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Не за България

Църквата влезе в шоуто за втора поредна го-
дина. Трябва да предположим, че извинението 
е същото, както и миналата година. Само че 
миналата година не  го чухме и няма как да си 
послужим с него. Затова ще попитамe и тази 
година – какво е извинението?

Шоуто „Направи го за България” е кампания за 
насърчаване на раждаемостта, провеждана 
от Движение за национална кауза (ДНК) с ме-
дийни партньори БТВ и с финал „най-мащабно-
то свето кръщение на новородени деца в съ-
временната история на България – национално 
кръщене”. „Инициативата за масово кръщение 
е под патронажа на Патриарх Неофит и Бъл-
гарската православна църква, които осво-
бождават участниците от задължителната 
такса за ритуала и даряват безвъзмездно кръ-
щелните свидетелства.” (Изразите в кавички 
в целия текст са цитати от медиите.) 

Мотото на кръщелната кампания пък е „За да 

го кръстиш, трябва да се роди” – едно проник-

новено наблюдение.
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Хрумва ми едно предложение за изви-

нение – че миналата година е стана-

ла грешка. Недомислие… Че не е имал 

време клирът да си представи как ще 

се подготви цялата „кампания”, да по-

мисли и да оповести какви други усло-

вия съществуват, за да бъде кръсте-

но едно дете, освен да се роди, и освен 

тези, описани в сайта на кампанията 

(цитирането е дословно и с правописа): 

„1. Участието в кампанията изисква 

споделяне на селфи с положителен 

тест за бременност, снимка от виде-

озон или снимка на вече родено бебе, 

качвани през сайта на кампанията – 

napravigo.bg

2. Участниците имат право да участ-

ват в кампанията само с една снимка, 

с която да удостоверят бременност/

раждане. С нея участниците удосто-

веряват и декларират, че е заченато 

бебе след 1 януари 2017 г. до 31 декем-

ври 2017 г.

3. За всяка удостоверена на сайта ни 

бременност/раждане ДНК ще осигури 

минимум 1 лев за асистирана репро-

дукция.

4. След 1 септември 2018-а година 

участниците ще бъдат поканени от 

Организатора на специално събитие 

(кръщене). На него всеки Участник 

може да извърши Свето кръщение на 

своето дете.

5. Организатора не поема разходи по 

настаняване и престой на Участника, 

детето му или роднини в определения 

за кръщене областен град преди, след 

и по време на специалното събитие.

6. Организатора се ангажира да оси-

гури кръщене на всяко дете-Участник, 

заченато единствено между 1 януари 
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да знае как светото Кръщение ще 

бъде наречено в медиите  „ритуал с 

участие на звездни кръстници” и оп-

исвано по следния начин:  „Пред олта-

ра в храма са разположени купели с 

по един свещеник на купел, който 

чете обща молитва и извършва 

индивидуален ритуал с участие-

то на звездните кръстници.” 

Нито е съобразил как звезд-

ните кръстници ще блес-

тят и благославят кам-

панията („Звездни кръст-

ници дават благословии в 

храма.”). 

И така нататък… И 

това щеше да си е едно добро изви-

нение, стига да не ставаше въпрос за 

тази година. Защото тази година на-

шият клир вече е станал свидетел на 

всичко това. И знае.

Много обвинения понесе църквата 

през последните години заради свои  

„верни”. Всякакви скандали от полити-

ческо, икономическо, културно и сексу-

ално естество тормозиха обществе-

ното внимание. Но това най-често са 

банални слабости на хора, които си 

играят с човешки неща. Неизбежни, 

отблъскващи, но в много случаи поно-

сими, защото са в периферията или 

извън собствено църковния живот. 

Откровената злоупотреба на отдел-

на личност с църковно положение е 

някак по-безопасна, защото е разпоз-

наваема като несъмнено лошо нещо. 

2017 г. и 31 декември 2017 г., единстве-

но в рамките на специалното събитие 

през есента на 2018-а година.

7. Всеки Участник има възможност да 

избере за кръстник на детето си свой 

роднина, приятел или друг близък чо-

век.”

И също – че не е имал време клирът да 

постави своите изисквания за подго-

товка на кръстниците и родителите 

на децата от тази масова публична 

кампания. Или да извърши тази подго-

товка. Че не се е досетил да използва 

тази кампания като повод да погово-

ри с народа за това как е правилно да 

се пристъпва към свето Кръщение. И 

най-вече как не е правилно. 

