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„Тъгува душата ми за Тебе, Господи, и със съл-
зи Те търся” – пише в своите бележки свети 
Силуан Атонски. Тази мисъл пронизва цялото 
духовно наследство на скромния монах и велик 
молитвеник на нашето време. Тя изразява най-
дълбоката и постоянна настройка на душата 
му. И тихо прошепва, че човек не би могъл да 
търси с такъв пределен копнеж нещо, което 
не познава; че търсиш нещо, което си изгубил, 
а можеш да изгубиш само това, което си имал. 

Когато говорим за тези различни от нас хора, 
светиите, често е трудно да разберем с какво 
точно те са различни. Светостта в правос-
лавието има разнообразни прояви, носи се от 
различни хора, понякога с много проблемен со-
циален образ, тежки грешници, аморални, дори 
невярващи... И в някакъв момент от живота 
на такъв човек, по някакъв тайнствен начин 
настъпва промяна в ума му, отварят се прос-
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транства в душата му, събуждат се 
сили, за които не само околните, но и 
самият той не е подозирал, че носи в 
себе си. По начин, който не може да 
бъде разбран отвън,  той среща Няко-
го и „животът му става като прони-
зан от слънце”, както пише Екзюпери.  
И се оказва, че след тази среща чо-
векът става готов да води най-теж-
ките борби, да преживее най-големи 
страдания, за да не загуби никога по-
вече тази светлина. Това е смисълът 
на християнската духовна борба, чи-
ято победа наричаме святост – от-
варяне на път за светлината на Бога 
в човешкия свят; светлината, която 
„в мрака свети и мракът я не обзе” 
(Иоан 1:5). Затова и наричаме тези 
хора на подвига светии – такива, 
през които небесната невеществена 
светлина достига до нас, другите.

Човекът е призван към святост. 
Всички християни би трябвало да 
светят „Вие сте светлината на све-
та... Тъй да светне пред човеците 

светлината ви, та да видят добрите 

ви дела и да прославят Небесния ваш 

Отец.”... (Евангелие от Матея). Но не 

светим. Много са отговорите на въ-

проса, защо това е толкова трудно. 

Те са различни за всекиго; и за всеки 

със сигурност има повече от един 

отговор. Но в подвига на светците 

е синтезиран универсален опит за 

това как да познаем себе си и по как-

во да разберем дали вървим към свет-

лината или в обратна посока; дали 

сме близо или далече. Един такъв об-

щовалиден критерий за духовното ни 

състояние е отношението към други-

те, и особено към неприятелите. 

За значението на другите в живота 

ни по пътя на светостта говорят 

повечето текстове в броя; и за све-

тиите. Тези различни от нас, за кои-

то свети Силуан пише:  „Светът се 

държи на молитвите на светиите, а 

когато тяхната молитва престане, 
светът ще загине.”
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Любовта не зависи 
от времето  
и винаги има сила
Аримандрит Софроний (Сахаров)
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А ко светът знаеше силата на Христовите думи: “Научете се от 
Мене на смирение и кротост”, целият свят, цялата вселена биха 
оставили всички други науки и биха се учили само на тази небесна 

наука.

Не знаят хората силата на Христовото смирение и затова ги привли-
чат земните неща: но без Светия Дух човек не може да знае силата на 
тези Христови думи, а който я познава, той не ще изостави тази наука 
дори за богатствата на всички царства по света.

Господи, дай ми Твоето смирение, да се всели в мене Твоята любов и да 
живее в мене светият Твой страх.

Тежко е да се живее без любов към Бога; мрак и тъга изпълват душата, 
но когато идва любовта, радостта на душата не може да се опише.

Душата ми жадува да придобие Христово смирение и тъгува по него ден 
и нощ, и понякога викам с глас:

“Тъгува душата ми за Тебе, Господи, и със сълзи Те търся”.
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Г оспод повелява да Го обичаме от цялото си сърце и 
от цялата си душа – но как е възможно да обичаш 
Онзи, Когото никога не си виждал? Как да се научим 

на тази любов? Господ се познава по действието в душа-
та. Когато Господ я посети, душата знае, че скъпият Гост 
е идвал и си е отишъл, и тъгува по Него, и със сълзи го 
търси: “Къде си Ти, Светлина моя, къде си Ти, радост моя? 
Твоите следи благоухаят в душата ми, но Тебе Те няма, и 
тъгува душата ми по Тебе, и сърцето ми е печално и боли, 
и нищо повече не ме радва, понеже оскърбих Господа и Той 
се скри от мене”.

Ако бяхме простодушни като децата, Господ щеше да ни 
покаже рая и ние щяхме да Го видим в славата Му сред хе-
рувими, и серафими, и всички небесни сили, и светиите, но 
ние не сме смирени, и затова мъчим и себе си, и другите, 
които живеят с нас.

6
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О ромна е разликата между най-простия човек, познал Господа чрез         
Светия Дух – и човека, бил той и много велик, но непознаващ бла-
годатта на Светия Дух.

Огромна е разликата между това само да вярваш, че Бог съществува, 
да знаеш за Него от природата или от Писанието, – и това да познаваш 
Господа чрез Светия Дух.

Духът на човек, познал Бога чрез Светия Дух, гори от любов към Бога 
ден и нощ и душата му не може да се привърже към нищо земно.

Душата, която не е изпитала сладостта на Светия Дух, се радва на 
празната светска слава, на богатство или на власт; а душата, която 
познава Господа чрез Светия Дух, желае единствено и само Господа и 
богатството и светската слава за нея са нищо.

Душата, която е вкусила Светия Дух, Го познава по вкуса. Писанието 
казва: „Вкусете и вижте, колко благ е Господ” (Пс. 33:9). Давид от опит е 
знаел това, и до днес Господ дава на Своите раби да познават от опита 
си Неговата благост, и ще учи Своите раби до свършека на вековете.

Който е познал Бога чрез Светия Дух, той се е научил от Него на смире-
ние и се е уподобил на своя Учител Христос, Сина Божи, и е заприличал 
на Него.

„Господи, сподоби ни с дара на Твоето Свято смирение.
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К огато душата унива, как да запалим в нея огън, за да гори тя с не-
престанна любов? Огънят е у Бога, и Господ дойде на земята, за 
да ни даде този огън, носен от благодатта на Светия Дух. Който 

се научи на смирение, той ще го има, защото Господ дава на смирените 
Своята благодат.

Много труд трябва да положим и много сълзи да пролеем, за да удържим 
смирения Христов дух; а без него светлината на живота угасва в душа-
та и тя умира. Тялото може бързо да се изсуши с пост, но да се смири 
душата така, че да бъде постоянно смирена, не е лесно и не може да ста-
не бързо. Седемнадесет години Мария Египетска се е борила със страс-
тите като с диви зверове и едва след това намерила покой, а тялото си 
бързо изсушила, защото в пустинята нямало и с какво да се храни.

Ние съвсем сме охладнели и не разбираме Христовото смирение и любов. 
Наистина, това смирение и тази любов се познават чрез благодатта на 
Светия Дух, но ние не допускаме, че е възможно да я привлечем към себе 
си. За да постигнем това, трябва да възжелаем благодатта от цялата 
си душа. Но как да възжелая нещо, за което нямам никакво понятие? Всич-
ки имаме някаква малка представа за благодатта, защото всяка душа 
Светият Дух я движи да търси Бога.

О, как трябва да молим Господа да даде на душата смирения Свети Дух. 
Смирената душа има велик покой, а гордата – сама себе си терзае. Гор-
дият човек не познава Божията любов и е далеч от Бога. Той се гордее с 
това, че е богат, или че е учен, или прославен, но не съзнава, нещастният, 
че е беден и загива, защото не познава Бога. Но който се бори против 
гордостта, Господ ще му помогне да победи тази страст.

88
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Л юбовта не зависи от времето и винаги има сила. Някои мислят, че 
Господ е страдал заради любовта Си към човека, но, тъй като сами 
те нямат тази любов в душата си, им се струва, че това е било 

някога отдавна. Но когато душата познае Божията любов чрез Светия 
Дух, тогава тя ясно чувства, че Господ ни е Отец, най-родният, най-близ-
кият, най-скъпият, най-добрият и че няма по-голямо щастие от това да 
обичаш Бога с целия си ум и с цялото си сърце, с цялата си душа, както е 
заповядал Господ, и ближния като самия себе си. И когато я има тази лю-
бов в душата, тогава всичко радва душата, а когато любовта си отиде, 
човек не намира покой, и е объркан, и обвинява другите, че са го обидили, 
и не разбира, че сам си е виновен – загубил е любовта към Бога и е осъдил 
или намразил брата.

От любовта към брата идва благодатта и с любов към брата тя се за-
пазва; но ако не обичаме брата, и Божията благодат няма да дойде в ду-
шата.

Ако хората спазваха Христовите заповеди, на земята щеше да рай и 
всички щяха да имат всичко, от което се нуждаят – достатъчно и с ма-
лък труд, и Божият Дух щеше да живее в душите на хората, защото Той 
Самият търси човешката душа и иска да живее в нас, и ако не се вселява, 
то е само заради гордостта на нашия ум. 
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Душите на светиите си привлякъл към Себе Си, Госпо-
ди, и те текат към Тебе като тихи реки.

Умът на светиите се е привързал към Тебе, Господи, и 
е устремен към Тебе – нашата Светлина и Радост.

Сърцето на Твоите светии е непоколебимо в любовта Ти, 
Господи, и не може да Те забрави нито за минута, дори насън, 
защото сладка е благодатта на Светия Дух.

Милостивият Господ е дал на нас, грешните, Светия Дух, и 
не е поискал от нас нищо в замяна, но казва на всеки от нас, 
както на апостол Петър: “Обичаш ли Ме?”. И така, Господ 
иска от нас само любов и се радва на нашето обръщане. Та-
кова е Божието милосърдие към човека: щом остави човек 
греха и се смири пред Бога, Господ милостиво му прощава 
всичко и му дава благодатта на Светия Дух и силата да по-
беждава греха.
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„О бичам, които Мене оби-
чат и ще прославя ония, 
които Мене прославят,” – 

казва Господ (Прит. 8:17, I Цар. 2:30).

Бог се слави в светиите, а светии-
те са прославени от Бога.

Славата, която дава Господ на светиите, е толкова голяма, че 
ако хората видеха някой светия такъв, какъвто той е, те биха 
паднали на земята от благоговение и страх, защото човекът 
от плът не може да понесе славата на небесното видение.

Не се учудвайте на това. Господ така е възлюбил Своето съз-
дание, че е дал на човека в изобилие Светия Дух, и в Светия Дух 
човек е станал подобен на Бога.

Защо Господ обича така човека? Защото Той е Самата Любов, и 
тази Любов се познава чрез Светия Дух.

Архимандрит Софроний (Сахаров)

11
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М нозина си мислят, че светиите са далече от 
нас. Но те са далече от онези, които сами са се 
отдалечили, и са много близки до всички, които 

спазват Христовите заповеди и имат благодатта на 
Светия Дух.

На небесата всичко живее и се движи чрез Светия Дух. 
Но и на земята е същият Свети Дух. Той живее в наша-
та Църква; Той живее в тайнствата; Той е в Свещеното 
Писание; Той е в душите на вярващите. Светият Дух съ-
единява всички и затова светиите са ни близки, и когато 
ние им се молим, те в Светия Дух чуват молитвите ни и 
нашите души чувстват, че те се молят за нас.

12
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П ризовавайте с вяра и се молете на Божията майка и 
на светиите. Те чуват нашите молитви и знаят дори 
мислите ни.

И не се учудвайте на това. Цялото небе на светиите живее в 
Светия Дух, а от Него няма нищо скрито в целия свят... Све-
тиите чуват нашите молитви и имат от Бога сила да ни по-
магат. 

13
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С ветиите са били също хора, като всички нас. Много от тях са 
тръгнали от големи грехове, но с покаяние са стигнали до Небес-
ното Царство. И всички, които стигат там, стигат чрез покая-

ние, което милостивият Господ ни е дарил със Своите страдания.

В Царството Небесно, където са Господ и Неговата Пречиста Майка, 
живеят всички светии. Там са светите праотци и патриарси, които 
мъжествено са носили вярата през целия си живот. Там са пророците, 
които са приели Светия Дух и със своето слово са призовавали наро-
да към Бога. Там са апостолите, които са умирали за проповедта на 
Евангелието. Там са мъчениците, които са отдавали с радост живота 
си за любовта на Христос. Там са светителите, които са подражава-
ли на Господа и са носили тежестта на своите духовни овци. Там са 
преподобните, постниците и юродивите за Христа, които с подвиг са 
победили света. Там са всички праведници, които са спазвали Божиите 
заповеди и са побеждавали страстите.

Заради Христовата любов те са претърпели всички скърби на земята 
и не са се боели от никакви страдания, и с това са прославяли Господа. 
Заради това Господ ги е обикнал и ги е прославил, и им е дарил вечното 
Царство със Себе Си.

откъс от книгата "Свети Силуан Атонски",  
архим. Софроний Сахаров, София, ИК Омофор14
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етика
„И както искате да постъпват с 
вас човеците, тъй и вие постъп-
вайте с тях. И ако обичате ония, 
които вас обичат, каква вам на-
града? Защото и грешниците 
обичат ония, които тях обичат. 
И ако правите добро на ония, които 
и вам правят добро, каква вам награ-
да? Защото и грешниците правят 
същото. И ако давате заем на ония, 
от които се надявате да го полу-
чите назад, каква вам награда? За-
щото и грешниците дават заем на 
грешници, за да получат същото. Но 
вие обичайте враговете си, и праве-
те добро, и назаем давайте, без да 
очаквате нещо; и ще ви бъде награ-
дата голяма, и ще бъдете синове на 
Всевишния; защото Той е благ и към 
неблагодарните, и към злите. И тъй, 
бъдете милосърдни, както и вашият 
Отец е милосърден” (Лука 6:31-36)

Този текст е поразителен, защото 
разрешава целия проблем на социал-
ната етика. Вижте този пръв общ 
принцип, който веднага преобръща 
всяко външно „трябва” и социална де-
онтология в нещо много по-дълбоко. 

Какво да правя с другите? 
Просто е – това, което ис-
каш другите да правят спрямо 
теб. 

Какво искам аз? Да ме обичат, да ме 
уважават, да ме ценят, да ми пома-
гат в труден момент, да ме подкре-
пят в някоя моя нужда, затруднение. 
Но трябва аз да стана ближен на дру-
гия, т.е. този, който пръв ще даде 
това. А никой не го прави. Тук имаме 
обръщане на пирамидата, по-скоро на 
логиката, на общата логика, и Хрис-
тос сякаш пита  – всичко това, което 
ти искаш и търсиш, защо не го даваш 
пръв? 
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Как се променя човекът! Видяхте как-
во направил Христос – Той отишъл 
при митаря Закхей и му казал – ще 
отседна в твоя дом. Всички Го ви-
дели. Представете си, наблизо били 
книжниците, фарисеите, ние бихме 
казали – свещениците, епископите... 
и минава един грешник, някой, кой-
то злоупотребил с държавни пари, а 
Той му казва – ще дойда в твоя дом. 
Всички се ужасили. А митарят какво 
направил? Той бил разтърсен и казал: 
„...ето, половината от имота си, Гос-
поди, давам на сиромаси и, ако от ня-
кого нещо съм взел несправедливо, ще 
отплатя четворно”. Христос „ранил” 
този човек и това веднага дало като 
резултат неговата огромна промяна. 
Тоест, ако Христос му казваше – виж, 
сега трябва да дадеш половината си 
имущество на бедните! Той щеше да 
отговори – а защо да им го давам? 
Но какво направил Христос? Прегър-
нал го: ела, идвам у дома ти! Което 
означава – предпочитам теб, обичам 
те и те влагам в сърцето си. Ако Той 
седеше отдалеч и казваше: виж, не 
мога да вляза в дома ти, ти си окаян! 
Ако искаш да дойда, дай половината 
си имот! Щеше ли да докосне човека? 
Не. Никога. Какво прави Христос? Той 
отива пръв и го прегръща. 

