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     Уважаеми читатели,

    Българският патриарх Максим бе човек-епоха. Животът му преми-
на през три важни периода от историята на България. Той се роди и 
израстна в монархия, служи като епископ през време на атеистичен 
период и завърши своето архипастирско дело в демократично време. 
    
     Животът му тепърва ще бъде обект на исторически и богословски 
изследвания. Тепърва предстои да се пише и говори за него. На нас 
обаче ни се отдаде историческата възможност да бъдем част от не-
говото време, да бъдем негови съвременници. Да го помним, знаем 
и да пазим неговите слова и думи.

    За това и решихме ноемврийският брой на списанието да бъде пос-
ветен на него. В броя ще може да прочетете интервю с Ловчанския 
митрополит Гавриил, който споделя свои лични спомени от своето 
десетгодишно служение в Софийска митрополия, под духовното ръ-
ководство на приснопаметния патриарх. Разбира се, отделили сме 
място и на още важни теми, свързани както с духовния живот, така и 
с живота на Православната църква. 

   Времето, в което се намираме, е изпълнено с множество изпита-
ния, както на физическо, така и на духовно ниво. Изправени сме 
пред множество пречки, които трябва да превъзмогнем, за да запа-
зим духовния си мир. Примерът на Българския патриарх Максим в 
това отношение е особено важен, защото той показва как се живее 
духовно във времена на запустение и мерзост. Да следваме примера 
му! 
   
   Приятно четене!                                                       Ангел Карадаков

Българският патриарх 
Максим
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Негово Светейшество 
Българският патриарх 
Неофит

Обръщение на Българския 
патриарх Неофит по 

повод десетгодишнината 
от упокоението на 

блаженопочившия Български 
патриарх Максим

   С искрена тъга, но и с неизменна вяра в Спасителя и не-
поколебимо очакване на възкресението и вечния живот, 
отбелязваме днес десетата година от земната ни раздяла с 
приснопаметния наш предшественик – Светейшия Българ-
ски патриарх и Софийски митрополит Максим. Връщаме се 
назад в спомените си за него и за всичко онова, което той 
направи за светата ни Църква през дългите години на своето 
архиерейско служение, и благодарим на Бога, задето в не-
гово лице ни беше дарувал такъв архипастир – достоен син 
на своя народ, предан на Христа и Неговата света Църква и 
отдаден докрай на своето жертвено служение!

   В този ден спомените ни връщат далеч назад във времето, 
когато с радост научихме вестта за решението на Патриар-
шеския избирателен събор от лятото на 1971 г. за избора му 
като предстоятел на Православната ни църква. Многолет-
ното и доброплодно негово патриаршеско служение, изпъл-
нено с дълбока и искрена радост в Господа (срв. Фил. 4:4), 
но и с много трудности и неимоверни изпитания, доказа, 
че този избор не е бил случаен – бил е правилен! В продъл-
жение на повече от четири десетилетия, с огромна любов и 
търпение, със завидна архипастирска разсъдителност и не-

Слово на патриарха
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изменно упование в Пастиреначалника Христа, той направ-
ляваше уверено църковния кораб в различни обществени и 
политически условия и успя да съхрани поверената му сви-
ше света Българска православна църква без „петно, или по-
рок, или нещо подобно, но… света и непорочна“ (Еф. 5:27) 
– такава, каквато иска да я вижда Сам нейният божествен 
Глава: Господ и Спасител наш Иисус Христос.

Свидетелство за високите достойнства и авторитета на 
приснопаметния наш отец и патриарх Максим беше както 
любовта, на която той се радваше сред своето паство и в 
средите на духовенството на светата ни Църква, така и ог-
ромното уважение към него от страна на неговите събратя 
– Първойерарсите на всички канонични Православни църк-
ви по целия свят. За всички тях той беше обичан брат и съ-
служител, образец за всеотдайно архипастирско служение и 
пример за подражание, а затова и неговото отшествие беше 
загуба не само за нас, неговите обични чеда, но и за Светото 
Православие.

Сега, когато той вече не е сред нас, остава споменът за до-
брия архипастир и благодарността, че сме имали възмож-
ността да общуваме с него и да черпим от неизчерпаемата 
му мъдрост и благост. Остават и отговорността ни пред не-
говата светла памет и дългът ни да следваме примера му, 
като се ръководим неотклонно от оставения ни от него об-
разец за служение в Църквата Христова, от неговия завет 
към нас – да ценим и свято да пазим нейната светост и един-
ство. Единство, което той успя да удържи и съхрани заради 
Христа, Комуто вярно служеше, и за нас и нашето бъдеще, 
в условията на враждебност и безпрецедентен натиск, с це-
ната на много скърби и обиди, гонения и притеснения от 
най-различен характер.

„Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали 
словото Божие, и, като имате пред очи свършека на техния 
живот, подражавайте на вярата им“ 

(Евр. 13:7), така съветва в древните дни Апостолът на на-
родите и този призив запазва императивния си характер и 
своята актуалност и днес. Приснопаметният патриарх Мак-
сим беше истински наставник на всички нас в Божия път 
и в Божията правда, „… безукорен работник, който вярно 
преподава словото на истината“ (2 Тим. 2:15). Затова и наш 
свещен дълг е наистина да пазим в Църквата паметта за него 
и всякога да имаме пред очи неговия достоен живот – жи-
вот, изцяло отдаден на Христа и Неговата света Църква, и да 
подражаваме на вярата му. Във всяка трудна ситуация, при 
всяко колебание и изкушение да изпитваме съвестта си, да 
търсим това, което е истински важното за църковния живот, 
и да постъпваме така, както той би постъпил ако беше сред 
нас днес. А най-много от всичко: да не се поддаваме на духа 
на разединението, защото този дух е противен на Христа и 
на Църквата, която е „единство на вярата и на познаването 
Сина Божий“, чрез което единствено се достига и до „пъл-
ната възраст на Христовото съвършенство“ (Еф. 4:13).

Помнейки голямата любов на патриарх Максим към повере-
ното му от Бога паство, ние вярваме и знаем, че той и сега не 
престава да се моли и да се застъпва пред небесния престол 
за Православната ни църква и за всекиго от нас, и да из-
просва от Всемилостивия и Всещедър Бог Неговата благо-
датна помощ и подкрепа за православния ни български род, 
който дядо Максим отечески обичаше и на който отдаде це-
лия си земен живот.

Божията любов, радостта в Господа, светлината и блажен-

Слово на патриарха Слово на патриарха
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Среща на Българския 
патриарх Максим и 
Вселенския патриарх 
Вартоломей

Слово на патриарха

ството в Царството Божие да бъдат с приснопаметния наш 
отец Максим, Патриарх Български, 

във вечните векове!

Вечна и блажена да пребъде паметта му!

 † НЕОФИТ

  ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
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   Българският патриарх Максим е роден на 29 октомври 
1914 г. в село Орешак, Троянско, в семейството на Пена Бор-
джукова и Найден Минков Рачев. Кръстен е с името Марин 
Найденов Минков.

    Основното си образование получава в родното село и едва 
дванадесетгодишен постъпва послушник в Троянския мана-
стир. Прогимназията завършва с отличен успех и от 1929 
до 1935 г. учи и завършва с отличие Софийската духовна 
семинария, когато неин ректор е архимандрит Борис Си-
мов (впоследствие Неврокопски митрополит). Съучениците 
единодушно го характеризират като младеж с весел нрав, но 
сериозен в заниманията.

    От 1936 до 1938 г. е църковен певец и деловодител в хра-
ма “Света Богородица” в град Русе. Насочен от приснопа-
метния Доростолски и Червенски митрополит Михаил към 
социално служение, той работи усърдно сред питомците на 
църковното сиропиталище “Св. Йоан Рилски”.

   От есента на 1938 до 1942 г. следва в Богословския фа-
култет на Софийския държавен университет. По време на 
следването участва в дейността на студентските богослов-
ски кръжоци и беседи на православните братства.

    На 13 декември 1941 г., през последната година на обу-
чението си, в параклиса на Богословския факултет приема 
монашески постриг от приснопаметния Ловчански митро-
полит Филарет. Приема името Максим в чест на св. преп. 
Максим Изповедник - светец на светата Църква от VII век, 
прославен със силна вяра и православна изповед. Мона-
шеското пострижение става под духовното старчество на 
игумена на Рилския манастир архимандрит Натанаил. С 

Биография на блаженопочившия 
Български патриарх и 

Софийски митрополит МАКСИМ
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даването на монашеските обети той посвещава целия си 
по-нататъшен живот на непрестанно служение на Бога.

    На 19 декември 1941 г. приснопаметният Врачански мит-
рополит Паисий го ръкополага за йеродякон в семинарския 
храм “Св. Йоан Рилски”. В края на 1942 г. Св. Синод го на-
значава за учител-възпитател в Софийската духовна семи-
нария. Там преподава важните богословски дисциплини: 
основно богословие и пастирско богословие. На 14 май 1944 
г. в Черепишкия манастир, където е евакуирана и впослед-
ствие остава интернирана Софийската духовна семинария, 
той приема ръкоположение в йеромонашески чин от Вра-
чански митрополит Паисий.

   На 12 юли 1947 г. в гр. Разград йеромонах Максим е въз-
веден в архимандритско достойнство от приснопаметния 
Доростолски и Червенски митрополит Михаил, който с бла-
гословението на Св. Синод, ревниво подбирайки за себе си 
даровити и благонравни сътрудници, го назначава за свой 
протосингел. Архим. Максим остава такъв до 1950 г., когато 
е назначен за предстоятел на Българското църковно подво-
рие в Москва.

   Това назначение е знак за особена отговорност. В оно-
ва време за подобен пост се изисква извънреден такт и ди-
пломатичност в общуването със светските власти. Висока 
оценка за служението на архимандрит Максим в Българско-
то подворие в Москва дава в свои две писма Светейшият 
Руски патриарх Алексий I до Негово Светейшество Българ-
ския патриарх Кирил. В тези писма се казва: “Скромен във 
външните си прояви, вътрешно изпълнен със съзнанието за 
свой дълг, той спечели искрената любов на църковните сре-

ди в Руската православна църква и уважението на общест-
веността” (6 септември 1955 г.).