И също – че е нямало откъде клирът 

Масово кръщение 

за продължаване на ДНК-то

Правим го за БГ” е кауза, която е свързана 

с опит да направим популярна темата 

за раждаемостта, чрез наистина голямо 

кръщене, с което ще се опитаме през 

есента на 2017 година да кандидатстваме 

за рекордите на Гинес. Това каза 

телевизионният продуцент и учредител 

на Движение за национална кауза (ДНК) 

Андрей Арнаудов, във връзка с първото 

официално събитие на движението.

„Правилата са много прости – ако направите 

дете между 1 януари 2016 година, което 

вече естествено е минал период, до 1 

ноември, Денят на будителите, през 2016 

година, и качите селфи с позитивен тест 

за бременност или снимка от видеозон 

с хаштаг „Правим го за БГ” във Facebook 

страницата на ДНК, ще Ви поканим да 

станете част от това мероприятие през 

есента на 2017 година”, уточни Андрей.

Днес.бг
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Заиграването със светото Кръщение 

е съвсем друг случай. То се явява пуб-

лично, под аплодисменти и за съжале-

ние – под пат ронажа на църквата, на-

кипрено като несъмнено добро.

Има много начини да се говори за пош-

лостта. Един остроумен англичанин я 

нарича най-големия грях. При нас пош-

лост е синоним на долнопробност. Но 

за случая най-приляга определението 

на Набоков – че пошлост е не толкова 

долнопробното, колкото фалшивото, 

украсено като истинско. Пошлостта 

е нещо, което имитира друго нещо, 

като се напъхва в кожата му, без да 

може да влезе в духа му. Тя подменя и 

така унищожава онова, което се опит-

ва да имитира. Пошлостта е лъжа. 

Кампанията „Направи го за България” е 

пошла по много начини, които касаят 

семейството, зачеването и раждане-

то на дете. Но особено пошла е тя в 

частта за масово кръщаване. Пошла 

е идеята, пошло и недопустимо е ней-

ното заглавие и мото. „Приеми свето 

Кръщение за България” е почти бого-

словски неприличен израз, който говори 

за изкривено църковно съзнание. Той не 

може да звучи в църквата. Произнесен 

от политическа трибуна би могъл да 

се критикува като националистиче-

ска, патриотични и етнофилетистка 

злоупотреба с църквата, в зависимост 

от контекста. В случая не получа-

ва специализирано внимание, защото 

предполагам за всеки е ясно, че това 

е прекалено амбициозен прочит и че 

тук става дума просто за една духов-

но-патриотична чалга с корпоративен 

резонанс. Но колкото и несериозна да е 

в богословско отношение кампанията, 

църковната тема остава съвсем сери-

озна и истинска, защото се отнася до 

две истински неща – вярата на църква-

та и детето, което се кръщава. 

В този брой на списанието ще се опи-

таме да говорим не само за подмяна-

Звездна орисница на всички новопокръстени християнчета беше Юлияна Дончева. Миналата година при първото кръщение тя стана духовна майка на 7 деца.
Отец Асен от Катедралата, който извърши кръщавката в съслужение с двама свещеници, обясни, че 85 % от българите са християни и те кръщават своите деца. Чрез светото кръщение Бог ни връща възможността да се усъвършенстваме, подчерта свещеникът. Той добави, че децата се кръщават малки, но тъй като са уязвими от болести, чрез светото причастие се предпазват от различните заболявания. Затова всяка неделя при света литургия в църквите свещениците причестяват кръстените деца, за да не боледуват, да растат, здрави и умни, каза отецът.

в. „Янтра днес“, 7.10.18



та, но и да кажем какво е светото 

Кръщение. Да кажем и как и защо Църк-

вата приема да кръщава деца. Каква 

отговорност поемат техните кръст-

ници – звездни или земни – и защо е ва-

жно дали я поемат. Ще опитаме да не 

говорим за нарицателните предста-

вители на шоубизнеса, получили роли 

на звездни кръстници, но да споменем 

нещо друго – да споменем едни вечни 

аргументи на клира за случаите, кога-

то трябва да се замаже истинският 

мотив на човекоугодието. Тези дежур-

ни аргументи са такива: ние нямаме 
право да съдим, не знаем какви са мо-
тивите на хората, не трябва да от-
блъскваме никого от Църквата. 