Вижте как това обръща нашата со-
циална логика, според която постъп-
ваме ние всеки ден, т.е. искаме от 
другия, но нищо не даваме. 

затворен съм в моя крепост и 
чакам другия да почука на вра-
тата и да ми предложи свое-
то сърце, любов, имот

А защо да прави тези неща, не раз-
бирам?! Ти пръв отвори вратата на 
крепостта, излез навън, потърси да 
видиш кой е другият. Защото и той 
е изстрадал. Ти, който имаш вяра в 
Бога и се чувстваш малко по-сигурен, 
направи първата стъпка!

И ако обичате ония, които вас обичат, 
каква вам награда? Защото и грешни-
ците обичат ония, които тях обичат...

Особено когато им се даде възмож-
ност за по-голям грях, защо да не те 

Протопр. проф. Николаос Лудовикос 
е преподавател по догматика 
и философия в Солунската 
църковна академия. Изнася лекции 
в Православния институт на 
Кеймбриджкия университет, в 
университета в Дърам и в други 
висши училища и изследователски 
центрове в Европа. Автор е на 
книги, студии и статии, посветени 
на въпросите на пастирското 
богословие, православната догматика 
и психотерапия. Предлаганият 
текст е запис на беседи, водени сред 
студенти.
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обичат още повече? Нашите поли-
тици ни обичат изключително мно-
го – когато имаме избори, обожават, 
излизат и ни прегръщат, искат да ни 
стиснат ръцете, целуват ни, показ-
ват голяма любов към нас, защото 
тази любов ще бъде осребрена на 
другия ден чрез властта, която ще 
вземат от нас. Не е ли така? Това 
любов ли е? Не, не е. Това е егоизъм, 
това е откровена себичност. 

Този евангелски текст има голяма 
простота, но и голяма дълбочина. 

И ако правите добро на ония, които и 
вам правят добро, каква вам награда? 
Защото и грешниците правят същото

Не е нещо особено, защото това взе-
мане-даване, тази обмяна на дарове 
се счита за социален закон за нашето 
паднало общество. Давам ти, даваш 
ми и чакам от тебе, понеже ти дадох. 
И естествено ти давам нещо по-мал-
ко, за да взема нещо повече. Това е 
„хитростта”. Не е ли така? Има хора, 
които смятат, че поддържайки връзки 
с властимащите – например с една 
картичка, която ще им изпратят за 
рождения ден, ще имат на какво да се 
облегнат при нужда; идва този, който 
ти е дал едно нищо, и иска от теб да 
му дадеш цяла планина, и дори настоя-
ва за това! Това има ли някаква връзка 
с любовта? Не, разбира се!   

И ако давате заем на ония, от които 
се надявате да го получите назад, 
каква вам награда? 

Тук нещата стават изненадващи, за-
щото по правило заемът се връща. 

Досега вървяха нормално. Тук Хрис-

тос започва да ни подготвя една из-

ненада. 

Защото и грешниците дават заем на 

грешници, за да получат същото.

Досега беше добре, но тук... Ако дава-

те заем на ония, от които се надявате 

да го получите назад, каква вам награ-

да? Това любов ли е? –  давам назаем, 

за да  взема  парите обратно и дори 

с лихва! И банките ни обичат толко-

ва много... дават ни заем с унищожи-

телни лихви, прибират двойно. А ако 

законът ги оставяше, щяха да вземат 

двайсеткратно и нищо нямаше да ос-

тане. Но тук дори това да прибереш 

даденото назаем,  което се смята за 

естествено, изглежда не е толкова 

правилно, духовно погледнато.  

А сега и бомбата:

Но вие обичайте враговете си!

Това е голямата изненада, тук е нача-

лото на нова епоха за човечеството; 

и това никога не е било съобщавано. 

Казвам ви го, търсете в Платон, в 

Индия, в Стария Завет – никъде няма 

да намерите такъв страшен, „анар-

хичен”, повратен израз Обичайте 

враговете си! И правете добро, и на-

заем давайте, без да очаквате нещо 

обратно.
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Тук е съдбоносният момент. Защо-

то се описва един толкова даруван 

начин на живот, бихме казали тол-

кова несигурен, че то буквално ни 

ужасява. Струва ни се, че е някакво 

преувеличение; да не се крием зад 

думите... това е ужасяващо преуве-

личение. Да живея така?! Ами това е 

плашеща несигурност. Ако помислим 

малко – да обичам враговете си?... и 

каквото имам, да го дам там, където 

не очаквам да го взема обратно? Ще 

почувстваме нужда да отхвърлим 

това страшно учение, но по-ната-

тък Христос ни помага да разберем 

какво точно означава всичко това и 

как то се осъществява. 

И ще ви бъде наградата голяма, и ще 

бъдете синове на Всевишния...

Защо ще бъдете синове на Всевиш-

ния? Защото Той е благ и към небла-

годарните,  и към  злите. Той е разли-

чен от нас, Той е благ, тоест добър. 

Към кои? – към неблагодарните и зли-

те, тоест към всички нас. 

Защо казвам, че сме неблагодарни? 

Защото... кой от вас сега, в този 

момент,  си помисли да благодари на 

Бога за това, че диша, че има какво 

да яде, че има какво да облече, кой 

от вас благодари на Бога в този 

момент, че има уши и слуша, здрав  

ум и разбира? Знаете ли колко хора 

нямат това днес? Кой от нас благо-

дари на Бога, че въпреки всички свои 
греховете се намира  в  Църквата и 
се наслаждава на Божия дар и Тайн-
ствата? За изповедта даром, за 
дара на благодатта – дар от Бога...  
Тайнствата са даром, от благода-
тта. Осиновлението е даром. Кой 
от нас благодари в този момент  за 
всички добрини, които е приел, за Бо-
жия промисъл, който е почувствал 
много пъти в живота си... Следова-
телно – да, ние сме неблагодарни.  И 
не само неблагодарни, а и зли.  Какво 
означава “зли” – да се възползват от 
вас, да вземат от вас за собстве-
ната си цел. Тоест някой има своя-
та лукава цел, например избрал е да 
онеправдава другите, да ги осмива, 
да властва над тях, и използва Бо-
жиите дарове, т.е. това, че Бог го 
държи жив и го крепи, той го използ-
ва срещу другите, срещу вас.  И Бог 
какво прави в този случай? Той на-
стоява за тази връзка... 

това е най-голямото от всич-
ки чудеса – че Бог не ни отъж-
дествява с нашия грях 

За мене най-великото от всички чуде-
са е, че Бог не ме отъждествява с моя 
грях. Интересно, това е нещо, което 
прилича малко на любовта, която има 
майката към детето. Когато тя не 
се съгласява, че злото, което детето 
й е направило, го характеризира в не-
говата същина и битие. Не. Детето 
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ми всъщност е добро дете. Защо е 

добро? Защото го обича. 

Бог толкова много обича. Когато 

обичаме един човек, ще му простим. 

Всички сте преживели това – кога-

то обичате, прощавате. Знаете, че 

има малтретирани жени (същест-

вуват и малтретирани мъже, явле-

нието е общо), които когато журна-

листите ги питат: защо останахте 

толкова години там? С този човек?  

Защото тя го е обичала; знаеш ли 

какво ще рече това? Тя го обичала 

и затова останала при него. Обича-

ла го е – какво означава това? Че не 

го е отъждествявала с неговия грях, 

със злото, което й е причинявал. Тя 

е казвала: това не е той!  

Бог прави това в превъзходна степен. 

И такъв е смисълът на покаянието, 

което Той очаква от нас. Виждате, че 

ние нямаме истинско покаяние, което 

е много сериозно състояние. Защото 

тогава човек реално  става сериозен 

и разбира тези неща, за които гово-

рим. Стои пред Бога по определен на-

чин, отказва да онеправдае други, да 

злоупотреби с тези дарове и да стане 

неблагодарен, а избира да славослови. 

Покайващият се човек славослови, а 

този, който няма славословие, няма 

покаяние. Само този, който се покай-

ва, славослови и благодари. 

Виждаме тази неблагодарност, която 

Бог обаче не взема предвид и даром ни 

позволява да пасем на полето на бла-

годатта, без да ни съди. Бог не от-

съжда – Той е много пестелив в това 

– Той очаква съда в есхатона. Ние раз-

даваме много присъди и постоянно се 

наказваме помежду си. 

И тъй, бъдете милосърдни, както и 

вашият Отец е милосърден

Какъв е милосърдният? Този, който  

се смилява, съжалява, покрива, защи-

тава, подкрепя; казано накратко – 
този, който винаги отделя човека от 
злото. Злото, което човек върши – от 
самия човек. А ние отъждествяваме 
тези две неща. Злият е злото, което 
е направил и нека гние в затвора!. 

за да прогоним злото, което 
е в нас, злото, с което не се 
боря в себе си, осъждаме зло-
то извън нас 

Винаги – това е закон, много важен 
психологически закон. Докато ако се 
боря с това в мен, аз не осъждам лес-
но другия, защото зная колко е трудно 
да се бориш със злото в себе си. 

Затова всички големи подвижници, 
които познавахме, имаха огромна 
снизходителност към човека. Защо-
то имат покаяние, знаят колко труд-
ни са тези битки. Морализаторът 
няма никаква снизходителност, за-
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щото няма покаяние. Той казва – ти 

трябва да правиш това, той – онова...  

И е много жесток, защото няма пока-

яние. Когато имаш покаяние, не съдиш 

лесно, защото знаеш, че човекът е 

уязвим, че пада, че съгрешава, прави 

грешки. Знаеш го. Другият не го знае 

и настоява: ще постъпваш правилно! 

Осмива всичко и всички, дори прави 

пари и от това, и мисли, че така ще 

успее да оправдае своето същест-

вуване. Човек обаче  не се оправдава 

така, а само по обратния път – кога-

то подкрепя другия. 

Виждате, че крайният критерий, и 

това е най-удивителното, е любо-

вта към враговете. Тези, които са 

чели книгата на стареца Софроний  – 

„Свети Силуан Атонски”, са видели 

това. Свети Силуан казва, че крите-

рият дали един човек е духовен, дали 

е видял Божието лице, е любовта към 

враговете. 

Не дали прави чудеса или в даден мо-

мент има прозорливост. Знаете ли, 

че прорицателност и прозорливост 

в един момент може всички да имаме 

или да извършим чудо тук  в критичен 

момент – ако изпиташ голяма болка 

за нещо, и с болка поискаш нещо от 

Бога, Той ще го направи. Това е едно 

чудо, малко чудо. Но ако не обичаме 

враговете си? 

критерият за святост е лю-
бовта към враговете, т.е. 
когато вече не можеш да мра-
зиш. Това показва и доказва, 
че си видял Божието лице 

Св. Максим Изповедник казва някъде 
следното удивително нещо (в Глави-
те за любовта) Този, който чувства 
и следа от омраза към друг човек, 
който и да е той, е напълно чужд на 
Божията любов. Пак да го кажа – кой-
то чувства дори следа от омраза 
към който и да е човек, той не знае 
нищо за Божията любов. Ако знаеш 
дори малко за Божията любов, не мо-
жеш да мразиш човека. Не можеш да 
ме мразиш; да ми удариш един юмрук 
в момент на афект – да, можеш; но не 
и да мразиш. Надявам се, че разбира-
те разликата. (Защото понякога и на 
децата си ще кажем нещо остро или 
ще ги порицаем.) Не можеш да мра-
зиш човек, ако си видял Бога. Или не 
можеш да го мразиш задълго, ако си 
видял нещо от Него. Само да видим 
Божията любов, се стопяваме като 
свещта и вече никого не можем да 
осъдим, освен себе си. 

себе си поставяме на скамей-
ката, а не другия човек – това 
е голяма тайна 

И не можем да осъдим. А ако тръгнем 
да го съдим, след малко ще го оневи-
ним, тоест ще намерим оправдания 
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за него  Ще кажем: „Той има проблеми. 
Един има своята болест, друг депре-
сия, какво да прави! “ Ще намериш оп-
равдание за него. 

виждате, че светците тър-
сели и намирали оправдания за 
всички. Не е ли правил така и 
Самият Христос 

Тези думи на Кръста „Те не знаят 
какво правят”... колко страшно нещо. 
Това е любовта към враговете. В онзи 
миг, върху Кръста, Той ни дава най-ве-
ликия урок. Най-великият урок – Отче, 
прости им, не знаят какво правят! Кой 
може да направи това в онзи миг на 
най-висша неправда, на убийството,  
на мъченическата смърт, на неспра-
ведливата мъченическа смърт, която 
идва като отговор на  безбройните 
благодеяния? Кой бил Разпнатият 
в онзи час? И кои били другите? Кой 
може в онзи час да каже „Отче, прос-

ти им, не знаят какво правят!“ 

Това е страшното величие, на хрис-

тиянството. Няма да го намерите 

никъде другаде. Колкото и да търси-

те, няма да го намерите. Милости-
ня ще намерите –  и в будизма има 
милостиня. Милостиня. Това нещо 
тук обаче, т.е. любовта към враго-
вете, човек никога не би могъл да си 
го помисли. То върви срещу нашата 

природа, то е Божия мисъл  и пред-

ложение. Защото и Той, както каз-

ва св. ап. Павел, още докато бяхме 

мъртви за нас умря „За праведник 

едва ли ще умре някой; за добрия, 

може би, някой и да се реши да умре. 

Но Бог доказва любовта Си към нас с 

това, че Христос умря за нас, още ко-

гато бяхме грешни” (Римл. 5:7-8). 

Не знаят какво правят! Той не го е 

казал, защото онези хора, които Го 

разпнали, действително не са знаели 

какво правят. Те знаели много добре 

какво правят. Уверявам ви. Обаче ви-

жте колко страшно дело – Божията 

любов не ги отъждествява с това, 

което много съзнателно правили. Той 

ги предава на Бога неопетнени. Мои 

братя са – казва. И това нещо, казвам 

ви, осъществява Възкресението. 

Защо се случи Христовото Възкресе-

ние? Христос е Бог и има силата за 

това? Добре, но тогава какво има за 
мен в  Неговото Възкресение? 

Възкресението става, защото Той за-
служава да  възкръсне, тоест Свети-
ят Дух Го възкресява, защото този вид 
любов не познава смърт. Той е Самият 
Бог, самото Битие, самият Живот. 