    След завръщането си в България, от 15 юли 1955 до 1960 
г. заема поста главен секретар на Св. Синод, като в периода 
от 1957 до 1960 г. е и председател на Редакционната колегия 
на Синодалното издателство с издания “Църковен вестник” 
и сп. “Духовна култура”. На 30 декември 1956 г. в Патри-
аршеската катедрала “Св. Александър Невски” архим. Мак-
сим е хиротонисан в епископски сан с титлата „Браницки”. 
При хиротонията му патриарх Кирил произнася вдъхновено 
слово на тема “Епископът като съвест на св. Божия Църква”, 
което слово остава и като духовно завещание към бъдещия 
Български патриарх.

    На 30 октомври 1960 г. ловешките епархийски избиратели 
единодушно посочват Браницкия епископ Максим за свой 
архипастир и на 20 ноември той е канонически утвърден 
за Ловчански митрополит. През време на служението му в 
епархията на своя роден край, въпреки тежката политическа 
обстановка, са построени и осветени от него няколко нови 
храма.

    На 7 март 1971 г. патриарх Кирил се представя в Господа 
и от 13 март до 4 юли 1971 г. митрополит Максим е намест-
ник-председател на Св. Синод.

    На 25 юни 1971 г. Св. Синод в пълен състав пристъпва към 
избор на трима митрополити, достойни за патриаршеския 
престол. На 4 юли 1971 г. след Божествена св. литургия, из-
вършена в синодалния параклис “Св. цар Борис” в София, 
членовете на Патриаршеския избирателен църковно-наро-

Живот и дело Живот и дело
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ден събор, всичко 101 души, се събират в големия салон 
на Синодалната палата, за да изберат Български патриарх 
и Софийски митрополит. След гласуването изборното бюро 
преброява подадените писмено гласове и председателят на 
изборното бюро обявява Негово Високопреосвещенство 
Ловчанския митрополит Максим за законно и канонически 
избран от клира и народа Български патриарх и Софийски 
митрополит. Списъкът на подписалите акта 101 избиратели, 
както и всички документи, отнасящи се до Църковно-народ-
ния патриаршески избирателен събор, проведен на 4 юли 
1971 г. в гр. София, са издадени още същата година от Сино-
дално издателство в специален сборник.

   Скоро след избирането си за патриарх Негово Светей-
шество Максим прави официални посещения на редица 
патриаршии: Руска, Румънска, Цариградска, Александрий-
ска, Йерусалимска, Грузинска, Кипърска, Еладска и др., с 
което допринася за утвърждаване православното единство 
и за укрепване престижа на родната ни Църква. Патриарх 
Максим успява в трудни за Църквата условия да съхрани 
нейната цялост и чистотата на догматичната й вероизповед, 
да отстои обществения й авторитет и да извърши всичко, 
което е възможно, за да се открива пътят на спасението за 
всеки българин. През тези години държавата дори търси съ-
трудничеството на Българската църква по темата за мира в 
света. Негово Светейшество участва активно в междудър-
жавни и междуцъровни форуми за отстояване на християн-
ските миротворни принципи.

   През 1978 г. начело на високопредставителна църковна 
делегация патриарх Максим посещава задграничните ено-
рии на Българската православна църква в САЩ и Канада, 
а през 1984 г. енорията в Унгария. Тези посещения имат не 

само духовно съдържание, но и раздвижват родолюбивите 
чувства на българската емиграция.  През този период патри-
арх Максим става доктор хонорис кауза на Духовната ака-
демия “Св. Климент Охридски” в София и почетен член на 
Московската духовна академия. Под неговото перо излизат 
три тома църковно-проповеднически слова, озаглавени “На 
Господнята нива”. Награден е с най-високи държавни отли-
чия: орден “НР България”, I степен (1974), орден “13 века 
България” (1985 г.).

    За разлика от други комунистически страни, в България 
Православната църква се радва на уважение, макар да е 
признавана само нейната културна и просветна роля в исто-
рията, но не и нейната духовна и спасителна същност. Въ-
преки всички трудности в България, Църквата продължава 
да съществува и да действа, а патриархът със свойствения 
му тих начин на въздействие – да отстоява нейните позиции 
в редица трудни ситуации. През 1968 г., още като Ловчан-
ски митрополит, той съдейства за връщането на монасите 
в Рилския манастир (няколко години преди това обителта е 
превърната в “музей”, а монасите принудени да я напуснат). 
Съхранява от разрушение миньорската църква “Св. Йоан 
Рилски” в центъра на Перник. С твърдата си позиция патри-
арх Максим не допуска Църквата да бъде въвлечена в т. нар. 
“възродителен процес” през 80-те години на 20 в.

    През 1989 г., когато комунистическият монопол върху 
властта рухва и “нежните революции” в цяла Източна Евро-
па пораждат огромни очаквания, мнозина се съблазняват да 
действат по революционен път и в Църквата, като използ-
ват антикомунистическа реторика. Така в началото на 90-
те години в Българската православна църква се извършва 
опит за преврат. Създава се църковен разкол на политическа 

Живот и дело Живот и дело
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основа, подкрепен от тогавашната гражданска власт. Учре-
дява се т. нар. “нов Синод”, поставя се “алтернативен па-
триарх”, издават се уволнителни разпоредби за архиереи и 
за Българския патриарх. Завзети са с щурм сградата на Св. 
Синод, множество столични храмове. За кратко време е оку-
пирана и сградата на Софийската св. Митрополия.  Атаките 
на разколниците са съсредоточени лично срещу патриарх 
Максим. Бива оскърбяван по всякакъв начин. Въпреки това 
той не отвръща на хулите, не изрича нито една лоша дума 
срещу никого, запазва своето достолепие и достолепието на 
Църквата. Доростолският митрополит Иларион пише: “В 
усилията да се възстанови единството на Майката Църква, 
патриарх Максим прояви необикновено търпение, отеческа 
любов и молитвена надежда да се върнат самоволно отда-
лечилите се, за радост на целия български народ и съгласно 
молитвените слова на Господ Иисус Христос към Бог Отец 
на Тайната вечеря: “Да бъдат всички едно” (Йоан. 17:21)”. 
През 1998 г. в София се провежда Всеправославен събор, на 
който присъстват предстоятелите на всички поместни пра-
вославни църкви. Всички те единодушно препотвърждават 
несъмнената каноничност на ръководството на Българска-
та православна църква начело с Негово Светейшество па-
триарх Максим. С това разколът е обявен за окончателно 
приключен. Това е най-скъпият подарък за слава Божия на 
патриарх Максим за неговия 90-годишен юбилей: една ут-
върдена в единството си Българска Църква.

На 6 ноември 2012 г. Негово Светейшество се престави в 
Господа дни след като навърши 98 години.

Текст: Анула Христова Патриарх Максим в 
Троянския манастир - 
15.07.2012 г. 
Снимка: Анула Христова

Живот и дело
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Патриарх Максим беше 
  монах и архиерей с истинска и 

жива вяра в Бога

   - Ваше Високопреосве-
щенство, през тази година 
отбелязваме десет години 
от кончината на Българ-
ския патриарх Максим. 
Несъмнено той е историче-
ска личност, която тепърва 
ще бъде обект на изследва-
ния, не само исторически, 
но и на богословски та-
кива, защото той е преди 
всичко духовник. Имаме 
историческата привилегия 
да сме живели във време-
то на патриарх Максим, 
да го познаваме и да знаем 
за него, но още повече Вие 
имате тази привилегия, 
защото като митрополит 
от Св. Синод сте имал още 
по-близък досег до патри-
арх Максим. Ако може в 
началото на нашия разго-
вор да кажете кога беше 
първата Ви среща с патри-

арх Максим? Кога се за-
познахте с него? 

   - През 1972 г., тогавшни-
ят викарен епископ на Со-
фийска митрополия Левкий-
ският Партений ме запозна 
с руската подвижница на 
благочестието, схиигумения 
Мария-Магдалина, игумен-
ка на манастира „Св. Петка“ 
до гр. Банкя. През 1973 г. из-
цяло се преместих в светата 
обител. Налагало ми се е да 
посещавам Софийска мит-
рополия по въпроси, свърза-
ни със светата обител и съм 
имал случаи лично да се сре-
щам с Негово Светейшество 
патриарх Максим. През 1991 
г., по решение на Св. Синод 
на БПЦ станах протосингел 
на Негово Светейшество, а 
през 1998 г. негов викарен 
епископ. 

   - Патриарх Максим е чо-
век, който преминава през 
три епохи. Свидетел е на 
монархията, преживява 
социализма и накрая жи-
вее в демократично време. 
Последният период на не-
говия живот обаче, може 
би някак изглежда да е бил 
по-труден от предишните 
два, защото преживява и 
разкол в Българската пра-
вославна църква. Вие каз-

вате, че през 1991 г. сте бил 
при него на служба. Как 
патриарх Максим прежи-
вя разделението, което бе 
създадено? 

    - Патриарх Максим живя 
в сложни времена. Време-
то на войнстващия атеизъм 
беше много трудно, с много 
ограничения върху дейност-
та на Църквата. През 1991 г. 
започна да се оформя разко-

Ловчански митрополит 
Гавриил

Интервю с Неговото Високопреосвещенство 
Ловчанския митрополит Гавриил. 