Разбира се, че е така – не трябва да съ-
дите, да гадаете за хорските мотиви и 
да отблъсквате хората от Църквата. 

Но трябва да кажете на хората какво е 

Църквата. И да им покажете.  Да се по-

70 деца бяха кръстени във 

Варна като „противодействие 

на постепенното изчезване на 

българското ДНК“

Нито едно от предварително обявени-

те варненски „лица" на тазгодишната 

кампания „Направи го за България" 

не дойде за началото на днешното 

масово кръщене в катедралата „Св. Ус-

пение Богородично“. Кметът на града 

Иван Портних, манекенът и фотомо-

дел Ивайла Бакалова и бизнесменът и 

филантроп д-р Милен Врабевски бяха 

поканени за кръстници по време на 

първото издание на кампанията през 

миналата година. Днес обаче „звез-

дите“ на колективното кръщене бяха 

само седемдесетте бебета (по данни 

на Варненската и Великопреславска 

митрополия), разделени в четири гру-

пи. Според родителите им те били из-

брани на случаен принцип сред всич-

ки желаещи да участват в кампанията...

...

Митрополит Йоан поведе с песнопе-

ние обиколката на купела със светена 

вода, в която се подредиха кръстници-

те с десетте бебета в ръце.

– Хм, е защо са само мъже, попита 

жена, докато наблюдаваше случва-

щото се през дисплея на мобилния си 

телефон. Жени не могат ли да бъдат 

кръстници?
– Могат, могат, отговори убедено дру-

га. На момченцата трябва да е мъж, на 

момиченцата – жена.

През камерата на телефона обаче оче-

видно се виждаше друго и разговорът 

продължи пак с въпроси и отговори:

– Е, май не е така. Виж, че и мъже 

носят момиченца, каза първата.

– Не, точно така е, отговори втората. 

Може да са се объркали, отговори вто-

рата.
След третата обиколка на купела, зас-

нета с телефона, клипът явно стана 

прекалено дълъг и скучен.

– Е, колко още ще обикалят, попита из-

нервено първата.
– Знам ли – отговори вече по-колебли-

во втората – сигурно, докато владика-

та не спре да пее...
в.  „Дневник”,  7.10.18



питате за вашите собствени мотиви. 

Да се попитате като духовници, напри-

мер, какво значи за вас това „Направи 

го за България” като мотив за свето 

Кръщение. Как ви се струва –  стига ли 

той? Какво означава това, че църквата 

кани хората да се кръстят „за Бълга-

рия”. Какво е общото между България и 

светото Кръщение. Какво оправдание 

има Църквата да приеме роля на меди-

ен партньор, който осигурява „купела и 

ритуала” на подобна бутафория. 

Ако Църквата иска да отговори на 

общественото внимание, нека да от-

говори достойно. С проповед за най-

важното и грижа за духовната полза 

на участниците. Тоест – да отговори 

истински. Да излъчи ясната позиция, 

че не Църквата става част от шоуто, 

а шоуто трябва да спре пред вратата 

на храма. Вместо да хармонизира глас 

с патриотични пърформанси, превръ-

щайки църковното тайнство в пред-

ставление за масови публики, а най-

значимото посвещение в човешкия жи-

вот – в съмнително звездно театро. 

Кой трябва да сложи нещата на пра-

вилните места, ако не Църквата в 

лицето на своите духовни отговорни-

ци? И кой трябва да обясни на патри-

отично и демографски настроените 

кръстници и родители, че детето се 

кръщава по тяхната вяра. Че заста-

ват пред Бога за детето си, не „за 

България”.  И не България – единстве-

ното, което има значение, е тяхната 

вяра в Бога.
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Ако дейс т ве нос т та на Кръщението изис к ва 

са мо каноничен све ще ник и мал ко вода, ако в 

край на смет ка има значение са мо та зи „дейс-

т ве ност”, за що да не све дем тайнството до те зи най-

важ ни не го ви предпоставки? Защо да не ос ве тим во да та 

и елея предварително, за да си спес тим цен но време? 