Той „заслужава“ да възкръсне 
и дава на мен възможност да 
живея по начин на живот, кой-
то заслужава да възкръсне

Смъртта дошла от най-голямото се-
белюбие и затваряне... Как е дошла 
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смъртта; защо умираме?  Смъртта 
е съществувала, творението е тлен-
но, но защо Адам умира? Адам уми-
ра, защото се е затворил в себе си, 
отделил се от Ева, от животните, 
от растенията, от всичко, накрая 
се отделил от Бога. Но съществува 
и страшната подробност – Бог го 
задържал в живота. Той загубил, Ева 
не загубил обаче живота си; загубил 
животните, растенията, отделил 
се от всички, затворил се в себе си. 
Бог обаче го държал в ръката Си жив. 
Но Адам реже тази ръка и започва да 
се разпада. Смъртта получава сила. 
Докато го е държала Божията благо-
дат, тя държи съединени  тялото и 
душата. Но когато започнал да се от-
далечава от Божията благодат, ста-
нало нещо подобно на това, което се 
случва със сладоледа, който държиш 
в хладилника – да го кажа така, за да 
го разберете. Ако сладоледът бъде 
изваден от хладилника, той ще се 
стопи и ще остане само клечката. Е, 
тази клечка е душата, която остава. 
И пак добре, че тя остава, за да може 
един ден да бъде възстонавен  целият 
сладолед. Това е: излизаш от Божията 
любов, от хубавия хладилник, който 
те е държал жив, и умираш. Първо се 
си скарал с всички, които са били в 
хладилника, след това си се скарал и 
със самия хладилник. Това е постиг-
нал Адам. Така е настъпила смъртта. 
Да, ама си открил, че твоето отда-

лечаване от хладилника предизвиква 
нещо страшно, което се казва смърт, 
и така сме скарани с всички и дори 
умираме. Разбирате ли колко страшни 
последици има липсата на любов към 
враговете? Ние мислим, че в състоя-
нието, в което сме, е естествено да 
не обичаме враговете. Какво по-ес-
тествено? След като е враг! Така ни 
възпитават – другият е враг! 

колко енергия изразходваме 
в нашия живот, за да мразим. 
Знаете ли; мислили ли сте по-
някога колко хора мразим 

И страшното е, че крепим нашето 
общество върху омразата. Това е 
страшно за мен, да ми е виновен ня-
кой друг; да трябва да намеря някого, 
когото да натоваря с моя хал, да бъде 
жертвен козел, да кажа: той е виновен! 
Но, не е виновен той. Аз съм виновен.  

Аз – оттук започва духовният живот. 

Ако загубя това, съм загубил всичко. 

И основаваме, както казах, нашето 

общество върху омразата. Всички 

ставаме врагове на всички. Кой е ви-

новен? – всички вдигат пръст и сочат 

другия. Никой не сочи себе си, никой не 

подозира себе си. Такова общество е 

болно. След това сочи и другия в семей-

ството, понякога в Църквата, разбира 
се. Навсякъде единият сочи другия за 
виновен. Всеки застава срещу всеки; и 
накъде отиваме? После се разболява-
ме от депресия, защото всички са ни 
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врагове, защото всички мразят.  Е, ще 
мразя и аз, не е ли така? И изсъхвам  
напълно от благодатта на Бога; и как-
во остава? Излизаме от хладилника, 
както казахме, и единият се наслаж-
дава на смъртта на другия. Ти умря и 
аз се успокоих! Но... и ти умираш сега, 

след малко! Това е безсмислено. 

Не разбираме смисъла на Христовия 

Кръст, не разбираме следното прос-

то нещо: защо Христос се разпна 

Сам, а не разпна евреите? В мига, 

когато Го хванаха, Той можеше да 

каже – такива ли сте вие?!  12 леги-

она Ангели! (Сам го казва, това не 

са мои думи.)12 легиона Ангели бих 

могъл да доведа сега. Вместо това, 

Той казва на св. ап. Петър – не говори, 

сложи ножа в ножника, сега не разби-

раш какво отивам да направя. Но кой 

разбра? Нима ние днес разбираме; кой 

разбира? Никой не разбира. Нашето 

нещастие се състои в това, че не Го 

разбираме и това е страшно. И тъй, 

12 легиона Ангели и с един меч Той 
би направил всички на парчета. След 
това Христос щеше да каже на 12-
те легиона Ангели: дойдете тук, да 
направим и римляните на парчета, 
да отидем да вземем избраните и да 
направим  теократично царство на 
земята, където всички ще Ми бъдете 

послушни!  Това не е ли следващата 

стъпка? И къде е любовта? 

Моето царство не е от този свят. 

Царство като това, което вие знае-

те, мога и Аз да направя, лесно е за 

Мене, но това не е от Бога. Божият 

път не е този. Знаете ли колко ве-

лики неща са това и колко трябва 

да претегли човечеството, за да ги 

разбере? Колко... Питам се понякога, 

когато чета история: как трябва да 

си изпатим най-накрая, да унищожим 

напълно планетата? Старецът Паи-

сий беше казал веднъж, че ще дойде 

епоха, когато ще предлагат на чо-

века – избери грях!, а той ще го от-

хвърля, ще отговаря – не, не и не... Но 

ще се случат много беди преди това 

и слава Богу! Няма да съм жив, казва-

ше, за да ги видя. Ще се случат беди. 

Разбирате ли какво има предвид? Ето 

сега виждате омразата в света. 

Докъде ще стигнем така? До разру-

шаването на Божието творение, на 

човечеството. Казваше ни и това – 

вярващите сте малко и трябва дъл-

го да търсиш за да намериш брат, 

трябва вървиш час път, за да видиш 

един брат. Тогава, казваше старе-

цът, тези, които останат, всички 

ще бъдат братя. Защо, защо обаче да 

стане по този начин, защо да стане 

така? Това беше голямата болка на 

стареца. Защо това да стане така? 

Ако четете текстове – понеже съм 
човек, който постоянно работи с 
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текстове и съм потопен в тях като 
учител и университетски препода-
вател – в текстове от I век виждам 
какво казват за християните тези, 
които са извън Църквата. Те са влю-
бени един в друг. Някой се разболява 
отиват в неговия дом да му помог-
нат, никой не е оставен гладен… Ако 
някой научи, че друг има някакво при-
теснение, тръгва от другия град. А 
през онези години не пътуваш с мер-
цедес за половин час, а с магарето, 
сред опасности, с вероятността да 
срещнеш разбойници... 

Влюбени един в друг – така пише за 
тях. Затова светът е станал хрис-
тиянски; знаете, че не е станал на-
сила. Насила три века и половина се 
опитвали да спрат християнството: 
милиони, милиони мъченици, изчисле-
нията говорят за 11 милиона. Знаете 
ли какво ще рече 11 милиона мъченици 
по онова време? И мъченичеството 
не е спирало. Защо? 

Ако всички тук решим да се обикнем,  
да станем едно братство и това, 
което има някой, да бъде и на другия, 
и да няма мое и твое, както казва 
св. Йоан Златосут какво ще рече мое 
и твое... и ако имаш един проблем, 
другият да дойде да ти помогне и да 
има естествения порив да помогне, 
защото така сам приема Божията 
благодат и благословение, и домът, и 

семейството му... В миналото реално 
са живели по този начин. Така е оце-
лял елинизмът – по един духовен начин 
и през трудни времена. Енорията жи-
веела тази духовност. Особено през 
вековете, когато не е съществувала 
гръцка държава. Какво е имало тога-
ва – един завоевател. Обществото 
как функционирало? Въз основа на ду-
ховни закони, на Църквата и нищо дру-
го. Автономна метафизика на закони-
те никога не е съществувала в тази 
страна. Разбирате ли? Държавата 
дори днес не може да предложи нещо 
в замяна на духовните закони, с които 
хората тук са свикнали. Нашите за-
кони са чисто духовни; дори на това 
се дължи фактът, че въпреки хаоса 
гръцкото общество още е общество, 
където човек може да живее, още има 
ъгълчета, където се чувстваш добре. 
Тоест съществува състраданието, 
пожеланието „Да си жив и здрав“. 

„да си жив и здрав!”, което каз-
ваме всички тук, е остатък 
от духовните закони; сякаш 
казваме грижа ме е за тебе 

Ако отидете във Франция (живял съм 
много навън и пътувам постоянно, 
една част от годината прекарвам в 
Англия), или в Англия в банката, слу-
жителката или служителят толкова 
вежливо ще се отнесе с теб, особе-
но ако си от противоположния пол, че 
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ще си помислиш едвали не, че ти пра-
вят предложение за брак. Тоест, ако 
не си наясно с нравите и си се оказал 
там, ще се заблудиш от прекомерна-
та любезност, нежност и усмивка... 
Това същество обаче е напълно без-
различно към теб. То има добро въз-
питание – научило се е да се усмихва, 
приело е, че така се прави и го очаква 
и от теб. 

Тук, в Гърция, ако върнеш на продва-
ча някакъв развален продукт, ще ти 
каже най-вероятно: „Какво ме зани-
маваш!”. Но ако евентуално намериш 
начин и натиснеш правилния „бутон” 
да говориш с него, той може да ти 
даде цялата каса и да ти служи като 
обезумял. Е, това е непонятно за чуж-
денците, които идват и живеят тук. 
Това ги разбива, не могат да го проу-
меят. Как е възможно? – казват те. 
За нас не е непонятно, но то е про-
дукт на този начин на живот, който 
не отъждествява, както казахме, 
греха с грешника, тоест това е връз-
ка на любов. 

Не забравяйте, че ние, православни-
те, живяхме тези неща в по-голяма 
степен от други народи поради външ-
на принуда. Защото, когато имаш 
над главата си един тиранин, как да 
живееш? Всички биха могли да оти-
дат да стъпчат кръста, да заплюят 
иконите... и каквото ги накарат да 
направят: да съборят храма, да се по-

турчат. Защо не са го направили? Не 
са го направили, защото това, което 
намирали в Църквата, било много по-
висше от това, което турчинът им 
давал. И  предпочитали да бъдат роби 
и да плащат данък, но да не загубят 
тези неща, които им давали живот.  

Затова ме боли, когато Църквата по-
нася удари, защото тогава се поразя-
ва надеждата в сърцата на хората. 
И какво ще сложим на нейно място? 
Кого ще сложим? 
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да бъдат всички 
едно
Евангелието ни освобождава от мо-
рализма на проповедите, които чес-
то лесно могат да се превърнат в 
морализаторстване, Когато посто-
янно казваме „Трябва!”. Трябва да сме 
така, трябва да сме иначе, трябва 
да сме добри, трябва да не лъжем и 

т.н. Това не значи нещо особено. Пър-

во, защото за да кажем това не ни е 

нужно Евангелието. Важното е Хрис-

тос какво дойде да направи в света, 

защо е било необходимо Боговъплъ-

щението. В това се състои голяма-

та разлика между Християнството и 

всяко друго учение. Ако четете Епик-

тет – древен философ, когото много 

обичам, ще видите съвети за хиляди 

неща, които можете да приемете или 

не, но във всеки случай са ценни. Съ-

вети за всекидневно поведение. Еван-

гелието не говори за всекидневното 

поведение. Ще ми кажете: а не е ли 

необходимо? Разбира се, че е необхо-

димо, но поведението на християнина 

е резултат. 

Външното нравственото поведение, 

начинът, по който се държа, е резул-

тат от много по-голямо и по-дълбо-

ко събитие. В „Митът за пещерата” 
Платон казва – всички са затворени 
в мрака, виждат сенки, някой се изба-

вя, качва се горе и вижда светлината. 
Християнинът е този, който вижда 
светлина, много голяма светлина, и 
след това животът му се формира 
във връзка с тази светлина. Тоест 
въпросът не е в това да хванеш ня-
кого  и да му кажеш – „не кради!”, а че 
той сам не иска да краде след това, 
което е видял. Разбирате ли какво 
казвам? Той самият уважава себе си 
и другия, понеже е приел известие за 
тези неща.  

християнството не е морали-
зъм. Затова християнинът не 
се бори, за да приложи някак-
ва етика, а тя идва като зрял 
плод

плод на едно дърво. Дървото има зна-
чение. Така в даден момент и външно 
изглежда, че съм честен, че не съм 
крадец или измамник. Но именно за-
щото е станало нещо много по-дъл-
боко в мене; а не просто защото водя 
известна борба и си казвам – виж, 
сега не трябва да крада!, но аз ис-
кам да крада и защо да не открадна... 
по-добре да открадна. Накрая идват 
и помислите – Всички крадат! (Ако 
чуеш някой да казва всички го правят! 
да знаеш, че и той самият го прави; 
повече от другите, или поне иска да 
го направи, след като „всички го пра-
вят“.) По този начин стигнахме до-
тук, където стигнахме днес. И ще ви 
кажа защо всички крадат. Въпросът 
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не е да кажеш не кради!, а да покажеш 
на човека светлината, за да може 
той сам да разбере, че да крадеш е  
гибелно за него, за крадеца, защо за 
този, който краде, е нещо лошо. Той 
сам ще види това, когато погледне 
по-широко, тоест когато реално вле-
зе в пространството на Църквата. 

Този текст иска да подчертае това. 
Текстът е от т.нар. първосвещениче-
ската молитва на Иисус. След Тайна-
та вечеря, преди да заловят Христос, 
Той отправил първосвещеническата 
молитва към Отца пред Своите уче-
ници, която представлява чудесен 
анализ на делото на домостроител-
ството, на това, което Той Самият  
дошъл и искал да направи. Затова тя 
се чете в дните след Възнесение Гос-
подне и преди Петдесетница, която е 
връх на Божието домостроителство. 

Това като каза Иисус, дигна очи към 
небето и рече: 

Отче! дойде часът: прослави Сина Си, 

за да Те прослави и Син Ти,

според както си Му дал власт  
 над всяка плът, 

та чрез всичко, що си Му дал, да даде 
тям живот вечен.

Дойде час. Кой час? Часът на Кръста. 
Но не е часът на Кръста, а на великата 
любов. Казвали сме, че  Кръстът не е 

наказание на някго; няма някой, който 
плаща, а има Някой, Който поема отго-
ворността на всички. Това е Кръстът. 

сред общата буря – както е 
и днес и всички сочим другия 
и казваме ти си виновен! Но 
идва Един, Който е невинен, и 
казва Аз съм виновен! 

Часът на Кръста е часът на логика-
та сред абсурда. Часът, когато Ня-
кой поема отговорността на всички; 
и затова Кръстът е слава. Бог прави 
това и то не е случайно, Той поема от-
говорността, сякаш един баща поема 

отговорността за катастрофата на  

живота на своите деца, които сами 

са  унищожили  живота си. Той като 

баща обаче поема отговорността и 

казва – аз съм виновен, след като вие 

сте такива!  Това е часът на Кръста, 

който е  часът на славата. Прослави 

Сина Си, за да Те прослави и Син Ти. 

Това означава удостой Ме да вляза в 

това мъченичество на любовта! Това 

е всичко: славата на Сина е именно 

Кръстът и естествено Възкресение-

то, но  Възкресението е израз на сла-

вата на Кръста. 

Възкресението означава, че 
преминавам към нетлението, 
към безсмъртието, означава, 
че придобивам абсолютната 
любов 
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Това нещо е славата. Кръстът е 
слава и Възкресението е явяване на 
славата. Прослави Сина Си, за да Те 
прослави и Син Ти. Коя е славата на 
Сина? „Според както си Му дал власт 
над всяка плът, та чрез всичко, що си 
Му дал, да даде тям живот вечен”.