22 23

Светодавец брой 11/2022Светодавец брой 11/2022 Беседа

лът в БПЦ, а през 1992 г. от 
правителството на републи-
ка България беше регистри-
ран разколнически синод на 
БПЦ. Искаха да унищожат 
нашата канонична църква и 
да се утвърди разколническа 
такава. Патриарх Максим се 

държеше много мъжествено, 
мъдро и с голямо търпение. 
Той обикновено не бързаше, 
добре обмисляше и тогава 
вземаше правилни реше-
ния. Помня веднъж покой-
ният митрополит Натанаил, 
който тогава беше викариен 

епископ, а аз протосингел, 
ми разказа случай, при кой-
то, когато той се е качвал 
при патриарх Максим, за да 
говори нещо с него, вижда 
патриарха да ходи из каби-
нета си и да си казва на глас: 
„Дядо Михаиле, как сега 
ти щеше да постъпиш, ако 
беше на мое място?“ Дядо 
Михаил, Доростоло-Червен-
ски митрополит, е бил негов 
духовен наставник и старец. 
Слава Богу, че в този труден 
период беше именно патри-
арх Максим начело на наша-
та Църква.

  - Патриаршеското слу-
жение е много обществено 
служение, то е свързано с 
служба в обществото. Зае-
мане на мнение по общест-
вено важни теми и момен-
ти, които касаят цялото 
общество. Вие обаче сте 
имал допир до него и сте 
успял за видите патриарх 
Максим не само като пред-
стоятеля на нашата църк-
ва, но и като патриарх 
Максим – монаха. Какви 
са Вашите впечатления от 

духовния живот на патри-
арх Максим? Както и от 
това как той реагира на 
събитията като монах, а не 
като патриарх. 

    - Патриарх Максим беше 
истински монах. Помня, на-
пример, че в първите три 
дни на Великия пост, той 
постеше, като не приемаше 
храна и вода, но това той 
държеше в тайна. Подвигът 
му е още по-голям, като се 
има предвид, че той имаше 
силен диабет. В личния си 
живот той беше много скро-
мен човек. Не си позволява-
ше никакво разточителство. 
Помня също, че наематели 
на Софийска митрополия 
му бяха подарили Пасхални 
архиерейски одежди и той в 
крайна сметка не ги облече 
нито веднъж и ги подари на 
друг архиерей. Да ви кажа, 
че сега, от дистанцията на 
времето, все повече го раз-
бирам и все повече оценя-
вам.

   - През последните годи-
ни от живота на патриарх 

Епископска хиротония на 
Ловчанския митрополит 
Гавриил
Рилски манастир, 19.10.1998 г.

Интервю
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Снимка: Ярослав 
Марковски, 04.07.2009

Максим се случи канони-
зацията на Баташките и 
Новоселските мъченици. 
Тези канонизации, както 
коментират вече богосло-
ви, остават като завет на 
патриарх Максим за попу-
ляризирането и въздигане-
то на родната святост. 

    - Както е известно, патри-
арх Максим преди да стане 
Български патриарх, беше 
Ловчански митрополит. Ко-
гато бях избран за митропо-
лит на Ловчанска епархия, 
той ми завеща да направя 
всичко възможно да бъдат 
канонизирани Новоселските 
мъченици. През 2005 г. по-
дадох молба и доклад до Св. 
Синод на БПЦ да канонизи-
ра Новоселските мъченици. 
През 2011 г. беше извършена 
тържествена канонизация на 
Баташките и Новоселските 
мъченици, те бяха причисле-
ни към лика на българските 
светии и прославени от род-
ната ни Църква. Това бе едно 
много радостно, благодатно 
събитие в историята на Бъл-
гарската православна църква 

по времето на патриарх Мак-
сим.

    -  Когато избират Вас за 
Ловчански митрополит па-
триарх Максим даде ли Ви 
особено поръчение, особен 
съвет, защото знаем, че са-
мият той е бил архиерей 
на тази епархия? Как Ви 
насърчи той във Вашето 
митрополитско служение?

     - Трябва да ви кажа, че 
през цялото мое служение 
под омофора на патриарх 
Максим съм получавал не-
гови словесни наставления 
и съм гледал неговия светъл 
пример. Той много ми е раз-
казвал за своето служение в 
Ловчанска епархия, за хора-
та, с които е работил там и 
проблемите, които е срещал. 
Така че може да се каже, по 
този начин, той ме подгот-
вяше за моето тогава още 
предстоящо поприще като 
Ловчански митрополит. Ока-
за се, че в последствие него-
вите мъдри съвети и настав-
ления са ми и до ден днешен 
много полезни.  

Интервю
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   - Последните години от 
живота на патриарх Мак-
сим бяха и години на много 
яростна медийна кампа-
ния и атака срещу Българ-
ската православна църква. 
Как този удар той понесе? 

   - Той понесе този удар бла-
годарение на силната си вяра 
много мъжествено. По този 
начин той вдъхновяваше и 
подкрепяше и нас, неговите 
съслужители. Помня вед-
нъж, че се оплаках на един 
мой събрат архиерей, че ми 
е много трудно в този раз-
кол, той ми каза, да, но пред-
ставяш ли си, какво му е на 
Негово Светейшество. Той 
беше наистина силен и тър-
пелив човек. 

    - А как протичаше рабо-
тата му в Св. Синод?

   - Както и в Софийска епар-
хия, той и тук проявяваше 
много мъдрост, далновид-
ност и имаше винаги голямо 
търпение. Винаги се старае-
ше нашите  решения да бъ-
дат изцяло канонични и на-

родополезни. Бих искал да 
спомена един случай, който 
за мен беше много знамена-
телен. Когато се подготвяше 
идването на папа Йоан Па-
вел II, който беше поканен 
от президента на република 
България, у нас беше дошла 
делегация на висши духов-
ници от Ватикана, която да 
подготви това посещение.  
В приемния салон на  Св. 
Синод имаше среща меж-
ду наши архиереи с делега-
цията от Рим и това беше в 
присъствието на послани-
ци, дипломати, журналисти 
и много гости. България по 
онова време се подготвяше 
да стане член на Европей-
ския съюз и журналисти, 
политици и дипломати бяха 
дошли с надеждата да удо-
влетворим гостите и те да 
останат доволни от среща-
та ни. Попитаха ги каква е 
целта на посещението им, 
а те отговориха, че искат да 
се подготви посещението на 
папата и другото нещо, което 
казаха бе, че в крайна смет-
ка целта е обединението на 
църквите. Патриарх Максим 

тогава помълча за известно 
време и каза много твърдо, 
че тези, които са отстъпили 
от православието да се вър-
нат, и тогава може да има 
обединение. За мен това бе 
едно изповедничество, 

   - И накрая на нашия раз-
говор. Ако може да охарак-
теризирате служението, 
живота на патриарх Мак-

сим какво бихте казали?

    - Той беше един монах и 
архиерей с истинска и жива 
вяра в Бога. Вечна да бъде 
неговата светла памет. Бог 
да го прости! 

С Ловчанският митрополит 
Гавриил разговаря Ангел Ка-
радаков. 
 

Патриарх Максим говори 
пред медиите. 
Снимка: Весела Игнатова, 
17.07.2010

Интервю Интервю
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Българския 
патриарх 
Максим

В дългия път на живота и служението ми, по който 
имаше и участъци с гореща жарава, Бог ме укрепяваше. В 
молитва получавах и Богородичния покров. По словата на 
апостола: „Ако трябва да се похваля, с немощите си ще 

се похваля” (2 Петр. 11:30). „Не нам, Господи, не нам, а на 
Твоето име дай слава” (Ис. 113:9).

***

Христос, Великият Пастиреначалник, благослови светата 
ни Църква да преодолее трудности в живота си и в един-

ство благоуспешно да върши своето спасително дело.

***

В живота и служението си не съм искал почести и не съм 
се стремял към слава: „Не нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему дажд славу о милости Твоей и истине Твоей” (Пс. 
113:9). С Божия помощ извършил съм, каквото съм могъл 
и което съм бил длъжен да извърша (Лука. 17:10). Грижил 
съм се с добра съвест по мярката на възможностите си 
служението ми да е благоприятно Богу, доброплодно за 

Църквата и полезно за народа. Старал съм се да има един-
ство, съгласие, единомислие и мир, както съветва свети 
апостол Петър: „Бъдете всички единомислени” (1Петр. 
3:8), и както пише свети апостол Павел: „И тъй, братя, 

радвайте се, съвършенствайте се и бъдете единомислени, 
живейте в мир, - и Бог на любовта и на мира ще бъде с 

вас” (2 Кор. 13:11), като „търсим онова, що служи за мир 
и взаимно назидание” (Рим. 14:19).
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Лицата на богословието 
в България

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

Личност, научно творчество и 
академично дело на проф. д-р Иван 

Панчовски

П рез следващата 2023 
година се навършват 

100 години от създаването 
на Богословския факултет 
и 110 години от рождение-
то на нашия изтъкнат бого-
слов и дългогодишен пре-
подавател във висшата ни 
богословска школа проф. 

Доц. д-р 
Костадин 
НУШЕВ

д-р Иван Панчовски (1913-1987). Той е един от водещите 
наши християнски мислители и български православни бо-
гослови през ХХ век, който има сериозен научен принос в 
областта на Православното нравствено богословие, етиче-
ските и религиозно-философски изследвания, християнска-
та социология и психологията на религията.

   Проф. д-р Иван Панчовски работи главно в областта на 
Християнската етика, но също така и в много други области 
на църковната наука като психология на религията, религи-
озна педагогика, апологетика, агиология, история на рели-
гията и други сфери на систематическото богосолвие.
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1.Кратки биографични данни и първи научни трудове
 
   Иван Панчовски е роден през 1913 година в пазарджишко-
то село Мечка, което днес се нарича Оборище, в благочести-
во християнско семейство. Завършва Пловдивската духовна 
семинария през 1932 година и след това Богословския фа-
култет в София (1936) като продължава своето богословско 
образование в Германия, където получава докторат по фило-
софия от Университета в град Йена (1940). През тези години 
той започва да публикува своите първи богословски статии 
на различни актуални теми в църковното списание „Духов-
на култура“ и пловдивското списание „Братско слово“. След 
завръщането си в България д-р Иван Панчовски е учител в 
Софийската мъжка гимназия и автор на книги по християн-
ска религиозна философия. През 40-те години се занимава с 
въпросите на християнската нравственост и психология на 
религията като разработва и публикува своя първи изклю-
чителен и актуален до днес труд „Психология на религията“ 
(1943). 