Защо да се тре во жим за ар ха ич ни правила, спо ред ко ито 

„всич ки све щи се за пал ват”, а све ще ни кът „об ли ча бе ли 

дрехи”? Защо да ангажираме енорията, паството, Божия 

на ро д с всич ко това? Така днес за око ло пет на де сет ми-

ну ти в ня кой тъ мен ъгъл на храма, с един певец, кой то 

да от го ва ря на свещеника, се из вър ш ва тайнството, в 

ко ето све ти те отци виж да ли и възвестявали най-го-

ля мо то тър жес т во на Църквата; тайнството, ко ето 

„из пъл ва с ра дост ан ге ли те и архангелите, и всич ки 

не бес ни влас ти и зем ни тва ри”; тайнството, за ко ето 

Църквата се под гот вя ла с че ти ри де сет д не вен пост 

и ко ето пред с тав ля ва ло са ма та същ ност на нейната 

пас хал на  радост. 
ПРОТОПРЕЗВИТЕР АЛЕКСАНДЪР ШМЕМАН
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ÁßÕ ÊÐÚÑÒÅÍ, ÍÎ ÁßÕ ËÈ 
ÎÁÚÐÍÀÒ ÊÚÌ ÁÎÃÀ

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖКИ
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Има една стара поговорка, че не ли-

шаването от тайнството, à ïðåç-
ðåíèåòî към него ни отнема благодат-

та. Човек, който е кръстен без какво-

то и да било намерение да се кръсти, 

който е кръстен едва ли не просто 

„защото не е куче”, не се променя от 

това. Може би, така в него се влага 

зрънцето на вечния живот, но точно 

както в Христовата притча за сеяча 

това зрънце пада или между тръни, или 

край пътя, или на камък и не принася ни-

какъв плод (виж Мат. 13:1-23).

Може би за вас ще е изненада, че тази 

година искам да изследваме въпроса 

за това как човек става вярващ и как 

влиза в Църквата. Вероятно за мнози-

на от нас това изглежда излишно, за-

щото вече сме в Църквата, но от го-

дина на година аз се замислям за това 

по време на почти всяка литургия, на 

почти всяка служба: къде се намирам 

по отношение на Бога, по отношение 

на Христос, кой съм аз, в Църквата ли 

съм или в нейната периферия, дали съм 

се потопил вече в нейните дълбини или 

дори не съм направил и една стъпка?

Това не са само думи, според мен това 

е много сериозен въпрос. Мисля, че и 

за вас той може да е сериозен. 

Всеки от нас трябва от 
време на време да се за-
мисля къде се намира: на 
повърхността или в дълби-
ните. 

Страхува ли се да се потопи надълбоко 

или смело дерзае? През целия си живот 

трябва да се връщаме към тези въпро-

си. Освен това, сред вас, може би, има 

хора, които още не са кръстени и се 

приближават към кръщението. Ако чо-

век не е кръстен, такова разсъждение 

би трябвало постепенно да го доведе 

до осъзнаване на Бога и Спасителя 

Христос, на Евангелието и евангел-

ския живот и да го доведе до кръще-

ние. Ако вече сме кръстени, добре е да 

си зададем въпроса: били ли сме някога 

обърнати към Бога? Факт е, че сме 

кръстени, но били ли сме обърнати? 

(...)

Ние не може да прочетем Евангелието, 

да бъдем дълбоко трогнати, развълну-

вани и после да се успокоим за това, 

което сме преживели и да се върнем 

към нещо съвсем различно; да съхра-

ним този опит в паметта си, да му се 

радваме, да му се любуваме, но да не 

го живеем, да не живеем творчески, 

действено. Струва ми се, че е много 

важно да си представим тези три мо-

мента, когато си поставяме въпроса: 

къде лично аз се намирам по отноше-

ние на моята вяра? Дали моята вяра е 

припомняне за това, което някога се 

е случило, убеденост в това, че то се 

е случило. Или вярата ми се изразява 

в това, че тази убеденост влече след 

себе си като последствие творческа 

деятелност: осъзнаването, че съм за-

дължен да живея съгласно с това, кое-

то ми се е открило.
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(...)

Как човек стига до вяра-
та? Ние винаги си мислим, 
че това се случва в някакъв 
момент, в който срещата 
с Бога се преживява като 
събитие, драматично съ-
битие. Но всъщност преди 
този момент са се случили 
изключително много неща. 