Славата, която ще отдам на Теб, е, 
че тази благодат на Възкресението, 
която ще получа, ще я дам на тези, 
които Си Ми дал, на това паство, 
което дойдох да създам в света. Ще 
им дам живот вечен, т.е. животът и 
благодат та на Възкресението. Бихме 
могли да кажем, че животът и бла-
годатта на Възкресението  е нещо, 
което започва още сега. Хора, които 
живеят като възкръснали, срещаме и 
сега, в този живот. И преживяването 
на възкресението не е нещо, което 
идва в есхатона, а тук и сега. Поняко-
га виждаме една хубава девойка, която 
става монахиня. Защо стана монахи-
ня? – питат. Какво й липсва? Как може 
да го направи? И естествено – това 
не са ненормални, душевно болни хора, 
уверявам ви, че са много здрави. По-
вечето монаси са най-здравите хора, 
които можете да видите – обикнове-
но. Защо, кое създава възможността 
за този скок, който ние не можем да 
направим? Това е преживяването на 
Възкресението. 

Една игуменка, която има физическо 
увреждане и е свята, аз я почитам 

като жива светица, ми каза преди 

време следното: когато била малка – 

те били многодетното семейство –  

всички деца отивали при бащата, 

който им  казвал – Елате!, но на нея 

казвал: Ти – не! Тя била инвалид. Ти – 

не! Да казваш на едно малко дете-ин-

валид ти – не. След това тя отивала 

да играе навън, но къде да играе? И 

тъй, едно такова същество (знаем 

малко и ние, психолозите), това дете 

ще се поболее; няма възможност да 

се избави. Тя обаче каза: 

...внезапно познах Христос, 
възлюбих Го и всичко свърши! И 
тази жена се превърна в опора 
за хиляди човеци 

Тя е игуменка на едно голямо сес-

тринство и опора на много хора. Как 

е станало това? Това е преживяване 

на Възкресението, а именно – че 

този живот се е съединил с 
живота на Бога, безсмъртие-
то на Бога е преминало тук и 
смъртта не съществува 

Това го казва стареца Порфирий – 

когато станах монах, разбрах, че не 

съществува смърт. Не съществува 

смърт, но за да може човек да разбе-

ре това, да го има като опит – това 

е нещо, което го дава дълбокият жи-
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вот в Христос, реалният живот в 
Христос. То първо идва като озаре-
ние. Човек започва да подозира, тича 
натам и постепенно може да разбе-
ре всичко това; и такъв е опитът 
на мъченика. Мъченикът не е свят, 
защото е станал мъченик в мига на 
мъченичеството, той отпреди е бил 
свят. Мъченичеството показва ос-
вещението. Той не го постига в онзи 
миг, а то само доказва един възкре-
сен опит. Защото мъченикът виж-
да отсрещния бряг. И е много важно 
преди да умрем, Бог да ни удостои да 
видим отсрещния бряг. Тогава не съ-
ществува смърт. Разбирате ли? Как 
да съществува смърт, когато старе-
цът Паисий говореше за предците ни 
и ги виждаше, след като имаше опит 
от отсрещния бряг;  отиваше и се 
връщаше оттам... Разбирате ли? И 
го правеше с лекота.  

И тъй, идва този възкресен опит, кой-
то Синът принася на Отца, и човек 
внезапно – това е най-силното – няма 
нужда от греха. Тоест той чувства, 
че не греши. Но не защото е някак-
во божество или богиня, а просто 
защото няма нужда от греха. Сега 
на мене да ми кажете: недей да гре-
шиш!, но как да не съгреша, след като 
се страхувам от смъртта във всеки 
момент? 

как да не съгреша, когато ми 
се дава възможност и когато 
всички съгрешават 

Дори не се нуждаем от греха  това е 
опитът от Възкресението. Този опит 
не е далеч, не мислете, че е нещо, кое-
то го имат само великите светци и 
мъченици. Това е опит, който имат и 
обикновените вярващи. Срещал съм 
обикновени селяни, които имаха този 
опит, и то много дълбоко в своята  
душа. В миналото това съществу-
ваше сред народа и се раждаше една 
естествена справедливост в човека, 
без той да се бори да я налага психо-
логически. 

А вечен живот е това, да познават 
Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пра-
тения от Тебе Иисуса Христа;

Вечен живот е да познаваш Бога като 
Бог и Баща и да познаваш Този, Който 
е пратил – Иисус Христос. 

вечният живот не е някакво 
фантазиране, а връзка, моя 
лична връзка с Бога като Баща

Той не е просто Създател, а вече е 
Баща за мене, защото Този, в Чието 
име Го познавам, е Синът. И бивам 
осиновен и влизам в тази връзка. 
Отче наш, Който си на небесата – 
това е връзка, която ме прави вечен. 
Връзката с Вечния. 

както връзката с един тле-
нен и болен ме прави тленен и 
болен, както връзката с едно 
зло накрая ме прави зъл, така 
връзката с Вечния  ме прави 
вечен 
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Аз Те прославих на земята, свърших 
делото, що Ми бе дал да изпълня.  И 
сега прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Са-
мия със славата, що имах у Тебе преди 
свят да бъде.

Направих това, което трябваше в 
света, явих Те като Отец, а не прос-
то като Създател; и сега Ми дай сла-
вата, която  имах преди светът да 
се създаде. Говори Синът, вечният 
Син на Отца, Който е Човек и едно-
временно Бог. 

Явих Твоето име на човеците, които 
си Ми дал от света; те бяха Твои, и 
Ти Ми ги даде, и спазиха Твоето слово.

Тоест явих Те както си, не като ви-

сша сила, а като най-висшето Съ-

щество,   Което обича да бъде Баща. 

Внимавайте, изборът на Бога да бъде 
Отец (Баща) е неочакван избор. Би 
могло, но не би трябвало непременно, 
Той да е (наш) Отец. Ние сме създа-
ния, не сме синове по природа, един е 
Синът на Отца. И това, Създателят 
да иска да бъде наричан Отец (Баща) 
от Неговите създания, вече е голямо 
откриване на любов. Отец, а не прос-
то Създател. Аз зная, че те са Твои и 
Ти Ми ги даде, за да ги  вложа в тази 
връзка, да явя Твоето бащинство още 
по-добре, по-дълбоко, да ги поставя в 
тази връзка заедно с Тебе и да пазят 
Твоето слово. 

Сега разбраха, че всичко, що си Ми 
дал, е от Тебе; защото словата, що си 

Ми дал, предадох им ги, и те приеха и 
разбраха наистина, че съм от Тебе из-
лязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил.

Сам Бог посещава света. Този, кой-
то реално чете Евангелието, и чете 
древна и съвременна философия, раз-
бира, знае и вижда, че тези неща не 
съществуват никъде другаде. Такава 
огромна чест към човека, такова ог-
ромно откриване на Бога към човека, 
което ще намерите в Евангелието,  а 
именно – че  Бог явява Самия Си жи-
вот на човека и му казва – виж, Аз жи-
вея така, дойди и ти в този живот! 

Аз за тях се моля; не за цял свят се 
моля, а за тях, които си Ми дал, защо-
то са Твои.

Вижте тук една огромна разлика. 
Светът не знае тези неща. „Кой“ е 
светът? Това са всички тези, или 
всички ние, които не разбират тази 
конкретна връзка с Отца, с Бога 
като Баща. За тях Бог е някаква ви-
сша сила, която дори не съществува 
и те живеят сякаш не съществува 
нещо подобно, сякаш това измерение 
изобщо не съществува в живота. 

И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, 
и се прославих в тях. Не съм вече в 
света, но те са в света, а Аз ида при 
Тебе, Отче Светий: опази ги в Твоето 
име, тях, които си Ми дал, за да бъдат 
едно, както сме и Ние.

Стигнахме до великия израз, израза, 
който старецът Порфирий е казал, 
умирайки: 
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да бъдат всички едно. Тук е ве-
ликата тайна, величествена-
та тайна на живота

Ако искате, кажете и на спасението 

(думата не ми харесва много, защо-

то ми напомня за юридическото спа-

сение, но кажете и спасение). Тук е 

животът, тайната на присъствието 

на Бога, а именно – всички да бъдат 

едно, както сме ние. Едно. 

Оттук можем да започнем малко да 

разбираме, доколкото е възможно и 

колкото можем, какво представлява  

тайната на присъствието на Бога 

в света и как точно се проявява. Пак 

ще говоря лично. Когато за първи път 

срещнах стареца Порфирий и ста-

реца Паисий, преживяването, което 

имах, беше, че те съществуват в све-

та само за мене. Много тайнствено 

преживяване. Тоест сякаш са дошли в 

света, за да ме срещнат. Те създаваха 

впечатлението в мен, че съм уникален, 

неповторим. Никога не ми го казаха, но 

цялото това лично общуване с Бога, 

за което те спомогнаха, откривайки 

ми живота, минали и бъдещи събития, 

изцелявайки ме от болести, създадоха 

впечатлението в мен, че аз съм огро-

мно събитие за живота на света, че 

животът ми има абсолютно значе-

ние. Това, че Сам Бог стои наблизо и 

ме гледа с удивление, мене, както ба-

щата гледа с удивление детето си, 

което току-що се е родило. Бог стои 

наблизо с такова удивление и ме гле-

да! Това преживяване, това нещо – че 

другият съществува за мене, че Сам 

Бог е дошъл за мене, че това нещо се 

свързва със събитието на живота – 

това е преживяването на любовта, 

това е духовната любов. Чувството 

е, че е Пасха. 

Всеки път когато идва Пасха и изгря-

ва онзи светъл ден, след св. Литур-

гия на Пасха, имам същото чувство, 

както когато бях при тези светци. 

Именно защото 

Пасха е денят, в който всички 
ставаме едно. Минал е Кръс-
тът, настъпило е сприяте-
ляването, никой не е виновен, 
всички са свободни 

В онзи ден всички са превъзходни. По 

някаква причина в онзи ден всичко е 

наше. И ако можехме да останем в 

светлината на онзи ден, щяхме да раз-

берем какво именно е  вечният живот. 

Защото има риск да бъде и вечно мъ-

чение – представете си така, както 

сме, с мъките, които всеки има, с при-

тесненията и безизходиците, да ни 

кажат – ще живееш вечно! 
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Какво означава вечният живот? Веч-

ният живот означава вечна грижа, 
вечна връзка, която е постоянно 
нова. Тоест вечният живот е вечна 
любов, внимавайте в това! Любов, 
която постоянно открива нови неща. 
Някога старец Порфирий ми каза за 
вечния живот – знание, което никога 
не свършва. След това го намерих в 
св. Максим Изповедник, който казва, 
че вечният живот е вечноподвижен 
покой или вечностоящо движение. 
Първото означава покой, който нико-
га не свършва, но постоянно е нов. 
Постоянно нова е само една връзка. 
Тези, които реално са възлюбили в жи-
вота си, знаят, че не се насищат на 
любовта. Любовта е знание и посто-
янно ти открива нови неща. Този, ко-
гото обичаш, не ти омръзва. Ако за-
почне да ти омръзва, това означава, 
че нещо не върви добре, че е започнал 
да се появява някакъв проблем, тоест 
любовта е спряла да действа. Защо-
то човекът е необятен и чрез лю-
бовта постоянно откриваме в него 
нови неща. Затова виждаш хора, кои-
то имат усещане за Бога, да живе-
ят заедно десетилетия наред, да не 
се насищат помежду си и да казват 
вечността няма да ни стигне! Виж-
даш светци, хора, на които е открит 
този живот и те не се насищат един 

на други. Виждаш и такива, на които 
другият им тежи и днес сме такива, 
омръзваме си един на друг, защото 
любовта на мнозина охладня, днес 
нямаме усещане за Възкресението, 
смъртта ни е завладяла и всички сме 
затворени в себелюбието. 

със светия човек чувстваш, 
че той съществува за тебе 

в онзи миг. И съм ви казал това, което 
ни каза старецът Порфирий – когато 
се моля за някого, не казвам Господи 
Иисусе Христе помилуй го, а помилуй 
ме! Минаха много години, за да започ-
на да разбирам, че само така молит-
вата бива чута. 

нашата молитва не бива 
чута, защото не се поставя-
ме на мястото на другия 

а казваме Боже мой, хайде помогни и 
на него! И тъй, ако можеше да заемеш 
неговото място и да кажеш аз съм 
той, веднага щеше да става това, за 
което се молиш! Естествено не зна-
ем как точно „работи“ молитвата, но 
някак така. 

молитвата е тайната на из-
лизането от себелюбието, 
тайната на любовта към дру-
гия, тайната на любовта към 
брата... 
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святост 
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В ярата в спасението заема цен-
т рално място в християнското 
учение и предизвиква много въ-

проси. За пръв път въпросът за спасе-
нието е поставен от римския стра-
жар след чудесното освобождаване 
от тъмницата на св. апостоли Павел 
и Сила: „Какво трябва да правя, за да 
се спася?”. Отговорът е категоричен: 
„Повярвай в Господа Иисуса Христа, 
и ще се спасиш ти и целият ти дом” 
(Деян. 16:30-31). Често неправилно 
поставяни и разбирани въпроси, свър-
зани със спасението, водят до празни 
спорове и дори до дразги сред вярва-
щите. Няколко са основните изкуше-
ния, които могат да бъдат забеляза-
ни. Първото е човек да приеме, че е 
спасен, само защото принадлежи към 
определена християнска общност; и 
да повярва, че пребивавайки там му е 
гарантиран “билетът” за рая. Такова 
разбиране съществува в някои крайни 
протестантски течения. Друго изку-
шение е отъждествяването на себе 
и своето мислене с правилността на 
Православието. Тази самозаблуда е 
разпространена сред православните 
вярващи и в последна сметка води до 
подмяна на православното учение със 
своето собствено мнение, до липса на 
съзнание за собственото недостойн-
ство и греховност (Мат. 7:3). И още 
едно изкушение – човек да взема ста-
новище по чуждото спасение, както 
по това, дали вярващите от другите 
изповедания, езичниците и пр., ще се 

спасят или не. На тази основа изник-
ват примитивни спорове, но често те 
са доста ожесточени и така вредят 
на самото спасение на тези, които ги 
водят1. 

За последното разбиране най-общо 
може да се каже, че е породено от фин 
егоизъм, съпроводен от верови нарци-
сизъм. Свети ап. Павел предупрежда-
ва новопокръстените християни да 
не мислят високо за себе си и да не 
изпадат във високомерие спрямо от-
клонилите се от вярата евреи (Рим. 
11:13 нат.). Осъждането на другите 
е израз на вътрешна гордост – колко 
прави сме ние и колко грешни са те; 
как те ще горят в ада, а как ние ще се 
спасим. Такова разбиране няма нищо 
общо с библейското свидетелство, 
с евангелската любов на Иисус Хрис-
тос. Той е дошъл заради спасението 
на всички и не иска дори и един човек 
да бъде в ада. Любовта към враго-
вете, която Той изисква от Своите 
последователи, не може да се съче-
тае с „радостта”, че друговерците, 
езичниците и пр. страдат в ада. На 
кръста Той се моли за тези, които 

1 Такъв вид разбирания особено се усилват по 
време на световни катаклизми, напрежения, 
глобална несигурност. Несъмнено в съвремен-
ния свят се откриват такива характеристики. 
Заедно с глобализацията, бързото технологич-
но развитие, сред вярващите, а и не само сред 
тях, се усилват есхатологичните очаквания, 
усеща се есхатологична забързаност. Тогава 
въпросът с последната отсъда, съдбата на 
всеки, т. е. спасението, излиза на преден план. 
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Го убиват: „Отче! прости им, понеже 
не знаят, що правят” (Лука 23:34). За 
православния християнин не може да 
има истински рай, когато се радва, 
че себеподобният му, брат му, който 
носи същия образ Божий, гори в ада. 