   Научният труд на д-р Иван Панчовски „Психология на 
религията“ (1943), който той публикува като хабилитацио-
нен труд и посвещава на патриарх Кирил със синовно чув-
ство на благодарност и признание. Чрез този научен труд в 
България се поставя началото на сериозните богословски и 
научно-емпирични изследвания в областта на религиозната 
психология и анализа на религиозното преживяване. С Ок-
ръжно писмо (N 763 от 1.02.1943 г.) Светият Синод изпраща 
до всички епархийски и енорийски центрове на Българската 
православна църква известие за свое решение от 29.01.1943 
г. с което се дава одобрение и препоръка книгата на д-р 
Иван Панчовски „Психология на религията“, написана в 
християнско апологетическо осветление, да бъде включена 

в църковните библиотеки и културно-просветната дейност 
на църковните братства. В своето решение от началото на 
1943 година архиереите от Светия Синод препоръчват на 
митрополитските, енорийски и манастирски библиотеки да 
се снабдят с тази книга, която е полезна не само за бого-
слови, но също така и за свещеници, учители, вярващи и 
образовани хора, които търсят истинско познание за Бога и 
се интересуват от научните данни за религиозния живот, а 
по-специално за характера и силата на религиозно-психо-
логическите преживявания. („Църковен вестник“, брой 7, 
12.02. 1943, с.с.57-58).

    Десетилетия наред през втората половина на ХХ век, и до 
ден днешен, това изследване остава най-сериозното, цялост-
но и задълбочено богословско и систематично представяне 
на религиозната психология от християнско и научно гледи-
ще, което продължава да е актуално в своята методологична 
пълнота и обоснованост. Този богословски труд стои в осно-
вана на обучението, преподаването и на новите изследвания 
на поколения български богослови, философи, психолози и 
изледователи на религията и религиозните преживявания в 
техните усилия и опити за проникване в дълбочина и осмис-
ляне на спецификата и характера на религиозните феномени 
в сферата на духовния и психичния живот и структурата на 
съзнанието и самосъзнанието на човека като разумна и сво-
бодна съзнателна личност.

   През следващите години д-р Иван Панчовски е асистент 
по Нравствено богословие и доцент в Богословския факул-
тет на Софийския университет до неговото закриване и пре-
махване от структурата на университета през 1949 година. 

   През този първи период от своята църковна и академична 
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дейност проф. д-р Иван Панчовски е бил също така епар-
хийски проповедник на Пловдивска митрополия, редактор 
на списание „Братско слово“ – орган на Съюза на православ-
ните християнски братства в България, член на богословски 
комисии на Светия Синод и участник в редица международ-
ни и междуцърковни конференции, конгреси, семинари и 
изследователски проекти.

2. Научно творчество и академична дейност

    В своята преподавателска и научно-изследователска работа 
в областта на систематическото богословие проф. д-р Иван 
Панчовски разработва множество учебници за Духовната 
семинария и Богословския факултет, пише книги, моногра-
фии, студии и статии, които са отпечатани в наши и чужди 
научни списания и води лекции по Нравствено богословие 
и Етически системи в продължение  на над три десетилетия. 
В своите научни трудове той разработва много въпроси от 
областта на Християнската етика и философските учения на 
морала в историческа и систематична перспектива.

   В Духовната академия той води специален семинар по 
Систематическо богословие, сътрудничи на църковните пе-
риодични издания и следи развитието на богословската нау-
ка в другите поместни православни църкви, в източноевро-
пейските страни и отвъд „желязната завеса“. В много свои 
упебници, публикации и рецензии от 60-те и 70-те години 
той откликва на актуалните въпроси на времето и следи раз-
витието на църковния и международен академичен живот, 
главно с оглед на проблемите на миротворството, социална-
та етика, екологичните въпроси, християнската духовност-
та, науката и религията.  

3. По-важни научни трудове на проф. д-р Иван Панчов-
ски

  Научно-богословското творчество на проф. д-р Иван 
Панчовски е обширно по своя обем и богато на религиоз-
но-философски, духовни, нравствени, етични, културно-ис-
торически, педагогически и социологични идеи. Неговите 
трудове могат да се групират и систематизират както хроно-
логично, така и тематично в няколко основни насоки. 

3.1. Християнска педагогика, философия и апологетика

  В началото на своята научна работа Иван Панчовски се 
занимава с проблемите на християнската духовна и нрав-
ствена просвета на младите хора в България през 20-те и 
30-те години на ХХ век. Той разработва своята докторска 
дисертация, защитена в Германия, която е посветена именно 
на този кръг от църковно-просветни и религиозно-педагоги-
чески въпроси и на дейността на Православните християн-
ски братства в България през периода между двете световни 
войни. 

   След това той пише серия от книги и статии, посветени на 
въпросите на психологията на религията, философия на ре-
лигията, християнска етика и апологетика, които представля-
ват първи цикъл от научни трудове в неговото разностранно 
и богата научно творчество. Първата група научни трудове 
са религиозно-философски и религиозно-психологически 
по своя характер и насоченост. Те обхващат съдържанието 
на първите книги на д-р Иван Панчовски, публикувани през 
40-те години на ХХ век след завръщането му от Германия и 
разкриват научната му дейност от първия етап на неговата 
преподавателска работа в Богословския факултет до 1950 
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година. През този първи период по-важните негови книги 
са:

1. Пътят на модерния човек към Бога. С., 1943. 
2. Психология на религията. С., 1943. Фундаментален  и 
единствен по рода си труд в българската богословска наука 
и до днес.
3. Модерният човек пред живота, смъртта и безсмъртие-
то.С., 1944; 
4. Естествена наука и религия. С., 1944; 
5. Религията на естествениците.С., 1945.

    През 1944 година д-р Иван Панчовски става преподавател 
в Богословския факултет и тогава разработва и публикува 
серия от научни изследвания – главно студии и статии, за 
отношението между религия и етика, съдържащи задълбо-
чени богословски и религиозно-философски анализи и и 
богословска критика на определени постановки от областта 
на философската антропология, метафизическата филосо-
фия и ценностната етика на германскиите философи Макс 
Шелер и Николай Хартман. 

   През 1949 г. при закриване на Богословския факултет и 
отделянето му от Софийския университет Иван Панчовски 
е интерниран извън София заедно със своето семейство и 
споделя съдбата на някои други професори и преподавате-
ли по богословие, завършили в Германия. През този период 
някои от книгите му са конфискувани като буржоазни ре-
лигиозни изследвания и той е подложен на известен натиск 
от страна на новата комунистическа власт заради наличието 
в тях на определена критика срещу идеологията на кому-
низма. Става дума за един параграф в една от първите му 
книги, озаглавен „идеологическите заблуди на комунизма“, 
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заради който е третиран като „буржоазен мислител“ и анти-
комунистически автор.

    3.2. Научни трудове по Православна християнска 
етика

   През 1950 година е допуснат да преподава в Духовната 
академия като доцент, а след това става и професор като 
води в продължение на следващите три десетилетия дис-
циплините Нравствено богословие и История и анализ на 
етическите системи. Въпреки трудностите от идеологиче-
ски характер, които се създават през този период пред бого-
словсловската наука, той продължава активно своите научни 
трудове и публикува през 50-те години някои от най-важни-
те изследвания от своето научно и богословско творчество. 
Това са поредицата студии върху проблематиката на анти-
номичност между религия и етика, публикувани в среда-
та на 50-те години в Годишника на Духовната академия и 
първите сериозни учебници по Православна християнска 
етика и Нравствено богословие. През 1955 година по реше-
ние на Светия Синод заедно със Сливенския митрополит 
Никодим проф. Иван Панчовски подготвя и публикува нов 
учебник по Православна християнска етика за Софийската 
духовна семинария. Този научен труд със заглавие „Право-
славна християнска етика“ С., СИ, 1955 съдържа богато и 
систематично разработено съдържание на православната 
християнска нравственост и широко разгърната система на 
християнската етика като наука в нейните три основни дяла. 
Учебникът по Православна християнска етика, подготвен и 
съставен от проф. Иван Панчовски, заедно със Сливенския 
митропилит Никодим и свещеник Цвятко поп Христов, е 
предназначен за подготовка на учениците от Духовната се-
минария и българските свещеници. Той служи като основа 

за обучението по християнска етика в духовните школи на 
Българската православна църква през трудните десетилетия 
на комунистическия период от втората половина на ХХ век 
и дори до днешно време. Учебникът е съизмерим по своето 
съдържание и значение с някои сходни учебни пособия на 
други поместни православни църкви, като например този на 
св. Нектарий  Егински, продготвен от него в началото на ХХ 
век за  Гръцката православна църква.

    През 1957 година проф. Иван Панчовски публикува своя-
та книга „Животът и щастието в християнско осветление“ 
(С., 1957). Това съчинение е едно от основните християнски 
и богословско-етически изследвания, посветени на въпро-
сите на смисъла на живота, щастието, радостите и скърбите 
в живота, проблема за самоубийството и други етически въ-
проси на богословската и философска етика. Тук се разглеж-
дат проблемите на етиката на песимизма, християнското от-
ношение към радостите и скърбите в живота и този свят, 
проблема за смисъла на страданието и много други религи-
озно-философски, психологически и нравствени въпроси на 
класическата философска етическа мисъл и християнската 
етика. Към този научен труд има едно важно приложение, 
посветено на личността, духовния подвиг и творческо-
то влияние на св. Йоан Рилски в историята и културата на 
българския народ, което е насочено към опровергаване на 
известната теза за „духа на нихилизма“ в историята на бъл-
гарите, свързана с богомилството и отшелничеството на св. 
Иван Рилски Чудотворец.