Вие навярно знаете как живеят мно-

зина, заслепени от заобикалящия ги 

свят, в кръговрата на живота, те ня-

мат кога да се замислят за това, че 

има нещо отвъд границата на онова, 

което сега виждат и преживяват. Към 

техния живот може да се приложи 

притчата за поканените на пир (виж 

Лук. 14:16-24), в която Царят кани на 

брачния пир на сина си своите прия-

тели и всички му отказват. Единият 

казва: купих си нива, трябва да я видя 

и да я обработвам, нямам кога да спо-

деля твоята радост. Другият казва: 

купих си пет рала волове, т.е. имам 

задача, работа в живота си, толкова е 

далеч вечността. Третият отговаря: 

ожених се, до предел ме изпълва моята 

лична радост, не мога да намеря място 

за твоята радост и твоето щастие.

Това състояние, в което се намират 

милиони хора, опиянени от живота, при 

това – както виждате от тези при-

мери – не в някакъв недостоен, лош 

смисъл, а в такъв смисъл, че бихме 

могли да защитим тяхната позиция: 

лошо ли е да имаш задача в живота, 

лошо ли е да отдадеш силите си на 

земята, лошо ли е така да обикнеш 

човек, че да не остане място в сър-
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цето ти за друга любов? Не, но това 

е състояние, при което човек остава 

в плен на събитията или на земните 

цели. Понякога човек изобщо не успява 

да се отскубне от това и той непре-

къснато преминава от един предмет 

на преживяване към друг; от нивата – 

към обработването й с воловете, към 

грижата за жената, заради която се 

връща на полето, заради която работи 

със своите волове. Това се случва, но 

се случва и другото – в даден момент 

човек да усети някаква неудовлетво-

реност и непълнота в своя живот.

(...)

Трудно е човек да каже за себе си: 

това или онова в мен е прекрасно и до-

бро. Но ние можем да вземем Евангели-

ето и да започнем да четем и пред нас 

постепенно ще се разкрие образът на 

Христос – Такъв, Какъвто до този мо-

мент не сме Го познавали. 

Всеки път, когато душата 
ни откликне с радост на 
евангелското слово, когато 
нахлуе светлина в душите 
ни, когато умът се просве-
ти, когато волята треп-
не, ние можем да кажем: да, 
това е вярно, това е исти-
на, това е живот! Това оз-
начава, че аз и Христос в 
това нещо, макар и малко – 
си съвпадаме точно, аз вече 
приличам на Него.
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А ако вече приличам на Господа в това, 

то аз нямам никакво право да престъп-

вам това малкото, в което вече съм 

подобен на Христос. Ако открия едно 

място, второ, трето, които ме свърз-

ват с Христос, които ме сближават с 

Него, които ме правят подобен на Него, 

то това вече е такава огромна надеж-

да, при която мога да кажа: Христос и 

аз споделяме едни и същи мисли, едни и 

същи чувства за тези неща – дори и да 

не са много неща, но в това сме заедно. 

И ако приема за себе си 
като правило никога да не 
нарушавам това малко-
то, което сега ме докосна, 
което ме улучи в сърцето, 
което ме прави подобен на 
Христос, то постепенно ще 
започнат да ми се разкри-
ват нови и нови истини и 
тогава ще мога да започна 
да се боря със злото, което 
е в мен.

Не просто защото е зло, или защото 

някой ми е казал, че това е зло, а за-

щото искам да опазя, да защитя тази 

искра на доброто, на красотата, на 

вечността, на божествеността, коя-

то вече имам в себе си.

Това е цял процес, който трябва да про-

тича в периода, наричан в древността 

оглашение – става дума за онова състоя-

ние, при което човек още не е кръстен, но 

постепенно се готви за кръщение. 

При това добре е човек да 
се готви за кръщение не 
формално – като само изуча-
ва богослужението, заучава 
наизуст молитви, опозна-
ва учението на Църквата, 
а като си задава въпроса: в 
какво съотношение сме аз и 
Христос? 

Приятел ли съм Му или враг? Негов пре-

дател ли съм или съм Му верен? Ето 

как се поставя въпросът, когато човек 

се готви за кръщение.