Идеята за спасението често пъти се 
отъждествява с популярното разби-
ране за целта на християнската вяра 
– спасението на душата. В Евангели-
ето обаче Иисус Христос никъде не 
казва: „Спасявайте се!” Няма такава 
заповед! Единствената заповед, из-
дадена от Иисус Христос, е запове-
дта за любовта в двете º измерения: 
любов към Бога и любов към ближния 
(Мат. 22:37-39; Ср. Йоан 13:34-35). То-
ест целта на християнския живот не 
е спасението само по себе си, а лю-
бовта – първом към Бога, а след това 
към човека. Заповедта на Иисус Хрис-
тос, отнесена към човека, много ясно 
е цитирана от св. апостол и еванге-
лист Йоан: „Нова заповед ви давам, да 
любите един другиго; както ви възлю-
бих, да любите и вие един другиго. По 
това ще познаят всички, че сте Мои 
ученици, ако любов имате помежду си” 
(Йоан 13:34-35; Вж. още: 14:21; 15:12). 
Поради човешката слабост на по-
следователите на Христа (първите 
християни), изникналите помежду им 
спорове и неразбирания, трудната º 
изпълнимост, в свое послание към тях 
св. евангелист Йоан изрично обяснява 
тази нова заповед: „Който каже: „любя 

Бога”, а мрази брата си, лъжец е; за-
щото, който не люби брата си, кого-
то е видял, как може да люби Бога, Ко-
гото не е видял?” (1 Йоан. 4:20). Тези 
думи изобличават всяко лицемерие. 
Същата идея за величието на любо-
вта е изразена на много други места 
в Новия Завет, напр. в „химна на лю-
бовта” на свети ап. Павел (1 Кор. 13). 

За онагледяване идеята за спасение-
то в проповеди и беседи често се из-
ползва разказът за богатия юноша, 
който се натъжил и не станал после-
довател на Спасителя, защото не мо-
гъл да се откаже от богатството си 
(Лука 18:18-27). Като се свършва със 
заключението „по-лесно е камила да 
мине през иглени уши, нежели богат 
да влезе в царството Божие” (25). За 
съжаление, се пропуска краят на раз-
каза, който е много показателен. Уче-
ниците на Иисус Христос са объркани 
от този отговор, тъй като богати-
ят юноша формално е спазил изцяло 
Мойсеевия закон, което е задължение 
на всеки евреин. Иисус Христос не го 
осъдил. На въпроса им кой тогава ще 
се спаси (26), Иисус Христос отгова-
ря: „за човеците това е невъзможно, 
ала не и за Бога; защото за Бога всич-
ко е възможно” (Марк 10:27). Смисълът 
е ясен – това не е ваша работа! Бог 
е Този, Който решава, а не човекът. 
Тоест, когато решаваме кой ще се 
спаси, ние несъзнателно изместваме 
Бога и започваме да решаваме от Не-
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гово име – да отсъждаме кой е грешен, 
какво е духовното му състояние, да 
предопределяме съдбата му и пр. Чо-
векът няма право на това. Свети ап. 
Иаков пита: „а ти кой си, който съдиш 
другиго?” (4:12); същият въпрос поста-
вя и свети ап. Павел: „Кой си ти, кой-
то съдиш чуждия слуга?” (Рим. 14:4)2. 
Ние не знаем какво има в душата на 
другия, за да съдим. Отново свети ап. 
Павел е категоричен по въпроса: „Кой 
човек знае, какво има у човека, освен 
човешкия дух, който живее в него?” (1 
Кор. 2:11). Възможност за отговор на 
този въпрос ще има едва в есхатона, 
но само за тези, които са придобили 
светост, когато участта на всички е 
определена (6:2-3)3. 

От посочените библейски тексто-
ве се вижда, че спасението е след-
ствие, не е цел. То е в зависимост 

2 Тук не става дума за житейски отсъждания в 
ежедневния живот, за разпознаване на добро 
и зло, правилно и неправилно, а за духовната, 
окончателната, последната отсъда, която 
принадлежи единствено на Бога. 

3 По въпроса за спасението на друговерците 
има три основни мнения: “Първото е т. 
нар. изключващо разбиране. Според него 
единственият път е чрез приемане на Христа. 
Този, който не Го приеме, е осъден. Второто е 
т. нар. включващо, т. е. тези, които приемат, 
че Бог работи и чрез останалите религии. Това 
становище е официално прието в учението на 
Римокатолическата църква; и третото раз-
биране е плуралистичното, което приема, че и 
изповядващи друга религия независимо от Хри-
ста могат да бъдат спасени”. Попмаринов, Д. 
Проблеми и възможности за юдео-християнски 
диалог. В сб. Библия, Култура, Диалог. С., 2010, 
с. 160. 

от вярата, от степента на духовно 
съвършенство, до което е достигнал 
човек. Идеята за спасение е минима-
листична. Тя предполага човекът да 
се добере до нещо, което е трудно 
постижимо, но възможно, при опре-
делени условия. Спасението не е ед-
нократен, формален акт. То е процес, 
завършекът на който е състояние 
на близост до Бога, до такава бли-
зост, която на практика не допуска 
възможността човекът да излезе от 
това състояние и да се върне отно-
во в тъмнината на греха. Първото 
и най-важно условие за спасението 
е вярата. Вярата се осъществява с 
усилие, с правилна  посока на волята. 
Насочена към Иисус Христос, когато 
посоката е правилна, отговорът е: 
„твоята вяра те спаси” (Лука 8:48; 
17:19; 18:42). 

Вторият, по-висш етап от пос-
тигането на целта – всеотдайната, 
съвършената любов към Бога и чове-
ка – е светостта. Светостта сле-
дователно предполага спасението 
– тя е много повече от спасението. 
Затова в Православната църква ние 
се молим на светците, т.е. като вече 
спасени, да се застъпват за нас пред 
Бога. Самата дума „свят”, „свет”, има 
своя произход от идеята за светли-
ната, която пряко се свързва с Бога. 
Това е Неговата поръка към човека: 
„Осветявайте се и бъдете свети, за-
щото Аз (Господ, Бог ваш) съм свет… 
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бъдете свети, защото Аз съм свет” 
(Лев. 11:44-45). Бог е Светлината и в 
Него няма никаква тъмнина (1 Йоан. 
1:5;), Иисус Христос е светлината на 
света (Йоан 8:12)4. 

Мистическият опит на св. Симеон 
Нови Богослов описва по следния на-
чин светлината, която излъчва Иисус 
Христос: „Твоята светлина Христе 
мой, която ме обгръща, ме оживява, 
защото, когато те виждам, аз ожи-
вявам, възкръсвам… Виден Си отда-
лече, като изгряваща звезда, Ти се 
разширяваш постепенно, без сам да 
изпитваш това, като отваряш ума 
на Твоя раб, за да може той да види”5. 
Светостта на Бога ясно е показана в 
третото Лице на Св. Троица – Божи-
ят Дух, Който е Свет – Светият Дух. 
Това, според православното учение, 
е Лицето, Което има свойството да 
действа, Което постоянно пребивава 
в Църквата, в света и човека, Което 
живототвори. Светият Дух оделот-
ворява Божията любов към човека. 
„Божията любов е върхът на всяко 
съвършенство и плод на обожествя-
ващия (човека, б. Д. П.) Свети Дух”6. 

4 Божествената светлина не трябва да се 
отъждествява с физическата светлина. 
Последната е само един от аспектите на 
тази светлина. Като съдържание думата 
носи в себе си идеята за пълнота на духовно, 
душевно и материално знание, състояние на, 
чувство на живот в истинските му измерения. 

5 Цит. по: Кривошеин В., архиеп., Преподобный 
Симеон Новый Богослов 949-1022, YMCA-
PRESS, Paris, с. 212, 213.

6 Пак там, с. 353. Тоест любовта е реалност, 
гостенка от друг свят, която идва при нас, 
но която човекът, пречупвайки през своята 
падналост (греховност: сексуалност, страсти, 
перверзност и пр.) постоянно покварява. 

Човешкото тяло е храм на Светия 
Дух (1 Кор. 6:19).  Това означава, че на 
човека по произход е вменено да се 
стреми към светост. Светостта оз-
начава той постоянно да пребивава в 
Божията светлина, да изпитва това 
чувство, което са изпитали апосто-
лите на Иисус Христос при Негово-
то преображение. Те, пронизани от 
нетварната светлина, поискали да 
си направят палатки, т. е. постоянно 
да пребивават в такова състояние: 
„добре е да бъдем тук” (Марк 9:5). Бо-
жията нетварна светлина прониква 
цялото естество на човека, просвет-
лява го, одухотворява го и го освеща-
ва, прави го свет. Тя прониква в света, 
освещава материята, всичко, което е 
повредено от човека и неговите прос-
тъпки. Тварите също подлежат на ос-
вещаване, те очакват спасението на 
човека, защото страдат не по своя 
вина (Рим. 8:19-22). 

Следователно човекът е призван чрез 
израстване в любовта да се издигне 
до святост, до такова състояние, ко-
гато чрез Христос ще бъде в свет-
лината на Светия Дух, в нетварната 
Божия светлина. Това се е случило с 
апостолите и с много православни 
светци, като напр. св. Теодосий Тър-
новски. Той, бидейки в молитвено със-
тояние, облян в тази светлина, прос-
ветлен и преобразен от нея, духовно 
извисен, предузнава трагичното по-
робване на българския народ. 

Постигането на святост, както и 
спасението, отново не е цел в право-
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славния етос, а е следствие. Важно 
предварително условие, предпостав-
ка за постигане на святост е неот-
менното пазене на истинската вяра 
и учение. Светостта е изключител-
но важен елемент от православния 
етос, който винаги, безпрекословно е 
свързван с пазенето и изпълняването 
изискванията на православното уче-
ние, на Православната църква7. 

От книгата  
„Между вярата и разума”, 

изд. Омофор, 2016

7 В живота на Православието като етос, в 
историята и днес, може ясно да се види една 
особеност, която го отличава от другите 
изповедания. Тя се състои в това: при него 
могат да се открият много случаи и примери 
на фактическо, практическо неизпълнение на 
учението, на отклонение от правилото, т. е. 
на извършването на грях. Самото учение обаче 
никога не е изкривявано, за да се оправдае 
грехът, за да се угоди на човешки страсти. Въ-
преки че такива желания винаги е имало, срещу 
тях се е водила и се води най-силната борба. 
Тръгналите в тази посока са отклонилите се 
от Православието ереси и разколи. Най-важно-
то за Православието е истината на вярата. 
Тук е етосът, сърцевината на Православието 
като учение и практика. Тук е и дълбоката 
битка на православния християнин. Дори кога-
то осъзнава своята немощ и безпомощност по 
отношение на страстите и греха, той не бива 
да дръзва заради тях да променя учението, т. 
е. да прави верови компромис. Този етос е след-
ствие от изпълнение думите на Иисус Хрис-
тос, отправени към Неговите ученици. Когато 
виждат лошите практики и начин на живот на 
заобикалящите ги тогава религиозни автори-
тети на юдейското общество, книжниците и 
фарисеите, Той казва на апостолите: „Всичко, 
що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а 
според делата им не постъпвайте, защото те 
говорят, а не вършат” (Мат. 23:3). 

Доц. д-р Димитър Попмаринов 
е специалист по библеистика, 
преподавател по Стар Завет 
и дългогодишен декан на 
Православния богословски 
факултет при Великотърновския 
университет. Автор е на книги 
и множество статии. Като учен 
с международен авторитет 
е представял в страната 
ни на различни симпозиуми, 
конференции, семинари, лекции 
в Женева, Санкт Петербург, 
Солун, Москва, Ню Йорк, 
Бристол, Сеул и др. По негово 
предложение през 1991 г. 
Великото народно събрание 
вписва в Конституцията на 
страната нова алинея 3 в чл. 
13, а именно, че “Традиционна 
религия в Република България 
е източноправославното 
вероизповедание”. Доц. Димитър 
Киров е основател и пръв 
председател на Православно 
християнско движение “Свети 
Евтимий, патриарх Търновски” 
в София. През 1994 г. участва 
в основаването на фондация 
“Покров Богородичен”, чийто 
председател е до днес.  
Доц. Попмаринов е един 
от авторите на сборника 
„Свещеното писание. 
Херменевтика – Богослужение – 
Диалог“ , Омофор, 2018.
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                 нова книга на издателство ОМОФОР
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                 нова книга на издателство ОМОФОР Защо да прочетете тази книга

Вероятно заглавието „Свещеното Писание. Херменевтика – 
Богослужение – Диалог“, би озадачило читателя, който, привлечен 
от фразата „Свещено Писание“, ще разгърне тази книга. Какво все 
още не сме казали за Книгата, съставена от книги, която за нас 
християните вече две хилядолетия е изреченото слово на Бога, в 
което търсим и разпознаваме ориентирите на собствените си 
пътища в този свят, на съвместния си живот, на познаването на 
Божия Син, Който стана Син Човешки? 

Винаги има какво да кажем. През всички отминали векове от живота 
на Църквата в този свят книгите на Писанието са пораждали книги, 
които започват разговора отново… Затова се появи и тази книга, 
като покана за разговор, за четене на Писанието в контекстите 
на нашето време, в което свещените книги сякаш не са толкова 
„свещени“ за едни, или убийствено едноизмерни като разпоредби и 
правила за тези, които не искат да разберат, че Писанието има тяло, 
душа и дух. 

Ето защо ние дръзнахме отново да говорим за Писанието в три 
значими според нас аспекта на нашия живот като общение и 
споделеност на вярата, увереността и верността в Господа 
Иисуса Христа: разбирането, молитвата, диалога. Надяваме се, 
че читателят ще научи нови неща за библейската херменевтика, 
за паметта, спомнянето и „дървото Иесеево“, чиито корени са в 
патриаршеските времена, но клоните се простират до този век – 
до утринните и вечерните на нашия ден. Читателят ще разбере, че 
споровете между религиите са излишни и конфликтът може да бъде 
заменен с диалог, който отново да ни върне към изходната точка, с 
която започнахме – дарът на разбирането, защото земята е домът 
на човека, домът на Адам, а ние сме домът на Божия Син (Евр. 3:6). 
Затова винаги ще се нуждаем от Диалог, защото чрез Словото се 
сътворяват светове и в Него има светлина и Живот. 

От авторите
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През ноември 2017 г. Св.  Си-
нод на Вселенската патри-
аршия го провъзгласява за 
светец. Успението му е на 21 
ноември, но поради празни-
ка Въведение Богородично 
паметта му се чества на 22 но-
ември. 