    През 1958 година излиза фундаменталният труд на проф. 
Иван Панчовски „Въведение в Нравственото богословие“, 
който представлява  задълбочено и цялостно богослов-
ско-систематично изследване за същността на религията и 
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същността на нравствеността от гледна точка на Православ-
ното богословие, християнската философия на религията и 
християнската етика. Този труд е продължение и награжда-
не на досегешните му трудове и заедно с „Психология на 
религията“ представлява кардинално съчинение на бъл-
гарската богословска наука в областта на философията на 
религията, философията на морала и феноменологичния 
анали на религиозните преживявания. В него се разглеждат 
въпросите за връзката и взаимоотношението между рели-
гия и нравственост, етическата оценка и характер на рели-
гията, нравствените основи на религиозното преживяване, 
религиозните основи на нравствеността и етизирането на 
религията. Също така в този труд е представен задълбочен 
богословски анализ на въпросите за автономната нравстве-
ност, историята на етиката през древността, през класиче-
ската гръко-римска епоха и модерното време. Религията е 
разгледана от систематична и историческа гледна точка, а 
също така от феноменологична и философско-херменевтич-
на като в центъра на изследването са поставени въпросите 
за святото като категория и усета за свещеното като религи-
озно преживяване и  конституиращи елементи на религиоз-
ното съзнание и религиозността. 

    В този фундаментален труд проф. Иван Панчовски комен-
тира и дава научно-критична оценка от християнска гледна 
точка на много от идеите на водещи авторитети и изследо-
ватели на религията като Рудолф Ото, Уилям Джеймс, Макс 
Мюлер, Фридрих Шлайермахер, Анри Бергсон, Имануил 
Кант, Макс Шелер, Николай Хартман, Карл Ясперс, Йоха-
нес Ремке и християнските руски мислители Владимир Со-
ловьов, Ф. Достоевски, Семьон Франк, Николай Бердяев, 
Борис Вишиславцев и други съвременни богослови (Карл 
Барт и Емил Брунер), религиозни философи, историци и 

Сградата на Богословския 
факултет около 1940 г. 
Снимка: http://newsite.cyra-
max.site/

философи на религията. В края на 50-те години е публику-
вано монографичното изследване на проф. Иван Панчовски 
„Личността на Иисус Христос“ (1959), което е издадено 
след това и на сърбо-хърватски език заедно с други две не-
гови книги. Това съчинение има важно значение в областта 
на християнската апологетика, православна христология, 
християнска етика и систематическо богословие.

   През следващото десетилетие на 60-те години проф. Пан-
човски разработва и публикува също така много от своите 
основни трудове, които са значими по своя характер и опре-
делящи за богословието и християнската етика като научни 
изследвания. По-важните от тях са следните:

1. Методология на Нравственото богословие. С., 1962;
2. Нравствените възгледи на старобългарските писатели . - 
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ГДА, С., 1966;
3. Християнска любов към Бога. – ГДА, 1967.
4. Етика на християнската любов. Ниш, 1965.
5. Християнска любов към ближните. С., 1977.

   Чрез тези и много други свои фундаментални научни тру-
дове проф. д-р Иван Панчовски разработва широко разгър-
ната и съвременна по своя характер богословска система 
на Православната християнска етика, която обхваща много 
широк спектър от въведителни, исторически, морално-фи-
лософски, антропологични, христологични, сотириологич-
ни, аретологични и социално-етически аспекти на христи-
янската нравственост.

   В средата на 70-те години на ХХ век проф. д-р Иван Пан-
човски разработва поредица от богословски изследвания за 
християнската святост, които са идейно и тематично свър-
зани в един общ систематичен порядък. Тези изследвания, 
които той нарича „скици“, са публикувани в списание „Ду-
ховна култура“ (ДК) от 1972 до 1976 година. Последната по 
време статия е „Многообразие на светия живот“ (ДК, 1976, 
кн. 7) където авторът дава и своя замисъл за логическата 
и тематична връзка между отделните публикации от поре-
дицата именно в систематичния ред на тяхната последова-
телност, а не според хронологията на тяхното отпечатване. 
Замислени в свята пълнота отделните статии са като отдел-
ни аспекти на едно завършено идейно и тематично цяло, 
което обхваща въпросите за единството и многообразието 
на християнската святост,  представя пътищата на светостта 
и светия живот според различните дарове на Светия Дух в 
живота на светците и благодатното лоно на Църквата.

   През 1980 година проф. Иван Панчовски е пенсиониран 

заедно с други преподаватели от Духовната академия, пред-
ставляващи старото поколение изследователи, заклеймявано 
идеологически от тогавашните управници като „буржоазни 
професори“. Независимо от това, че е отстранен от активна 
преподавателска дейност, той продължава да работи в об-
ластта на научните изследвания, да сътрудничи на Светия 
Синод в междуцърковната дейност и богословския диалог и 
да публикува много свои богословски трудове.

    През този период проф. Иван Панчовски продължава да 
следи активно развитието на западната богословска наука, 
да дава отзиви за нови книги, за нови научни и богослов-
ски трудове и да кореспондира със свои колеги от Германия 
и други западноевропейски страни. Участва в множество 
богословски и междухристиянски диалози по въпросите за 
спасението, междуцърковното сътрудничество, екологична-
та криза, миротворното служение и изнася доклади, лекции 
и научни тези на конференции, симпозиуми и научни фору-
ми. През този период са публикувани също така много ва-
жни негови трудове и научни изследвания, сред които може 
да се посочи студията му за Свети Методий Славянобългар-
ски в Годишника на Духовната академия през 1986 година, 
а също така и множество статии в църковните периодични 
издания.

  След земната кончина на проф. Иван Панчовски ( на 
2.11.1987 год.), и най-вече след възстановяване на Богослов-
ския факултет като висша университетска духовна школа, 
много негови трудове продължават да се преиздават и из-
лизат под редакцията и съставителството на проф. Димитър 
Киров. През първата половина на 90-те години излязоха ня-
колко крупни негови съчинения, които са незаменими учеб-
ни пособия за студентите по богословие и любими четива за 
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по-широк кръг от вярващи християни и любители на бого-
словието и духовното просвещение. 

Това са забележителните трудове: 

1. Личността на Иисус Христос. С., 1990;
2. Най-прекрасният. Духовният образ на Иисус Христос. 
С.,1992;
3. Пантеонът на древните славяни и митологията им. С., 
1993;
4. Християнската надежда. С., 1994;
5. Философски и богословски концепции на св. Констан-
тин-Крил Философ. – Годишншк на Богословския факултет, 
Т.2, 1995 
6. Християнската етика. Т.I. Философия на морала. С., 1996.
През този най-нов период от историята на нашата бого-
словска наука богословските съчинения и научни трудове 
на проф. Иван Панчовски продължават да излизат както у 
нас, така и в чужбина на немски език, където се публикуват 
някои негови доклади от проведени богословски събеседва-
ния между Православната църква и евангелската лутеранска 
общност в Германия, в които той е участвал.

4. Приноси и значение на научното творчество на проф. 
Иван Панчовски за развитието на Православната хрис-

тиянска етика

   Научното творчество на проф. Иван Панчовски в облас-
тта на богословието е богато на дълбоки духовни интуиции, 
съдържа проникновени религиозно-нравствени идеи и има 
определящо значение за развитието на Православната хрис-
тиянска етика и на много важни аспекти на философската 
етика в България. Той е автор на стотици научни изследва-

ния, публикувани на български, сръбски и немски език в ре-
дица наши и чужди научно-богословски списания и църков-
ни издания. Във своя дългогодишен творчески път той е бил 
редактор на списанията „Братско слово“ и „Духовна култу-
ра“ и член на множество български и международни научни 
и академични дружества, църковни комисии и съвети, сред 
които е и международната асоциация на изследователите по 
Християнска етика „Societas Ethica“.

    По време на своя дългогодишен научно-изследователски 
и преподавателски път проф. Иван Панчовски е повлиял се-
риозно върху развитието на българската богословска наука 
и е оказал въздействие върху оформянето на поколения бъл-
гарски духовници и богослови. Той разработва серия от ак-
туални социално-етични, екологични и био-етични въпроси 
за семейството и брака, възпитанието на подрастващите, 
ролята и мястото на жената в Църквата и обществото, окол-
ната среда, социално-етическата проблематика на труда, 
мира, собствеността и социалната справедливост; църков-
но-обществените отношения;  между-християнските връз-
ки и международни проблеми в условията на динамичното 
развитие на съвременния свят и политическите проблеми 
на мира и военната надпревара между Изтока и Запада през 
Студената война.

    Научно-богословските изследвания на проф. Иван Пан-
човски са творчески, иновативни и актуални и представля-
ват жива и действена връзка между духовната традиция на 
Православието и светоотеческото предание на Църквата, от 
една страна, и съвременните религиозно-философски, ети-
чески и социални проблеми на модерния човек и днешния 
свят.
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Християнската етика, която Иван Панчовски разработва и 
разгръща систематично в своите научни трудове, е вкоре-
нана в българската духовно-просветна традиция на Кири-
ло-Методиевото дело и старобългарските писатели, на въз-
рожденската християнска култура на духовното будителство 
и се основава на заветите на свети Иван Рилски, св. Евтимий 
Търновски, преп. Паисий Хилендарски,  архим. Неофит Боз-
вели, св. Софроний Врачански и българските възрожденски 
духовни будители и просветители. Чрез своето обширно и 
разностранно творчество проф. д-р Иван Панчовски се пре-
връща в една от крупните фигури на българската богослов-
ска наука и християнска философска мисъл и остава и до 
днес като безспорен авторитет в много области на Право-
славната християнска етика и систематическото богословие. 
Научното творчество на проф. д-р Иван Панчовски обхва-
ща над 400 публикации и специализирани богословски 
трудове в областта на християнската етика, апологетика, 
психология на религията, етически системи, философия и 
история на религиите. Това книжовно богатство е издаде-
но на български, немски и сръбски език и обхваща публи-
кации от 30-те години на ХХ век до началото на ХХІ век. 
Богатото богословско наследство на проф. Иван Панчов-
ски в областта на християнската етика и систематическото 
богословие все още се проучва и систематизира, а негови 
монографии и студии продължават да се отпечатват както 
у нас, така и в чужбина. Научните трудове на проф. Иван 
Панчовски продължават да бъдат актуални и да се изучават 
от специалистите по богословие, философия и история на 
религиите. Неговите съчинения са важни за преподаването 
и продължаването на академичната традиция в областта на 
Нравственото богословие, християнската социална етика и 
психологията на религията.

