пермските старообрядци“, която предадох в 
Пермския областен музей; «Теофания», която се пази в друг 
музей; „Малкото лозе“ и др. Последната моя работа в света 
беше книгата „Кръст над Русия» през 1998 година.

Когато взех решение да отида в манастир, старецът, който 
ме благослови да се подвизавам именно във Валаам, въ-
преки че ме чакаха в друг манастир, ми каза да не оставям 
фотографията. А във Валаам, както е известно, е имало фо-
толаборатория още през 1853-54 година и аз реших да въз-
становя тази традиция.

Фотографията като послушание - това е част от моя живот, 
това е самата тази стълбица, по която се придвижвам. Това 
са големи изпитания, защото всяко творчество е личностно. 

Случвало се е да питам духовника си: „Проблемите в душа-
та започнаха от това, какво  да правя?“ Той ми каза - това е 
така, защото се занимаваш с творчество от тщеславие. Въо-
душевяваш се и от това черпиш енергия. А тук - като послу-
шание трябва да се смириш.

- Каква роля изигра Атон във Вашия живот?

- Разбира се, всички поклонници се стремят към Атон. 
Съвременният Атон е едно от най-удивителните места на 
света, отворено за всеки човек. Главното е, че там има въз-
можност за уединение, без което никакъв духовен и още по-
вече монашески живот не може да има.

Бил съм на Атон много пъти, а при последното пътуване ос-

танах там година и по-
ловина. През това време 
живях в уединен скит 
заедно с моя духовник 
и с негово позволение 
правех снимки. По две-
три седмици оставах в 
скита, молех се, после 
около седмица пътеше-
ствах с фотоапарата по 
планината. През 1995 
година ме изпратиха в 
манастира за първи път 
и тук живеех като по-
слушник, бях помощник 
на монасите.
- Какво беше Вашето първо впечатление от Света гора?

- Усещах своето недостойнство. Изобщо - на Атон винаги си 
оставаш ученик, може би там е единствената такава школа 
на духовния живот. Моля се на Бог това мое усещане никога 
да не изчезне.

Струва ми се, че хората са така устроени, че на тях им е нуж-
но постоянно да имат пример пред очите си, добрият при-
мер. Особено това се отнася за монашеството. За да устои 
на изкушенията, човек винаги иска да има пламенна вяра, 
да я види. А как да я види? Ето, виждаш истински монах и 
разбираш всичко, дори четенето на книги не ти дава толкова 
много. Мислиш си: „Щом той живее така защо аз не мога 
да живея така?“ Затова са ми толкова скъпи портретите на 
сегашните жители на Атон - те живеят в нашите дни, до нас. 
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Бих искал, разбира се, скромният ми труд да послужи, по 
възможност, и за възстановяване на фотолабораторията на 
Атон. Преди 150 години Петр Иванович Севастиянов, про-
фесор по естествознание в Императорската академия на на-
уките, започва да снима на Атон, изучава атонските ръкопи-
си и книги, свидетелства за подвижниците, за техния живот. 
Както се оказа, той не е само мой съименник, но може би и 
далечен роднина. 

С подкрепата на Руската академия на науките и Светия си-
нод експедициите, организирани от Петр Иванович, три 

пъти посещават Атон (за първи път през 1851 г.), за да из-
готвят подробни карти, подробни описания на паметниците, 
да направят снимки. Тогава в скита Св. Андрей е създадено 
първото професионално фотостудио. Сега фотолаборатори-
ята се възстановява в руския манастир на Атон.

- В днешно време понятието за старчество се обезценява. 
Кои са съвременните старци и наистина ли съществу-
ват?

- Разбира се, старчеството не е длъжност. Това са хора с 
висок духовен живот, които са благословени да хранят ду-
ховно и другите, да дават духовни съвети. Това е благосло-
вение. Благодатта, която почива върху тях, ги прославя. И 
станах свидетел на дарбите им: и на прозорливостта, и на 
вършенето на чудеса, и на изцеленията... Даже има атонски 
свидетелства за това, как някои монаси-светогорци са мог-
ли едновременно, както великите светии, в един миг да се 
намират на различни места и да оказват помощ в различни 
части на земното кълбо.

Идвайки от Атон, се удивляваш колко много ценностите, 
на които целият свят се възхищава сега, всички холивудски 
приказки, са нищо в сравнение с тази духовна реалност, коя-
то в действителност съществува. Всеки, който попадне тук, 
дори и невярващ, се връща преобразен - на това неведнъж 
съм бил свидетел.

- Не всички поклонници обаче вярват, че на Атон се е 
запазил същият този дух на монашеския живот, с който 
се е славел от векове.

- Всеки търси на Атон това, което иска да намери. Който 
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търси благодатта, радостта –ще я намери там, който търси 
греха – също ще го намери там. Затова и задачата на моето 
„творчество“ е много проста: да пристигна на правилното 
място и да натисна бутона, защото главният художник вече 
е направил всичко, сами виждате. Какво друго мога още да 
измисля?

С йеромонах Саватий (Севастиянов) беседва Антон Леон-
тиев.
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