Старецът Яков Цаликис (1920 – 1991), наред със
св. Паисий Светогорец и св. Порфирий Кавсока-
ливит, е сочен за един от тримата велики духовни
старци на нашето време.

Неизкоренимата му вяра и преданост към светата 
Православна църква, свръхчовешките му подвизи и 
повече от всичко – дълбоката и гореща любов към 
Бога, отреждат на стареца Яков заслужено място в 
паметта на нашата Църква и в сърцата на хиляди 
вярващи, имали щастието да се докоснат до този 
избран съсъд на благодатта на Светия Дух.

За стареца важи онова, което сам той е казвал за пре-
подобния Давид: „Чудесата на преподобния са толко-
ва много. Трябва да се напишат много книги. Нито 
хартия ще стигне, нито мастило...˝.
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един от тримата велики духовни старци на нашето време, наред със 
стареца Паисий и стареца Порфирий.
Старецът Яков Цаликис е роден на 5 ноември 1920 г. в село Ливиси, Гръцка 
Мала Азия. През 1922 г. след малоазийската катастрофа, семейството му 
се преселва в Гърция. В края на 1925 г. се заселват в малкото село Фаракла в 
северните части на остров Евбея. На 15 юли 1952 г. той постъпва като 
послушник в манастира „Преподобни старец Давид“. 
На 31 ноември същата година е постриган за монах, а на 19 декември 
е ръкополож42ен за йеромонах. На 25 юли 1975 г. е избран за игумен 
на манастира, какъвто остава до края на живота си.
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ноември, но поради празни-
ка Въведение Богородично 
паметта му се чества на 22 но-
ември. 

Старецът Яков Цаликис (1920 – 1991), наред със
св. Паисий Светогорец и св. Порфирий Кавсока-
ливит, е сочен за един от тримата велики духовни
старци на нашето време.
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Православна църква, свръхчовешките му подвизи и 
повече от всичко – дълбоката и гореща любов към 
Бога, отреждат на стареца Яков заслужено място в 
паметта на нашата Църква и в сърцата на хиляди 
вярващи, имали щастието да се докоснат до този 
избран съсъд на благодатта на Светия Дух.

За стареца важи онова, което сам той е казвал за пре-
подобния Давид: „Чудесата на преподобния са толко-
ва много. Трябва да се напишат много книги. Нито 
хартия ще стигне, нито мастило...˝.
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Виждам лицата ви

Голямото му притеснение от края 
на 70-те години било намаляване-

то на телесните му сили. Безпокоял 
се, защото не можел да работи про-
дължително тежък ръчен труд и не 
издържал да се моли 23 часа в дено-
нощието. Все пак най-малко 20 часа 
работел, главно духовно. Един от ра-
ботодателите му бил и архимандрит 
Павел Йоану. Сновял из цяла Евбея, и 
оттатък, и където намерел хора, из-
правени пред трудни проблеми, изпра-
щал ги при стареца Яков. А старецът 
приемаше хората с безгранична лю-
бов. Гледаше ги внимателно в очите 
и разбираше кои имат добро разполо-
жение и кои идват от любопитство.

Понякога се трогвал от това, че виж-
дал пред себе си духовни хора, и им го 
казвал:

– Деца, целият съм щастие, виждам 
лицата ви колко са чисти, винаги да 
сте такива! Аз виждам вътре в лица-
та. Един свещеник веднъж ме попи-
та: „Как ме виждаш мен, о. Якове?“. А 
беше, деца, черен, не мога да ви опи-
ша. Пошегувах се и не му казах какъв 
го видях.

Не правел остри забележки нито на 
миряни, нито на духовници. Способ-
ността му за духовно различаване 

била голяма. Вижда се и от следния 
случай. Един свещеник, който ходел 
често при стареца, го попитал:

– Дядо, дали не ви дразни, че под-

стригвам косата си?

Старецът отговорил „не“, но ес-

тествено искал и в това да се следва 

преданието. По-късно, същият све-

щеник дошъл в манастира, без да е 

подстригвал косата си. Тогава ста-

рецът намерил удобен случай и му ка-

зал специално:

– Отче, и преди беше хубав, но сега си 

свещен, като Мелхиседек!

Към всички беше вежлив и назидате-

лен, стараеше се всички да поучи, да 

укрепи, всички да окуражи. За чисти-

те и доброжелателните обаче душа-

та му се разтваряше по друг начин. 

Много повече за младите, там пре-

ливаше от свещена радост и щас-

тие, които не могат да се опишат. 

Този факт хората не го разбирали, но 

и без да го проумяват, и те се пре-

давали на тази радост и щастие. 

Често щастието се изразявало и 

другояче. Когато придружавал до-
бронамерени поклонници в храма, за 
да отслужи молебния канон на пре-
подобни Давид, или просто за да ги 
прекръсти със светата му глава, от 
мощехранителницата излизало неиз-
казано благоухание. Това се случи и 
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когато манастирът бе посетен от 
гости от Богословския факултет на 
Атинския университет през месец 
април 1983 г.

Но идвало време поклонникът да си 
тръгне и тогава чувствал, че напуска 
човека, който го обича повече от все-
ки друг на света, и затова си тръгвал 
с тъга. Старецът упътваше всеки 
към доброто и хората си тръгваха с 
кураж, с утеха, с надежда и най-вече 
с копнеж да дойдат отново. Едно по-
сещение при о. Яков било за мнозина 
ново начало и цел за целия следващ 
живот.

Един йеромонах, протосингел, отец 
Хр., казваше, че когато напускал бли-
зостта му, чувствал, че напуска рая. 
И чувствата му били много естест-
вени, защото в лицето на онзи блажен 
старец се отразяваше Бог. Умът и 
сърцето му са били обиталища на бо-
жествените енергии, които са се от-
разявали на светото му лице и са се 
проявявали видимо. Естествено беше 
да виждаш светлина и мир, жизнера-
дост и любов по лицето му, защото в 
това лице се явяваше и се прославяше 
сам Бог. С други думи, поклонникът 
вкусваше част от рая – малка час-
тица от царството Божие.

Той имаше голяма 
прозорливост

Тези, които за първи път посеща-
ваха манастира, изпитваха по-

някога и особен стрес. Пристигаха 
непознати, а старецът се обръщал 
към тях с имената им или им казвал 
трудностите, с които са се сблъска-
ли, докато дойдат в манастира. Но 
с дара на прозорливостта си о. Яков 
бил много внимателен.

Независимо че познавал съкровените 
сърдечни дълбини на събеседника си, 
не му казвал всичко, пазел прозорли-
востта си. Както каза дни след кон-
чината на о. Яков забележителният и 
блажен авва о. Порфирий:

– Той имаше дар на голяма прозорли-
вост, който криеше усърдно, за да не 
се прослави. Той е един от най-вели-
ките светци на нашия век.

И в следния случай не му липсвало 
духовно прозрение, може да е всичко 
друго, но не и това. През 1979 г. в ма-
настира дошли учителите от един 
лицей без да са предупредили предва-
рително. Те имали помежду си много 
проблеми и поради това отишли при 
стареца. Когато седнали на кафе, 
при тях дошъл о. Яков и започнал да 
им говори различни неща, между тях 
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и конкретни съвети, които били ре-
шението на съответните проблеми. 

Учителите останали като гръмнати! 

Никой от тях не бил изговорил нищо 

за онези проблеми. А и старецът се 

държал и говорел така непринудено.

Същото правел и с изповядващите 

се. Ненапреднали, колебливи, срамува-

щи се, неуки отивали за изповед, ста-

рецът коленичел и започвал тактич-

но да казва изкушенията, греховете, 

паденията и помислите на също ко-

леничилия изповядващ се, на когото с 

милваща строгост препоръчвал нуж-

ните духовни лекарства. Мнозина, 

дори и монаси, говорят и до днес:

– Аз на изповедта си не му казах нищо. 

Старецът ми каза всичко, а аз само 

всеки път поклащах глава.

И въпреки че не бил учил дори и първи 

гимназиален клас, не познавал пси-

хологията и педагогиката, лесно на-

влизал в нивото на разговора или на 

изповядващия се.

Земеделецът го чувствал като свой, 

също и служителят. По същия начин 

го чувствал професорът от универ-

ситета и върховният съдия. Ста-

рецът не само нямал трудности в 

общуването с всеки един от тях, но 

с онова, което казвал, той предизвик-
вал у тях чувството, че е на тяхното 
ниво. Не е случайно, че мнозина профе-

сори и висши съдии се съветвали и из-
повядвали при него, а също и огромен 
брой духовници, самите те изповед-
ници. Патриарх и епископи прекланяли 
глава и се изповядвали при стареца 
без диплома Яков. И всички си тръг-
вали облекчени, утешени, с нов кураж 
за духовна борба.

При това имал такъв копнеж да вижда 
хората да пристъпват към светото 
Причастие, че усетел ли искрено по-
каяние, не налагал строги канони. По-
казвал голяма отстъпчивост и сниз-
ходителност към изповядващите 
се, но не можел и да загърби основни 
правила. Така през 1987 г. не разре-
шил на една девойка да се причасти, 
но тя посетила един епископ, който º 
разрешил. Двата пъти обаче, когато 
девойката пристъпвала към светото 
Причастие, º  се случвало нещо чудно-

вато – от лъжичката в устата º  не 
влизало нищо. Тя се изплашила, покая-
ла се и побързала да се изповяда пак 
при о. Яков.

Аналогичен бил случаят, както разка-
за самият блажен старец, с един жур-
налист, който искал да се причасти, 
без да е трябвало да го прави:

– Когато отидох да го причастя, се 
поколебах. Свети ми Давид, от лъжич-
ката над главата ми премина една 
златна светлинка и отиде на светия 
Престол…
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Тази светлинка, която, както каза, 
„видял един монах, добродетелен чо-
век“, означавала, че Светият Дух не 
оставя тялото и кръвта Господни да 
отидат в нечист човек, чието лице 
с някаква чернота показвало, че има 
връзка с магии – обясняваше о. Яков.

Духовното му прозрение било толко-
ва дълбоко, че и духовни хора не вина-
ги разбирали мисленето му. Когато 
едно негово духовно чедо му казало, 
че извършва подвиг, защото проче-
ло в житието на светец, старецът 
обяснил, че тези неща не трябва да 
се прилагат по един и същи начин от 
всички хора и във всички случаи. Нуж-
но е духовно различаване: 

– Светиите са вършели всичко с ду-
ховно различаване.

Строг следовник на 
каноните

Отец Яков преживял като изпита-
ние случая, когато като изповед-

ник го помолили за изповедно свиде-
телство за ръкополагане в свещен-
ство. Духовните му чада, които го 
помолили, не били обременени със заб-
ранени действия, стигащи до недо-
пущение. Той обаче чувствал дълбо-
ко страхопочитание и се поколебал, 

обяснил на кандидата колко отговор-

но е тайнството на свещенството. 

Отложил даването на свидетелство-

то и отново се взрял в кандидата:

– Ти, дете мое, знаеш това, прости 

ми, че пак го казвам! Не е лесно, све-

щеник на Всевишния ще станеш, как 

бих могъл да го обясня!

Направил всичко това и изчакал, за да 

осъзнае кандидатът светостта на 

тайнството, но и да преодолее и той 

самият страхопочитанието, което 

го завладяло.

Толкова строгият към себе си ста-

рец Яков се отнасял с дълбоко разби-

ране към трудностите на другите. 

Стигал дотам, да разреши употреба-

та на зехтин в сряда и други подобни 

с обяснението: „Хората се умориха, 

толкова усилия направиха да дойдат 

при преподобния да се поклонят, нищо 

че е сряда, сложи им малко зехти-

нец…“. А това не го допускал никога 

за себе си! Когато сядахме на трапе-

зата, какъвто и ден да беше, старе-

цът буквално се преструваше, че яде. 

Като видя, че забелязах как в дейст-

вителност изобщо не яде, взе и сложи 

една троха в устата си, но храната в 

чинията му остана непокътната, или 

намаляваше само ако дадеше порция-

та си на някой до него.

Умоляваше гостите си да се хранят 

добре и много се радваше, когато ядя-
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ха. Затова често подканяше с благост:

– Яж, не наскърбявай Господа!

На поста и на въздържанието обаче 
придаваше особен смисъл, както и на 
черкуването. Препоръчваше хората 
да се черкуват и да се молят. На пръв 
поглед изглежда наивно това, което 
препоръчваше като правило или като 
предпоставка за изцеляване:

– Да постиш от всичко три дни, да се 
молиш много, да спазваш въздържание 
и да отвориш три църкви (да се чер-
куваш на три св. Литургии).

Тия прости думи крият богословска 
мъдрост, защото предполагат дъл-
бока вяра в Бога и в посредничест-
вото на светиите, особено за онзи, 
който е решил да приложи този суров 
подвиг и да се подхвърли на мъчител-
ни усилия и разходи. А „отварянето“ 
на църквите го препоръчвал, защото 
знаел добре колко освещаваща и оп-
рощаваща сила има тайнството на 
светото Причастие. И ако научел, че 
някой свещеник взимал много пари за 
такива Литургии или за света Чети-
ридесетница, непоносимо се терзаел 
и казвал на вярващите:

– Да внимавате къде давате парите 
си!

Свещениците, които идвали в мана-
стира му заедно с духовните си чеда, 
обгрижвал, уважавал ги и публично ги 
хвалел, за да имат авторитет пред 
вярващите. Стараел се да им целува 

ръка, дори и на по-младите. Имал мно-
го чеда духовници и измислял хиляди 
поводи да им целуне ръката.

Поучавал монасите си кротко и ги въ-
веждал в духа на монашеството, по-
казвайки им любов и подкрепа. И ако 
се случело да пренебрегнат задълже-
нията си или да отслабят духовната 
си борба, не ги наказвал със сурови 
думи, а се държал с тях обичайно, без 
да ги гледа порицаващо. Монасите 
знаели, че е изпълнен с любов и сим-
патия и като го видели в двора или в 
храма, тичали да получат благослови-
ята му – една негова дума или само 
милващия му поглед за тях било час-
тица от рая. И ако сега се държал с 
тях обичайно, без да ги милва с по-
глед, чувствали дълбоко, че са загуби-
ли частицата от рая, за която дошли 
в манастира. Това ги вразумявало, 
покайвали се и започвали по-усилена 
духовна борба. А ако игуменът искал 
да бъде по-конкретен, казвал им уж 
безразлично:

– Отци, когато бях млад, отивах в па-
раклисите на манастира, подреждах 
ги, чистех ги, за да бъдат готови за 
празниците си, лишавах се от почив-
ката си…

И те разбирали, че трябва да напра-
вят нещо повече от обикновеното, 
ако нуждата го налага.

О. Яков разбирал мислите и небреж-
ността на монасите, а също и на 
поклонниците. Отдавна бил молил 
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Бога да има дара по лицата да разби-
ра духовното им състояние. И Бог му 
го дал, но този дар бил много тежък. 
Често виждал в нечие лице чистота-
та на сърцето и старецът се радвал, 
но в друго лице виждал буквално демо-
нични и страшни състояния, които му 
носели непосилна скръб.