В навечерието на 100-годишния юбилей от създаването на 
Богословския факултет на Софийския факултет и 110 го-
дишнината от неговото рождение и днес светлата личност, 
интелектуалната почтеност и обширната ерудиция на бъл-
гарския богослов и църковен писател проф. д-р Иван Пан-
човски са авторитетен пример и вдъхновяващ образец и за 
новите поколения преподаватели и изследователи в облас-
тта на богословието и църковната наука. 

Поклон пред светлата му памет!

Литература:
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Как измерваме
 силата на вярата?

Елена
ДЮЛГЕРОВА

С Силата на вярата ни 
зависи от това да сто-

им нащрек и да балансираме 
между тези на пръв поглед 
антиномни двойки. В Хрис-
товата любов всичко носи ра-
дост. И смирението и изявата; 

и послушанието и взимането на решения. И точно по тази 
спокойна радост можем да познаем, че сме в Христос. Чув-
ството, че всичко е подредено и това, за което сме се тре-
вожили с дни, няма значение, защото отговорът се появява 
вътре в нас и Господ ни успокоява. Случвало ли ви се е в 
компанията на Някого всичко да си дойде на мястото и вие 
да копнеете да сте до Него все повече и все повече? Смятам 
че всеки, който е изпитал тази Божия благодат е готов на 
всичко, за да я задържи. За да пренесе поне спомена за нея 
в житейските трудности, от които, поради човешката ни 

Химнография

В какво измерваме вярата? 
В кротост и отстояване.

В молитва и в дела.
В пост и пасхална радост. 

В аскеза и подвиг.
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природа, няма да можем да махнем товара и да гледаме на 
тях като на математическа задача, а ще оплакваме съдбата 
си в чувство на накърнена гордост или „несправедливи“ 
обвинения. А истината е, че животът е математическа за-
дача, само че теоремите са догматите на Църквата. А ние с 
живота си ги доказваме, без дори да подозираме.

   Колко често отстъпваме от любовта и вършим нещата, 
поради страх от наказание, а не от любов към Небесния ни 
Отец?

   Колко често в трудност даваме обещания, за да измолим 
облекчение?

   Колко често вършим добри дела, защото така подобава на
„добри“ християни?

  Колко често съкращаваме молитвите си без основателна 
причина?

  Почти във всяко наше действие личи тежкият отпечатък 
на егото ни. Егото, с което дори се гордеем и не отстъпваме 
от него. А Този, от когото не трябва да отстъпваме е Бог.

  Но как да постигнем тази сила на вярата, чрез която да се 
освободим от себе си и да станем едно с Христа? Църквата 
дава отговор на този въпрос.

  Църквата, която се грижи за нашето нравствено израства-
не. И именно „нашето“, не като „аз сега пиша в множест-
вено число, за да видят другите колко съм грешен“, а като 
„нашето – на общността“. Защото само чрез общуването с 
брата, с духовника, с другия, можем да надзърнем в същ-

ността си. А най-добро огледало е този, който най-много 
ни дразни. Често забравяме, че всички сме жадни за лю-
бов, внимание и подкрепа и искаме тези неща само за себе 
си или решаваме да лишим някои хора от нашата любов 
или да отхвърлим нечия. Така ли би постъпил Христос? Да 
каже „а, този е митар, няма да отида при него“? За нас това 
е трудно, именно заради тази тежест, която не ни се иска да 
оставим. 

    Сякаш сме парадоксално привързани към това да изпит-
ваме неприязън, която уж избягваме, когато не общуваме 
с този или с онзи. От опит мога да кажа, че неприязънта 
изчезва точно с общуването. Когато видиш, че и този човек 
иска любов, внимание и подкрепа. Толкова силно я иска, 
че може да не знае как да се държи в определена ситуация, 
а нима ние знаем? Очакваме от другите да са ни „подчи-
нени“. Подчинени на нашите представи как да се държат, 
какво да говорят, кога да говорят. А колко по-спокойно и 
радостно е когато споделяме. Когато всеки стане провод-
ник на Божията любов. Четем за светците и се удивлява-
ме на светия им живот, а в следващия момент произнасяме 
укорителни думи за съседа си, за църквата, за клира. Ами 
ако този съсед стане светец?

    Уви животът ни не е достатъчно дълъг, за да видим как 
„несретникът“ ще просияе, затова да опитаме да живе-
ем така сякаш светът ни е пълен с юродиви ради Христа, 
равноапостоли, мъченици, да допуснем идеята, че „Бог си 
знае работата“ и да бъдем спокойни и радостни войни Хри-
стови.

Есеистика Есеистика
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Кипърски архиепископ 
Хризостом II

(1941-2022 г.)

   В ранната утрин на 7 ноември, в Господа се прес-
тави предстоятелят на Кипърската архиеписко-
пия - Хризостом II. Той оставя светла диря в жи-
вота и историята на Кипърската архиепископия. 
Предлагаме ви неговия житейски път, изключи-
телно свързан с православната духовност и вяра.  
 
   През тази година се навършиха 16 години от избирането 
на Кипърския архиепископ Хризостом II за предстоятел на 
Кипърската църква. Един от най-продуктивните периоди за 
Църквата и Кипър. На 5 ноември 2006 г. той е избран за ар-
хиепископ, на а 12 ноември с.г. е интронизиран в катедрал-
ния храм “Св. ап. и ев. Йоан Богослов” в Никозия, Кипър.  
 
   Кипърският архиепископ Хризостом II без съмнение се 
очертава, като изключителна личност в съвременното ки-
пърско общество, която личност, със своите дела, спечели 
авторитет в целия православен свят. Възкачвайки се на ар-
хиепископския трон преди 16 години, той е осъзнал още 
тогава, че архиепископският престол на Кипърската църк-
ва е място за борба и саможертва, негова ежедневна грижа 
бе грижата за кипърския народ и Църквата. Не желаейки да 
почива върху труда на своите предшественици, той остави 
своя отпечатък в Църквата, но и също така и в обществото.  
 
   Роден е на 10 април 1941 г. в Тала, Пафос, като е второто 
от четирите деца в семейството на Антоний и Текла. От ма-
лък е живял в земеделска среда, затова е придобил и правил-
на нагласа за живота, както и опит. На 12-годишна възраст 
той отива в ставропигиалния манастир “Св. Неофит”, като 
малко преди това е загубил баща си при трудова злополука. 
След това учи в гимназия, а на 3 ноември 1963 г. е ръкопо-
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ложен за дякон в храма “Св. архангел Михаил” от тогаваш-
ния хорепископ, а по-късно Никейски митрополит Георги. В 
продължение на пет години е ефимерий на манастира.

През 1968 г. се премества в Атина, където учи в Богослов-
ския факултет на Атинския университет, откъдето се дипло-
мира през 1972 г. Същата година единодушно е избран за 
игумен на манастира „Св. Неофит“. На 12 ноември е ръко-
положен за йеромонах, получава офикията архимандрит и е 
въдворен като игумен от покойния архиепископ Макарий III.  
 
Още от времето на своето игуменство, което съвпада с мно-
го трудни времена за Кипър, той демонстрира своята про-
ницателна способност, следвайки съвета на св. ап. Павел: 
„Залягай да се представиш пред Бога достоен, безукорен 
работник, който вярно преподава словото на истината. А 
скверните празнодумства отбягвай, защото ония, които ги 
изговарят, още повече ще напреднат в нечестие“ (2 Тим. 
2:15-16). По време на църковната криза, предизвикана в 
Кипър от действията на трима митрополити (1972-1974 
г.), бъдещият архиепископ Хризостом, заедно с тогаваш-
ния епископ, а по-късно митрополит на Пафос и игумени-
те на останалите ставропигиални манастири, застават на 
страната на архиепископ Макарий III, като призовават той 
да вземе необходимите мерки за възстановяване на реда в 
Църквата. Тяхното действие довежда до свикването на ар-
хиерейски събор, който ефективно се справя с кризата.  
 
След тежките събития и проблеми със съседна Турция и 
завръщането на архиепископ Макарий в Кипър, страната 
имала нужда от подобряване на икономическата ситуация. 
За тази цел най-много допринася архим. Хризостом. Той 
подкрепя изграждането на летището в Пафос, виждайки 

възможност за голяма полза от това. Бързото икономическо 
и туристическо развитие на Пафос се дължат до голяма сте-
пен на тогавашния игумен Хризостом, а по-късно и митро-
полит на Пафос.

След кончината на архиепископ Макарий и възкачва-
нето на архиепископския трон на тогавашния митропо-
лит на Пафос, игуменът архим. Хризостом е избран за 
нов митрополит на Пафон. Това се случва на 25 февру-
ари 1978 г. На следващия ден той е хиротонисан за епис-
коп от Кипърския архиепископ Хризостом I и на съ-
щия ден е интронизиран като митрополит на Пафос.  
 
Бидейки човек на делата, той разбирал, че без финансови 
средства всички усилия за дейност, в която и да е област биха 
били трудни. Той възстановява финансово митрополията на 
Пафос, нещо което постига с цената на тежки борби и жертви.  
 
„Имах чувството, че нося на плещите си цялото наслед-
ство на моите предшественици... затова се борех с мисълта 
да напусна този свят, без да оставя и аз своя следа“, каз-
ва той. Поради тази причина реализира много проекти, 
свързани със запазването и възстановяването на храмове 
и манастири. Пример е обновяването на сградата на мит-
рополията, построява и нова библиотека в митрополията.  
 
Неговата любов към Църквата и приносът му към нея могат да 
се видят и от големия брой храмове, които той ремонтира, рес-
таврира, издига и открива като Пафоски митрополит. Дваде-
сет и шест църкви и няколко параклиса украсяват днес Пафос.  
 
Бъдещият архиепископ Хризостом II е бил и представител 
на Кипърската църква на Всеправославните съвещания и 

In memoriam In memoriam
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конференции. Поради църковните кризи, които засегнали 
Кипърската църква през XX век, той решава, че справяне-
то с тях ще бъде по-ефективно и с по-малко последствия, 
ако има разширен състав на Св. Синод. Както е известно, 
от 13 век латинските завоеватели намаляват броя на епис-
копите в Кипър от 14 на 4. По този начин била ограничена 
възможността на Кипърската църква пряко и ефективно да 
решава различни вътрешни свои проблеми. Така се появя-
ва и необходимостта да се обърне към други православни 
църкви, за да помогнат за увеличаването на митрополити-
те и епископите. Пафоския митрополит Хризостом си по-
ставя като дългосрочна цел увеличаването на епископските 
центрове поне до 13, така че древната апостолска Кипър-
ска църква да функционира гладко и да не изпада в кризи.  
 
Изпълнението на визията на Пафоския митрополит Хри-
зостом за разширяване на състава на Св. Синод ще стане 
реалност след възкачването му на архиепископския трон.  
 
На 5 ноември 2006 г. той е избран за архиепископ, а на 12 
ноември с.г. е интронизиран в катедралата „Св. ап. и ев. 
Йоан Богослов“ в Никозия, Кипър. Под председателството 
и по предложение на Кипърския архиепископ Хризостом 
II, Св. Синод по време на заседанията си на 12 февруари 
2007 г. и 22 май 2007 г. взема решение за възстановяването 
на историческите митрополии и епископии, но също и за 
създаването на нови такива. На заседанията на синода от 5 
октомври 2007 г. и 21 май 2008 г. Св. Синод решава да съз-
даде още две епископии. С тези действия, архиепископът 
постига историческото събитие и свое желание за разширя-
ване състава на Св. Синод, който към днешна дата се състои 
от 17 архиереи. По този начин стана възможно и създаване-
то на разширен състав на Св. Синод на Кипърската църква. 

Бидейки митрополит на Пафос бъдещият архиепископ има 
за основна грижа осигуряването на заплатите на духовен-
ството, тъй като много общности, бидейки малки, не били 
в състояние да покрият заплатите на свещениците. Поради 
тази причина, още оттогава той си поставя за цел създаване-
то на централен църковен фонд за заплати на духовенството. 

In memoriam
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В тази посока, желаейки непрекъснато да издига духовен-
ството, за да извършва непрестанно пастирската си дейност, 
с избирането му на архиепископския престол, той създава 
Единна агенция за изплащане на заплати на енорийските 
свещеници. Друга важна мисия на архиепископ Хризостом е 
повишаването на образователното ниво и нравствеността на 
духовенството на Кипърската църква. През 2015 г. той съз-
дава Богословското училище на Кипърската църква, което 
в допълнение към богословското образование на по-високо 
ниво, което предлага, подготвя следващите поколения бого-
слови за преодоляване на предизвикателствата, пред които е 
изправено кипърското общество. В Богословското училище 
към днешна дата вече са завършили три випуска богослови.  
 
Не може да се пренебрегне и фактът, че блаженопочившия 
архиепископ Хризостом II се грижеше не само за богослов-
ското ниво на духовенството в Кипърската църква, но из-
общо за възпитанието и нравствеността на младите хора от 
Кипър. Много ученици гимназисти и студенти в различни 
университети на Кипър и в чужбина, отличници в обучение-
то си, но с финансови затруднения, са получили стипендии 
или помощ от Кипърската архиепископия, дори финансово-
то състояние на Църквата и държавата да е било затрудне-
но. Трябва да се каже и за детските градини, които работят 
под надзора на Кипърската архиепископия, така че „децата 
да се развиват свободни, силни, пълни с оптимизъм лич-
ности, възпитавани с вяра в Бога и любов към родината“, 
както се изразява в свое интервю архиепископ Хризостом 
II. Друга важна задача и мечта на блаженопочившия архи-
епископ, която и Бог го удостоява да види, е изграждане-
то на новата катедрала „Св. ап. Варнава“, намираща се до 
сградата на архиепископията. На 11 юни 2016 г. архиепис-
коп Хризостом извърши освещаване на пространството, 

където днес се намира построената катедрала „Св. ап. Ва-
рнава“. Новата катедрала на Никозия е архитектурен и ху-
дожествен шедьовър. Техники от много християнски части 
на света са свързани с изграждането и разкрасяването на 
храма. Иконостасът, иконите и свещниците са изработени 
в Кипър, полилеите в Чехия, камбаните в Полша, мрамор-
ните декорации и подове в Гърция и мозайките, изобразя-
ващи Спасителя, както и витражите в Румъния. Резбовани-
ят престол е направен от трите вида дърво, които според 
преданието са използвани за Кръста Господен: бор, кипарис 
и кедър. Освещаването на храма е извършено от блажения 
Кипърски архиепископ Хризостом II  на Лазарова събота, 24 
април 2021 г. На следващия ден, Вход Господен в Йеруса-
лим, архиепископът отслужи първата Божествена литургия. 
 
Точно пет години след започването на строежа на кате-
дралата, нейното откриване се състоя с цялото си велико-
лепие, в присъствието на високи гости, начело с Негово 
Блаженство архиепископа на Атина и цяла Гърция Йеро-
ним. Честванията по откриването започнаха в четвъртък, 
10 юни 2021 г., в присъствието на президента на Репу-
блика Кипър Никос Анастасиадис. На 11 юни 2021 г., в 
деня на празника на основателя и покровителя на светата 
апостолска църква в Кипър - св. ап. Варнава, откриване-
то беше извършено от архиепископи на Атина и  Кипър. 
 
Бог да го прости! 

Вечна и блажена да бъде паметта на Кипърския архиепис-
коп Хризостом II! 
 
Страниците подготви: Ангел Карадаков
По информация от официалния сайт на Кипърската архиеписко-
пия - churchofcyprus.org.cy
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    Неврокопският митрополит Борис питаеше чувство на 
особено благоговение пред небесният закрилник на българ-
ския народ - св. Йоан Рилски.
 
    За пръв път той посетил св. Обител през 1922 г. наско-
ро след завръщането си от Буда-Пеща, където е бил дото-
гава предстоятел на Българската църква. Още при първото 
му идване, в неговата мистична душа се е запазил пламъ-
ка на благоговението към св. Йоан Рилски. Той е бил оч-
арован от чудесната живописна околност, всред която е 
живял и се е подвизавал рилския светец. Оттогава той не 

е пропускал нито едно лято,  за да не престои в недрата на 
Рила-планина, наблизо до чудотворните мощи на светеца. 
 
    Може с пълна положителност да се твърди, че никой, даже 
от рилските братя, не е обиколил толкоз старателно околно-
стите на манастира, както това беше сторил покойният мит-
рополит Борис. Нему беше известно всяко едно дърво, всяко 
храстче на Рила-планина. Той знаеше от кои места се откриват 
хубави гледки на околността. С завист и очудване рилските 
старци говорили за него: “той се катери като коза по рилски-
те чукари!”. Колко пъти пролетен проливен дъжд го е свар-
вал из рилските усои. Но свикнал с атмосферните условия 
на рилския климат, той знаеше да се приспособява към него. 
 
      Той обичаше да прави по-далечни излети на из лоното на рил-
ската природа заедно с малка групичка подбрани манастир-
ски братя и летуващи в манастира семинаристи. Но най-често 
той тръгваше из планината сам с парче хляб и няколко дома-
ти или плодове, вързани в една кърпа. Той бе вегетарианец 
(1),  и остроумно казваше: “Обичам мед, но не мога да ям пче-
лите, които ни дават тази ароматичен продукт - дар Божий!”. 
 
   Освен това той обичаше да се информира от рилските бра-
тя за манастирския живот, като определяше за това срещи на 
чист въздух при разходка до някой обект. Към бедни и туж-
даещи се той беше състрадателен. Подпомагаше и с пари, и 
с дрехи.

    Скромен в живота си и демократичен в обноските си, мит-
рополит Борис не обичаше официалности. Както неочаква-
но той идваше в Рилския манастир, така неусетно и си зами-
наваше. Не желаеше никому да бъде в тежест пребиваването 
му в манастира. Сам се обслужваше, а един от послушници-

Неврокопският 
митрополит 
Борис и Рилската 
св. обител

Църковна история
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те ще му занесе в стаята на определено време постно ядене. 
 
   Намирайки се често на усамотение в мистична обста-
новка на рилската околност, той отдавна бе замислил 
да състави на български в стихотворна форма ака-
тиста на почитания от него светец - св. Йоан Рилски. 
Той го приготви, а св. Синод го издаде за юбилейна-
та хилядогодишнина от блажената кончина на св. Йоан. 
 
   Дядо Борис обичаше музиката и хубавото църковно пеене. 
Тай сам подбра мелодия за припева към съставения от него 
акатист. В трите празника, посветени на св. Йоан Рилски, 
които се празнуват в Рилския манастир (14 юли - пренасяне 
мощите от Търново; 31 август - блаж. кончина на св. Йоан 
и 1 ноември - пренасяне на мощите в Сердика) (2), мито-
роплит Борис винаги взимаше дейно участие. Също и тази 
година (1948), той дойде специално на 1 ноември в мана-
стира. Служи св. Литургия в съслужение с ПРеосвещения 
епископ Пимен и многобройно духовенство, а след служ-
бата направи акатист пред ковчега с мощите на св. Йоан. 
 
   Особени грижи са били положени от дядо Борис при изра-
ботване на програмата за юбилейните тържества при празну-
ването хилядогодишнината в манастира през 1946 г. по посре-
щане на Московския и на цяла Русия патриарх Алексий и пр. 
 