Бог му дарил още и благодатни прена-
сяния от едно място на друго. О. Яков 
никога не бил посещавал Света Гора. 
Когато имал здраве за пътуване, ня-
мал пари, или пък работите му не 
позволявали. Сега, когато имал пари, 
вече нямал здраве, за да пътува. Въ-
преки това Бог го „завел“ там. Никога 
не разказваше за това „пътуване“, но 
веднъж нещо му се изплъзна по друг 
повод. Един поклонник разказваше, че 
се поклонил на една икона, че посетил 
манастир на Света Гора. И старецът 
каза простодушно:

– Да, познавам и това място, Пресве-
та Богородица ме заведе, навсякъде 
ме е водила…

При свети Йоан 
Руски

Старецът Яков не искаше да изли-
за от манастира си. Първо, защо-

то излизайки, мислеше, че излиза от 
рая, тоест, става изгоненият Адам. 
Второ, защото се чувстваше задъл-
жен постоянно да се грижи за този 
рай, следователно трябва и постоян-
но да бъде там.

Когато разбирал, че един монах имал 
помисъл да отиде на някое поклонение 
или да посети някой манастир, казвал 
уж безразлично на масата или наса-
ме:

– Познавах, отци, един добър монах, 
който не излизаше изобщо от мана-
стирчето си. И той стана светец!

Мислел монахът да поиска благосло-
вия, за да отиде в Света Гора, а ста-
рецът го изпреварвал:

– Исках, отци, да отида в Света Гора. 
Но как да отида!... И тук също е Све-
та Гора. 

Макар, естествено, много добре да 
знаел, че бъркотията в манастира 
„Преподобни Давид“ от многото по-
клонници мъже и жени я няма в Света 
Гора. Неговите духовни чеда го канели 
често в енориите си или в манасти-
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рите си, а старецът все отказвал с 
думите:

– Какво ще ме каните мене, аз съм 
мърша, ще ви заразя въздуха!

Изключение било поклонението при 
преподобния Йоан Руски, но то било 
на пътя му към и от Халкида, където 
трябвало да ходи, макар и рядко, по 
служебни и медицински причини. Ви-
наги спирал да се поклони на препо-
добния Йоан.

Един следобед на връщане от Халки-
да стигнал до село Прокопи. Там завил 
вляво и се намерил пред храма на пре-
подобния. Влязъл с благочестие, за-
палил в притвора голяма свещ и вля-
зъл в главния храм вляво. Приближил 
с почит и възторг раката с мощите 
на преподобния и коленичил. Останал 
в молитва достатъчно време. Други 
също чакали да се поклонят и възне-
годували заради забавянето му. Той 
станал, целунал светите мощи и пре-
минал от другата страна на раката, 
за да не пречи на поклонниците. Там 
останал прав с очи съсредоточени в 
светата глава на преподобния. На-
слаждавал се на образа º .

Докато я гледал забелязал, че свети-
те мощи извършват движения, про-
менят положението си съобразно с 
човека, който приближавал да се по-
клони. Яков се учудил, съсредоточил 

се повече и се уверил, че това е факт. 
Намерил кураж и попитал преподоб-
ния:

– Защо, светецо мой, на някои оста-
вяш да докоснат устните си, като се 
покланят. На някои изваждаш ръката 
си, на някои даваш ръката си и се об-
ръщаш, и ги гледаш. На някои даваш 
ръката си, гледаш ги и се усмихваш. А 
на някои обръщаш лицето си и се от-
връщаш от тях?

Веднага получил отговора на препо-
добния:
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– Якове, не всички минават пред мен, 
за да се поклонят… Някои се покла-
нят с благочестие, други минават с 
ръцете отзад… А други идват от лю-
бопитство…

И друг път о. Яков получавал такива 
подаръци от преподобния. Виждал 
светите мощи да вземат положение 
на посрещане или на отвръщане, спо-
ред благочестието и вътрешното 
състояние на поклонника. Всеки път, 
когато Яков минавал да се поклони, 
преподобният не го оставял без ня-
кое знамение. Така много по-късно, 
през 1990 г., връщайки се от меди-
цински изследвания в Атина, спрял с 
племенника си Теодор в поклонниче-
ския храм. Вътре имало много хора. 
Влязъл, приближил раката с мощите, 
коленичил и останал там продължи-
телно време. Жените, които чакали 
да се поклонят, се обезпокоили от 
забавянето на отеца, който не да-
вал вид, че привършва молитвата си. 
Внезапно обаче отстъпили назад из-
плашени: „Скърцат кокали, кокалите 
на светеца скърцат“. О. Яков разбрал 
безпокойството им, станал прав и им 
казал съвсем естествено:

– Християни, светецът е жив, обърна 
се на другата страна, не се плашете!

Друг път на същото място, пред мо-
щите на свети Йоан, с когото дори 
и разговарял, видял преподобния да 

се изправя и напуска раката си, каз-
вайки, че отива да помогне на болно 

детенце. Старецът разказваше тези 

неща с радост, която буквално преда-

ваше на околните.

Обичал много и свещеника на поклон-

ническия храм и не се колебаел, тъй 

като той бил и свещеник на препо-

добния Йоан Руски, да се изповядва 

при младия о. Йоан.

Изповедта на о. Яков всякога става-

ла разтърсващо преживяване за из-

поведника, който я приемал. Поискал 

през 1983 г. да се изповяда. Свещени-

кът, негово духовно чедо, към когото 

се обърнал, отказал. Изтръпнал от 

страх – как да изповяда стареца си, 

един преподобен аскет, който сами-

ят изповядва хиляди хора и съветва 

аскети, достигнали огромни духовни 

висоти. Оправдал се, че нямал какво 

да посъветва един изповядващ се ас-

кет, нямал опит… Старецът насто-

ял и държал в ръце епитрахила си, за 

да го сложи на свещеника, от когото 

поискал категорично послушание. 

Така свещеникът приел. Коленичили и 

двамата пред иконата на преподоб-

ния Давид в храма. И започнало изли-

ването на смиреномъдрието, което 

разклащало крепости и целия свят. 
Храмът се изпълнил от отвореното 
сърце и отворения ум на преподоб-
ния аскет, който обаче бил и игумен 
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с отговорности, бил и духовен водач 
на хиляди вярващи миряни, монаси, 
свещеници, епископи и патриарси. 
Всичко открил аскетът, без прекъс-
вания, без премълчавания. И го от-
крил съзнателно – първо, на Господа, 
след това, на преподобния Давид, и 
накрая на свещеника. Изповядвал се 
и сякаш разговарял със свети Давид, 
имайки свидетелството на свещени-
ка. Разговаряли един с друг двамата 
преподобни – така го чувствал све-
щеникът – и сега изповядващият се 
преподобен се обърнал към Господа 
и докладвал: в този случай направих 
така, както ми каза преподобният 
Давид, в другия свърших онова, което 
ми показа преподобният Давид… От-
крил на свещеника мисли, действия и 
помисли, но съзнателно те ставали 
доклад пред Самия Господ, на Когото 
подчертал, че мислел и действал с 
разрешението на преподобния Давид. 
Имал преподобния Давид за солидарно 

отговорен и съпомощник пред Бога, 
но и за старец, изповедник. Затова 
накрая му казал: 

– Виждаш ли, свети дядо, казах всичко 
пред добрия ни свещеник… 

А „добрият ни свещеник“ нито имал, 
нито смеел да каже нещо на изпо-
вядващия се преподобен. Тогава той 
легнал на земята с цяло тяло, сло-
жил челото си буквално в обувките 
на свещеника и чакал разрешител-
ната молитва. Свещеникът загубил 
ума и дума, чувствал се неловко, не 
знаел дали е нужно и дали трябва да 
прочете разрешителната молитва. 
Старецът очаквал легнал в краката 
му. Без да разбира защо, свещеникът 
прочел края на разрешителната мо-
литва и хванал да вдигне от земята 
аскета – своя старец.

Превод Владимир Петров
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„Тате, купи ми един Чипев“

ТОДОР ЧИПЕВ – 

„БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛ
 ПО ПАРИЖКИ ТИП“
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„Тате, купи ми един Чипев“

Така проф. Иван Шишманов нари-
ча един от най-големите бъл-

гарски издатели през първата поло-
вина на XX век – Тодор Чипев, изгра-
дил една малка „империя на книгата“ 
и най-внушителната по своите раз-
мери книжарница на Балканския полу-
остров. Той е бил не просто предпри-
емач с търговски нюх към празните 
пазарни ниши, но общественик, пос-
ветил себе си и семейството си на 
мисията за духовно облагородяване 
и извисяване на нацията. Във време, 
когато все още малка част от бъл-
гарите успяват да завършат средно 
и висше образование, а българската 
интелигенция формира характера и 
лицето си, Тодор Чипев полага раме-
нете си, за да стъпят прохождащите 
български поети, писатели, худож-
ници, илюстратори и да достигнат 
върха, който преди това е бил за тях 
само химера. 

Статистиката говори, че няма бъл-
гарски автор от онова време, който 
не е намерил подкрепа от издател-
ството на Тодор Чипев. В неговата 
пететажна книжарница (и в днешно 
време тя няма аналог в България) са 
се продавали книги от български и 
чужди автори, с отлично оформление, 
както в собственото издателство, 
така и от всички останали българ-
ски издателства. Така че не е имало 
книга, която да липсва при Чипев. За-
това е останала крилатата фраза: 
„Ако търсиш някоя книга и я няма при 

Чипев, по-добре се откажи да я тър-
сиш“. Съществуващият каталог с 
всички описани книги е наброявал 300 
страници, а клиентите са можели да 
направят поръчка за някоя книга и по 
телефона.

И така – за 40 години издателството 
на Тодор Чипев издава над 500 книги, 
от които на 79 български автори, поч-
ти всички западноевропейски класици 
и съвременни писатели и поети, 111 
историци, литератори, езиковеди, 
философи и учени в различни области. 
В книжарницата са можели да се на-
мерят и книги в оригинал – най-често 
на руски език, по-късно преведени и на 
български, а често Чипеви са изнася-
ли книги в други страни, като правели 
и дарения на библиотеки и читалища. 
Достигането на качествена литера-
тура и хубавата книга до всеки бъл-
гарски читател е най-високата цел, 
която издателят и неговите наслед-
ници следват през целия си живот, 

ТОДОР ЧИПЕВ – 

„БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛ
 ПО ПАРИЖКИ ТИП“
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имайки предвид, че единствената пе-
чалба от издадена книга е била след 
продажбата на романа „Под игото“ 
от Иван Вазов. Въпреки това, Тодор 
Чипев намира начин как да компенси-
ра загубите – с продажбата на учеб-
ници, канцеларски материали, писал-
ки, пощенски картички и др.  

Една от най-големите заслуги на 
Тодор Чипев е способността му да 
събира талантливи хора около себе 
си в различни области на изкуство-
то – поети, писатели, художници, 
илюстратори, преводачи, философи, 
учители и пр., създавайки изключи-
телно креативно общество от мла-
дата българска интелигенция. Бла-
годарение на срещите и общуване-
то между тях, се разширява кръго-
зора и се отместват далеч напред 
хоризонтите на личностните и 

творческите висоти за „отваряне-
то“ им  към образците на световна-
та литература, за съзряването на 
идеите и художествено-изразните 
средства при тяхното претворя-
ване. Над цяло едно поколение бъл-
гарски творци невидимо лежи него-
вата бащинска благославяща ръка, 
до мига, в който англо-американска 
бомба пада върху книжарницата 
през март 1944 година...

*

Корените на големия Чипевски род са 
от Копривщица. Типично за този град, 
майките се обръщат галено към рож-
бите си с „чипа“ или „чипе“ (от чипо 
носле) – оттам идва и името на рода. 
Най-характерното за него е плодови-
тостта му и предприемчивият дух на 
многобройните синове, дъщери, вну-
ци – мнозина се отправят към Плов-
див, други – към морето; между тях 
има фармацевти, учители, печатари, 
търговци...

Бащата Филип Чипев е търговец на 
овце и кози. Когато малкият Тодор на-
вършва 3 години, таткото се разоря-
ва и умира. За семейството настъп-
ват тежки дни и голяма беднотия – 
майка му е трябвало да се грижи сама 
за девет деца, работейки по цял ден 
на полето. Тодор е неотлъчно до нея и 
й помага, а от това време е останала 
пословичната история за неговата 
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пестеливост – оскъдният му обяд е 
включвал парче хляб, глава лук и две 
маслинки, от които бъдещият изда-
тел връщал вкъщи едната от тях. 

Момчето е на 9 години, когато в Коп-
ривщица пуква първата пушка и слага 
началото на Априлското въстание. 
Дълбоко в него се запечатва и споме-
нът от Руско-турската война, в коя-
то неговият по-голям брат – Нешо, 
участва като опълченец и се завръща 
с орден за храброст. Докато слугува 
в дома на учителя поп Ненчо, Тодор се 
научава да чете и пише, и завършва 
втори клас, след което заминава при 
братята си Лука и Никола в Пловдив.

Лука е собственик на дюкян, а Нико-
ла открива собствена печатница 
под надслов „Единство“ след Съеди-
нението и светкавичната Сръбско-
българска война, в която участва и 
осемнадесетгодишният Тодор. След 
войната бъдещият книгоиздател за-
почва работа като словослагател в 
печатницата на Христо Данов и за 
около три години разпространява в 
провинцията като пътуващ книжар 
„свитъци“ – рекламни брошури за из-
дадените книги, и вестник „Напре-
дък“, печатан в печатницата на брат 
му. Той счита този период от живота 
си за много важен, по време на който 
започва да разбира книжния пазар и 
да обича книгите – именно тогава е 
формиран у него предприемаческият 
усет и решението завинаги да свър-

же живота си с разпространение на 
словото. 

Заслужава си тук да разкажем на-
кратко и за брата на Тодор – Никола 
Чипев, който само за няколко години 
от словослагател става собстве-
ник на печатница. Неговият поглед е 
уст ремен напред и нагоре – извест-
но е, че е имал намерение да издава 
национален всекидневник, за чийто 

главен редактор е поканен Захари 

Стоянов. След Съединението обаче 

София се превръща в център на ва-

жните събития в страната и проек-

тът пропада. Въпреки това, Никола 

решава да издава сп. „Дума“ и се об-

ръща към Пенчо Славейков да поеме 

ръководството му. Но и този път 

нещата се провалят, след което Ни-

кола заминава за Одрин като учител 

и сътрудник на владиката, а години 

по-късно участва в подготовката на 

Илинденско-Преображенското въс-

тание.

В края на 80-те години на XIX в. Тодор 

Чипев се премества в столицата, за-

почвайки работа в софийския клон на 

Тодор и Нонка Чипеви
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братовата му печатница „Единство“, 

като едновременно с това продава 

списания и периодични издания на 

сергия. 

„…След като се завърнах по това вре-

ме от обиколката си из провинцията, 

реших да се установя вече на почивка 

тук и си отвора книжарница, понеже 

по онова време си държах книги срещу 

общината. Аз имах квартира в печат-

ницата Даскалови – клон на печатни-

цата „Единство“ в Пловдив. Книгите, 

които си доставях из Пловдив, беха 

повечето списания и периодични изда-

ния, както и големи издания, които се 

печатаха на свитъци в печатницата 

в Пловдив…“1 

„Свитъците“ държи в един шкаф, не-
прекъснато ги изважда и прибира. По 
препоръка на свой колега, Тодор Чипев 
решава да наеме „едно дюгенче“ и за-
почва да води преговори с чеха Панах, 
собственик на хотел, наел и две буд-
ки в Градската градина пред Народния 
театър. В едната се продават цига-
ри, но другата е била празна, и коп-
ривщенецът я пренаема за 3 години 
напред, предплащайки наема. Нареж-
да „свитъците“ и книгите на витри-
ната – „Граф Монте Кристо” на Алек-
сандър Дюма, „Скитникът евреин” от 
Евгений Сю (Йожен Сю), на плота – 
вестниците и списанията, и едва ли 
е имало човек от Градската градина, 
който е отминал безучастно покрай 

тази чудна витрина. По това време 
(1890 г.) столичани не са имали голям 
избор за разходки в града, все още 
няма Борисова градина, Южен парк 
и пр. Целият столичен елит минава 
през Градската градина в сърцето на 
българската столица – поети, писа-
тели, художници, учители – спират се 
до будката с вестниците и книгите, 
заговарят се...

„Зеха да се събират и събират много 
списатели и да става като списател-
ска кружка и тия, които не обичат да 
ходят по кафенета и бираджийници и 
си губят времето по такива места, 
намираха да пододат при мен на сре-
ща с некои приятели и си изберат не-
коя книга, и си поприказват приятел-
ски, и тьй аз зех да правя от ден в ден 
по някой лев алъш вериш от книги, че 
зех да харча и вестници.“ Из спомени-
те на Тодор Чипев, 1941 г. 2

Именно там, пред витрината на 
„спретнатото“ павилионче, Тодор 

Чипев се запознава с Кирил Христов, 

Стоян Михайловски, д-р Кръстев, 

Иван Вазов, който и увещава младе-

жа да се захване с издателска дей-

ност. Това няма да е било далеч от 

вътрешните стремления на младия 

копривщенец, още повече, че той „за-

уважава тогова человек“ (Вазов) и 

думата му става за него закон. Така 

че малко след тяхната среща той из-

дава първата си книга „Физиология на 



56 57

любовта“ от Монтегаца, преведена 

от Никола Йонков Владикин и отпеча-

тана в печатница „Единство“. 

Не след дълго Тодор Чипев издава два 

тома „Повести и разкази“ на бъде-

щия Патриарх на българската лите-

ратура, имайки предвид, че до този 

момент творбите на българските 

писатели са се издавали на части или 

целите единствено в периодични из-

дания. Дързостта му дотолкова е го-

ляма, че дори започва да крои планове 

за издаване на романа „Под игото“ в 

отделна книга, при все, че български-

те читатели са чели романа в про-

дължение на две години като отделни 

части в „Сборник за народни умотво-

рения“.

Историята по издаването на първия 

български роман е повече от любо-

питна, затова заслужава специално 

внимание. „Хонорарът и изобщо хар-

чът беше тлъстичък... Дадох ги от 
все сърце, без пазарлък“... Тодор Чи-

пев поема изключителен финансов 
риск, договаряйки се с Иван Вазов да 
издаде романа в трихиляден тираж – 
нещо нечувано за тогавашните вре-
мена, имайки предвид, че почти не е 
имало случай да се издаде книга в ти-
раж от 2000 броя. 

В прибавка на това, издателят и ав-
торът се споразумяват изданието 
да е луксозно, с твърди корици и с 25 
илюстрации от най-емблематичните 
художници по това време – поляка Ан-
тони Пиотровски, австриеца Йозеф 
Обербауер и създателите на Худо-
жествената академия Антон Митов 
и Иван Мърквичка, на които също е 
трябвало да бъде изплатен подоба-
ващ хонорар. Облечени в специални 
костюми, актьори от Народния теа-
тър играят на живо избрани сцени от 
романа пред строгия поглед на авто-
ра и чак след неговото одобрение са 
били фотографирани, а по снимките 
художниците са правели илюстрации-
те. Образът на Бойчо Огнянов е съз-
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даден по снимка на брата на Вазов – 
Михаил. Актьорът Иван Попов служи 
за „ прототип” на Боримечката. 

Предприемаческият усет на Тодор Чи-
пев, формиран в годините на стран-
стване из България с печатните „сви-
тъци“, не го повежда към катастро-
фа – единствено продажбата на „Под 
игото“ носи печалба на своя издател, 
след като романът влиза в учебните 
програми в училищата. Напразни ос-
тават страховете, че книгата няма 
да бъде купувана, понеже това е пър-
вият издаден роман на български ав-
тор и никой не е можел да предвиди 
какви ще бъдат продажбите. 

Интересно е, че върху книгата пише 
„второ издание“ – вероятно защото 
романът е публикуван преди това на 
части, или пък защото през същата 
1894 година „Под игото“ има и англий-
ско издание, изпреварило българско-
то. За година и половина романът е 
преведен на основните европейски 
езици в пъти по-голям тираж...

Големият успех дава самочувствие на 
българския издател и той предприе-

ма следващи стъпки по издаване и на 
другите творби на Вазов в отделни 
книги, макар и с не толкова успешни 
продажби, както и да сложи печата 
на бухала (емблемата на неговото 
издателство) върху първите книги 
на тогавашните български поети и 
писатели. Малкият павилион в Град-
ската градина става тесен за нови-
те издания, затова Чипев наема още 
едно помещение за продажба само на 
книги. А през 1910 г. отваря врати 
най-голямата книжарница на Балкан-
ския полуостров, разположена в пет 
етажна сграда на бул. „Дондуков“ 20-
22, собственост на Тодор Чипев. Пре-
ди стотина години това е било при-
близително мястото на днешното 
Президентство, понеже булевардът е 
започвал от църквата „Св. Неделя“, а 
там в близост се е намирало и про-
словутото столично кино „Пачев“... 

В нея са работели най-вече синовете 
на Тодор Чипев и копривщенката Нон-
ка. След сполетялото ги нещастие – 
първите две техни момичета забо-
ляват от скарлатина и умират, в се-
мейството се раждат още 11 момче-
та и едно момиче с 23 години разлика 
между най-голямото и най-малкото, 
отглеждат и едно роднинско момче, 
което също работи в книжарницата 
и знае мястото на всяка книга – от 
първия до петия етаж. 

Къщата им се намира на улица „Бачо 
Киро“ 47 – една съвременна „дядова 
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ръкавичка“, в която цари 
патриархалният българ-
ски дух, с отворено сърце 
за многобройните гости 
всеки ден. Никакъв еле-
мент на аристократична 
обстановка в дома им, с обикновени 
мебели, живеят простичко и всеки 
лев печалба отива в книжарница-
та. Най-важното е децата да бъдат 
сити, чисти, с изпрани дрехи. Знае 
се, че са спели в едно помещение или 
в пристойка към къщата, а бащата 
всяка сутрин ги буди с вик: „Ставай-
те, песоглавци! Който закъснее, ходи 
окъсан и с мръсни чорапи!“ За обяд пък 
надува свирка, за да събере челядта 
си около софрата... 

„В къщата на „Бачо Киро“ беше винаги 
пълно с гости – като седнем на маса-
та, не може да се прочетем. Чипеви 
бяха много достъпни, много народни 
хора. Бяха взели това от бащата – 
един хрисим, тих, спокоен червенда-
лест човек. Девизът му беше „Труд 
и икономия“. Но синовете не умееха 
да пестят. Не бяха много заможни, 
стигаше им колкото да се издържат, 
но то не беше и малко – дванадесет 
деца, обущата им са цял магазин“. Из 
спомените на Дечко Узунов3 

Не само българските писатели, но и 
художниците от това време са по-
кровителствани от Тодор Чипев и 
често гостуват, дори нощуват в 
дома му. Синовете му израстват с 

младата художествено-творческа 
интелигенция на столицата. Форми-
ра се общество, в което разговорите 
се водят около нови книги, художест-
вено оформление, илюстрации и пр., 
след което и синовете се включват в 
издателския процес. Често деловите 
разговори в книжарницата завърш-
ват в близката кръчма „Млада Коп-
ривщица“.

Най-големият син – Филип, завършва 
Търговското училище, после следва 
във Виена, но за него казват, че е „ан-
титърговец“, който се интересува 
по-скоро от „добре изпипаната полиг-
рафически книга и луксозния външен 
вид“, отколкото от печалбата.  Имен-
но той е „посланикът сред творческия 
свят“, понеже израства сред младата 
интелигенция на столицата. Негово 
дело са луксозните издания на Гео Ми-
лев, Димчо Дебелянов и др., както и ем-
блемата на издателството – бухалче 
върху книга. Роден естет, с много вкус 
подрежда двете огромни витрини на 
книжарницата, които са изключител-
но примамливи с подредените книги 
за малки и големи, свежите цветя и 
картини от български художници, и е 
било много трудно за минувачите да 
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преминат равнодушно покрай нея без 
да влязат вътре, да вдишат мириса на 
току-що отпечатани книги и да пият 
по едно турско кафе.

В книжарницата винаги има много 
посетители. По спомени, до вътреш-

ната вита стълба обикновено стоят 

„правостоящи „заседатели“: писате-

ли, книголюби-купувачи, автори, изда-

тели, един си отиваше, друг идваше“ 

(според Тодор Боров). Пословична е 

грижата на Тодор Чипев и към деца-

та – няма друг издател от това вре-

ме, който да е издал толкова много 

качествена детска литература. Вед-

нъж едно момченце казва на татко си: 

„Тате, купи ми един Чипев“!... В тясно 

сътрудничество с Николай Райнов 

излизат великолепните издания на  

„Картина и Приказка“,  „Библиотека за 
послушни деца“ и много други, които 
привличат погледа на малки и големи 
с великолепните си илюстрации. Де-
цата не само обичат да прелистват 
и четат тези книги, но и да ги колек-
ционират, затова с нетърпение очак-
ват кога ще излезе новата книжка от 
поредицата. Истинска радост за тях 
е и канцеларският отдел, където се 
предлагат всякакви моливи, гумички, 
острилки, цветни боички, тетрадки, 
тефтери, класьори, шарени хартии, 
мастила и пр. 

За качеството на издаваните книги 
говорят и множеството междуна-
родни награди, които печели издател-
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ството на Чипев – например, награда 
за най-отличило се книгоиздател-
ство, Сребърна книга от американ-
ския посланик Шумейкър и др.

За канцеларските материали отгова-

ря другият син на Тодор Чипев – Раш-

ко, който е един от първите, донесли 

в България ски, и един от инициато-

рите за построяване на ски-шанца-

та при Черния кос на Витоша. Той е 

търговецът в семейството, умее да 

купува и продава, като същевременно 

е и изключително обществено акти-

вен – през 1936 г. води българската 

делегация на зимните олимпийски 

игри в Гармиш-Партенкирхен. Помага 

му Петко, който разбира от пишещи 
машини и писалки. Със ски спорт се 

занимава и Никола, един от строите-
лите на хижа „Кумата“ на Витоша.

Синовете на Тодор Чипев, които рабо-
тят в книжарницата, са се специали-
зирали всеки в своя област. Лука раз-
бира от антикварни и старопечатни 
книги – става един от най-добрите 
букинисти в България. Счетоводите-
лят на издателството е Кунчо, но от 
особен сорт, понеже поетично описва 
скитанията си по планините в раз-
лични туристически издания. С реда-
ктиране и издаване на учебници се е 
заел Минко. Осем от единадесет те 
сина на Тодор Чипев работят в изда-
телството.

Антон е доктор по философия, завър-
шил в Лайпциг под ръководството на 
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Ханс Дриш – той поема грижата за 
доставката и продажбата на чуж-
дестранна литература, дори превеж-
да „Песен за любовта и смъртта на 
корнета Рилке“ от Райнер Мария Рил-
ке. А единствената дъщеря – Иванка, 
която завършва история на изкуства-
та в Италия, превежда от френски 
книгата на Алфонс Доде „Писма от 
моята мелница“.

„В тия радостни за всички българи 
дни си спомням за нуждата от род-
но четиво, която е изпитвал наро-
дът ни в зората на освобождение-
то си, когато сам разнясах по села 
и градове българската книга. Днес 
в Добруджа нуждата е същата“.  
Тодор Чипев, 1940 г.4

Прекалено е хубаво, за да е истина... 
По време на Втората световна вой-

на бомба пада върху книжарницата 
и под руините са унищожени 50 000 

тома книги на стойност 25 250 000 

лв. Върху развалините Лука слага 

една маса и започва да продава учеб-

ници. Няколко месеца по-късно съ-

крушеният Тодор Чипев си отива от 

този свят. 

Синовете му се опитват да възста-

новят книжарницата, но това, кое-

то бомбите не успяват да унищо-

жат, го прави новата власт. По друг 

начин вече се пишат предговорите 

на книгите, друг е изказът, забране-

но им е да издават учебници, които 

преди 9 септември 1944 г. са основ-

ният източник на приходи за семей-
ството. Старите учебници вече не 
вършат работа, идват новите „про-
гресивни“ идеолози на времето...
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Въпреки това синовете не се отказ-
ват от издателска дейност и изда-
ват предимно преводна литература 
от руски и съветски автори, толери-
рани от властта. Още повече, че още 
от 1894 г. Филип Чипев е представи-
тел на нелегалната руска литера-
тура, разпространявана от русофил-
ско настроените среди пo време на 
Стамболовия режим, а по-късно в про-
дължение на много години издател-
ството внася руски издания директ-
но от Москва и в книжарницата има 
цял отдел за руска литература, къде-
то винаги са били на почит класици-
те Тургенев, Толстой, Горки, Шолохов 
и др. Напразно. Новата власт ликви-
дира издателството, а работата им 
в книжарницата не се признава за 
трудов стаж. Синовете отварят две 
малки антикварни книжарници, чрез 
които се опитват да преживяват...

И днес могат да се открият книги с 
печат на бухалче върху разтворена 
книга в библиотеките на столичани, 
както и в Столичната библиотека, 
на която фамилия Чипеви са основни 
дарители. Все още могат да се на-
мерят там първите техни издадени 
книги – тритомника на Иван Вазов 
„Повести и разкази“ от 1892-94 г. 
и „Под игото“ с илюстрациите на 

Обербауер, Мърк вичка, Пиотровски, 
Митов; списание „Българска книга“, 

редактирано от Тодор Боров; пъте-

писът на Алеко Константинов „До 

Чикаго и назад“; първото издание на 

стихосбирката на Ламар „Арена“ с 

великолепните илюстрации на Иван 

Милев; детското издание „Картина 

и Приказка“ под редакцията на Нико-

лай Райнов и много други, напомнящи 

за една изключителна фамилия бъл-

гарски интелектуалци с пословична 

любов към книгата, чиято мисия е ду-

ховното извисяване на нацията.

И всеки път, когато минем през Град-

ската градина и спрем до онази вкли-

нена в духа на парка будка с книги, на-
речена  ЧитАлнЯта, нека да помним, 
че оттук е тръгнал пътят на един 
от най-големите български издатели 
през първата половина на XX в. – коп-
ривщенеца Тодор Чипев.

1 Константин Чипев, „Т. Ф. Чипев, изда-

телят“, 05.07.2017, портал „Култура“, 

http://kultura.bg/web/%D1%82-%D1%84-

%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B2-%D0%

B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0

%BB%D1%8F%D1%82/
2 Пак там.
3 Пак там.
4 Пак там.
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