   От Бога му се е паднал жребия да управлява Неврокоп-
ската епархия, която се намира до обичната от него Рилска 
св. Обител. През 1935 г., след каноническия избор, преди 
да встъпи в пределите на ботодарованата нему епархия, той 
първом се отби в Рилската св. Обител, за да вземе благослове-
ние за високото архипастирско служение от рилския светец. 
 

 За Рилската св. Обител, за нейното духовно и мате-
риално преуспяване той полагаше постоянни гри-
жи. Той състави: „Наредбата за ставропигиалните 
манастири“, одобрена от св. Синод през 1925 г. Бли-
зо до сърцето му бяха и нуждите на рилските братя. 
 
      Пишещият тези редове дължи особена признателност и вечна 
благодарност на митрополит Борис. Благодарение на него като 
началник на културно-просветното отделение при Св. Синод, 
той ми издействува стипендия от управлението на Рилската 
св. Обител и с нея успях да завърша Богословски факултет. 
 
  Нека Бог приема в небесните си селения чистата и бла-
городна душа на своя верен служител и наш архипастир, 
за когото винаги, додето сме живи, ще се молим на Бога. 
Вечно да пребъде паметта за него! 
 
Автор: Архим. Климент Рилец
Източник: Църковен Вестник /брой 37-38/ - 1948 г.
 
1 - Митрополит Борис като всеки монах не е ял месо, 
и може под вегетарианец архим. Климент да има точ-
но този монашески подвиг, а именно не яденето на месо.  
2 - Датите са по стария календар, днес дните, в които се 
чества паметта на св. Йоан са: 1 юли, 18 август и 19 октом-
ври.

Църковна история Църковна история
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Само когато любовта се 
обедини със свободата - има 

духовно изцеление
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    Днес Христос ни изправя пред огледало, за да може да ви-
дим собствената си слабост и да наблюдаваме състоянието 
си. 

   „Както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие по-
стъпвайте с тях“ (Лука. 6:31). С други думи, правете това, 
което бихте искали да ви правят. Подобно отношение по съ-
щество е първата решителна стъпка, която трябва да напра-
вим, ако искаме да напредваме в християнския живот. Тази 
позиция не е просто правило за добро поведение или фор-
мално такова; това не е просто рамка, която да гарантира, че 
междуличностните ни отношения ще бъдат изградени върху 
реципрочност и справедливост. Реципрочността на златното 
правило (Постъпвай така, както искаш да постъпват с теб) 
ясно предполага справедливост, но не се ограничава само 
и единствено до нея. Тук възниква въпросът: Как в тези 
думи на Христос заповедта за любовта, която се простира 
до точката да обичаш враговете си, съществува съвместно 
със справедливостта? 

   Взаимодействието между любовта и справедливостта не 
премахва напрежението помежду им. Без справедливост чо-
вешките отношения стават сурови и безчувствени; без лю-
бов те стават задушаващи и брутални. Любовта не премахва 
справедливостта, нито я замества. Но я държи на правилния 
път и показва посоката, която тя трябва да следва. Това е по-
стоянната сила, която се корени в Бога.  Така че, когато ис-

Духовен живот
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каме доброта, разбиране и любов от другите, това означава, 
че ги виждаме в дълбочината на тяхното собствено същест-
вуване. Точно тук е очевидно, че всеки от нас е жив образ на 
Бога и че колкото и да сме опетнени и омаскарени, ние все 
още имаме най-висока стойност. По този начин естествено 
и нежно започваме да обичаме. 

Любов към враговете

    За нас, верните, любовта е изпълнението на закона, квин-
тесенцията на християнската вяра и живот, сърцевината на 
християнското откровение. Любовта е плод на Светия Дух, 
тя е съкровищницата и съкровището на нашата вяра. Любов 
насочена към и обхващаща всеки един човек без изключе-
ние. Когато обичаме само тези, които нас обичат; когато пра-
вим добро само на онези, които на нас правят добро; когато 
помагаме само на тези, които на нас помагат, тогава нашата 
любов е фалшива, измамна и егоистична. Това е предмет на 
ежедневната игра, в която даваме и взимаме – ако ти поче-
ша гърба, ти почеши моя – и взаимоотношенията, които се 
изковават в този контекст, се основават на мрежа от взаимни 
услуги. Но такова поведение е осъдително от гледна точ-
ка на Христовите думи, защото е мотивирано от користни 
сметки. 

   Други хора са или стават наши врагове: ние ги отричаме, 
гледаме ги отвисоко, избягваме ги и понякога се обръщаме 
срещу тях  и се сблъскваме с тях с невероятна ярост.

   И все пак тези, които стоят пред нас, не са нашия ад; те са 
нашия рай. Те се превръщат в наш ад, когато ние не станем 
техен рай.

   Ако егоизмът е разрушаването на образа на Бога в нас, 
тогава обръщането към другите хора е това, което унищожа-
ва егоизма и възвръща здравото ни духовно състояние пред 
Бога. Колкото по-лоши и презрени изглеждат другите, тол-
кова повече отварянето на сърцето ни към тях лекува собст-
вената ни болест. 

    Един мъдър митрополит пише: „Никоя форма на любов 
не е по-свободна и никоя свобода не е толкова близка до лю-
бовта от тази към враговете (…). Любовта, която не очак-
ва никаква отплата (…) е истинска благодат, това е свобода 
(…). Само, когато любовта се обедини със свободата, има 
изцеление“. 

    Скъпи мои братя и сестри, св. Йоан Златоуст коментира 
това евангелско четиво с думите: „Защото Той не казва „не 
мразете“, но „обичайте““. По-нататък той заявява, че тряб-
ва да бъдем внимателни към напредъка си към по-висшите 
неща. Когато се отнасят зле с нас, не трябва да отвръща-
ме. Нито трябва да мразим човеците, които са ни наранили; 
вместо това трябва да ги обичаме. Нещо повече: трябва да 
им правим добро и да се молим на Бога от тяхно име. На 
тази духовна стълба имаме много труд и голяма борба, но 
съвестта ни няма да ни позволи да си отпочинем, докато не 
изпитаме любовта като дар и чудо от Бога. 

Автор: архимандрит Никанор Караянис

Източник: pemptousia.com

*Заглавието е на редакцията.
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Колкото по-чисто е сърцето, 
толкова по-доверчиво е

Обикновено гледаме на другите човеци през своите собст-
вени вътрешни очи и с това, „с което е пълно сърцето“ ни 
(вж. Лук. 6:45). Ако сме лукави, мислим, че и другите хора 
са лукави; ако сме простодушни, смятаме и че другите са 
такива. 

Св. Григорий Двоеслов отбелязва в свое слово следното: 
„Колкото по-чисто е сърцето, толкова по-доверчиво е то“.

Ето как може да бъде измамен от нечестиви човеци, които 
действат заради своя личен интерес, лъжи и измама. При-
знаването на това може да причини болка и разочарование, 
горчивина и негодувание. Но с него можем да се справим 
и по един духовен начин, като имаме предвид, че човекът, 
който мами е болен и се нуждае от лечение, основано на 
разбиране, приемане и прошка. 

Разбира се, тези ситуации изискват проницателност. Ако ни 
липсва любов, която „покрива множество грехове“, която 
издържа на злото, която не реагира със зло на несправедли-
востта и използването, тогава нека нека не се опитваме да не 
се правим на светии.

Трябва да имаме правилна подготовка, ако възнамеряваме 
да плуваме в дълбоки води или да се изкачваме по високи 
планини. 

В житието на св. Йоан Милостиви се споменава за един 

Духовен живот
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просяк, който непрестанно променял външния си вид, за да 
може да проси и никой да не го разпознава. Св. Йоан раз-
брал какво се случва, но въпреки това продължил да му дава 
милостиня. 

Никой не е длъжен, а и не бива да повтаря живота на друг 
човек. Всеки от нас има свои собствени характеристики, по-
тенциал и начин на виждане към живота. Като уникални и 
неподражаеми личности, всеки от нас има своя собствена 
връзка с Бога, която определя и поведението към другите, 
към ближните.

Но е важно да разберем, че принципът „око за око“ просто 
удължава злото и макар да изпитваме удовлетворение от от-
мъщението, няма да познаем никога радостта от прошката. 

В книгата „Όρια Ζωής“ има следната мисъл: „Ако хората 
не обичат другите, те не поемат пълната отговорност, която 
трябва да имат към себе си и отричат това, от което сърцето 
има наистина нужда“. 

Да вярваш в Христос означава да искаш и да се стремиш 
да живееш Неговия живот. Той прости на жената, хваната 
в прелюбодеяние, както и на онези, които го разпнаха, на 
бирниците и блудниците също. Но Той говореше строго на 
„пазителите на Закона“, фарисеите, които живееха живот в 
лъжи и лицемерие, без любов или искреност. 

Приемането на лукавите хора обаче не включва приемането 
на тяхната измама, точно както не означава приемането на 
греха, въпреки че признаваме, че грешникът духовно боле-
дува.

Живеем в свят изпъстрен с различни възгледи и различни 
хора. Това е светът, в който трябва да живеем. Христос казва 
на учениците Си: „Аз ви пращам като овци посред вълци: и 
тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби“ (Мат. 
10:16). „Чистото сърце“, което имат хората, в които няма хи-
трост, не е някаква глупост. Това е отражение на божестве-
ната светлина и светостта на светците. Ето защо ако такива 
хора бъдат духовно угнетявани от другите, благодатта и ми-
рът на Светия Дух ще заблестят в тях и ще им бъде дадено 
в „излишък“ в сравнение с това, което биха могли да имат, 
ако не биха били подложени на изпитание. Условието е да 
живеят така както Господ иска – с „мъдрост и незлобие“. 

Автор: отец Андрей Агатоклеус 

Източник: pemptousia.com

*Заглавието е на редакцията.
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