Това е много важно, защото твърде 

често се случва човек да отиде при 

свещеника и да му каже: „Искам да 

се кръстя.” – „Защо?” – „Аз повярвах в 

Бога.”. Но ако започнеш да му задаваш 

въпроси, се оказва, че животът му от 

това „повярване” в Бога изобщо не се 

е променил.  Този човек няма право да 

иска да бъде кръстен. Ако възнамеря-

вате да се кръстите, представете си 

какво ви предстои: ще ви доведат при 

Христос и ще ви бъде зададен въпро-

сът: „Отричаш ли се от сатаната, и 

от всичките му дела, и от всичките 

му ангели, и от всичкото му служение, 

и от всичката му гордост?”. Можем ли 

да отговорим на това: ”Отричам се”, 

ако само ни харесва това, което сме 

чули за Христос и искаме да бъдем с 

Него: нека Той да ни защитава?

После се задава въпросът: „Съчета 

ли се с Христа?”. И ние отговаряме: 



14 15

„Съчетах се!” А какво означава това? 

Нима това означава, че аз искам да 

влея в моите отношения с Христос 

цялата моя греховност, цялата нечис-

тота, цялата уродливост на моя жи-

вот – просто да ги донеса при Него и 

да Му кажа: „Хайде да бъдем приятели! 

Аз оставам същият, какъвто съм бил, 

а Ти ме спасявай както знаеш”. Разби-

ра се, че не! Аз говоря много грубо, не 

говоря богословски, но в действител-

ност това непрекъснато се случва. 

Ние идваме при Христос с 
надеждата, че Той ще на-
прави за нас това, което 
всъщност ние трябва да 
направим и за себе си и за 
Него.

При кръщението има един момент, 

когато се потапяме в осветената 

вода. Между другото, сигурно знаете 

(а може и да не знаете), че думата 

„кръщение” не произлиза от думата 

„кръст”, а от славянската дума, която 

означава „потапяне, потъване”. Казва-

ло се е „корабът се кръсти”, т.е. по-

тъна, погина. И ето, ние идваме да се 

кръстим и се потапяме с главата в 

тази вода. Това е много ярък, прост и 

изразителен образ. Защото ако само 

се потопим в тази вода с главата и 

не излезем от нея, то това е смърт. И 

наистина, ние сме призвани към това 

„да потънем” в смъртта Христова или 

по-точно: да умрем по отношение на 

всичко онова, в което се състои ос-

новният грях на човечеството и кое-

то става причина за Въплъщението 

на Господа Иисус Христос, причина за 

Неговото разпъване, причина за Него-

вата смърт, причина за Неговото сли-

зане в ада. Ако не се отрека от това 

поне с волята си (разбира се, човек не 

става свят изведнъж), ако решител-

но не се откажа от това, ако не се 

отрека с всички сили на душата си, с 

цялата пламенност на душата си от 

това, което убива Христос, то аз ня-

мам право да се потопя в тази вода.

И ще изляза от тази вода очистен 

само дотолкова, доколкото аз искрено 

искам и съм решен, говоря за мъжес-

тво – да умра по отношение на това, 

което е причина за разпъването и 

смъртта на Христос, за преследва-

нето срещу Него, за ненавистта към 

Него. И ние излизаме в нов живот от 

тази смъртна стихия, ние отново 

вдишваме въздух, ние отново сме живи, 

но вече не сме същите, ние сме умрели 

с Христос за греха, ние сме живи чрез 

Христос за светостта.

И отново преди да решим да 
се кръстим, ние можем да си 
зададем въпроса: всъщност 
искам ли да се кръстя  – не 
сантиментално, а сериозно? 

Готов ли съм за това, готов ли съм да 

кажа на Христос: от днес Ти ще бъдеш 

не само мой Учител, но и мой Приятел. 

Нали знаете какво е дружбата? Друж-



14 15

бата се състои в това да съм верен, 

дружбата се състои в това да съм го-

тов, ако хулят, гонят или измъчват моя 

приятел, да застана и да кажа: „Аз съм 

с него!” Готови ли сме за това? В до-

брите мигове на живота казваме: да, 

готов съм. Но можем ли да го кажем без 

сериозно да се замислим, че това е на-

шият избор? И затова преди да се кръс-

тим, трябва да преминем през целия 

този процес, за който говорих, и едва 

тогава Христос става за нас по Него-

вите думи врата: „Àç ñúì âðàòàòà (íà 
îâöèòå): êîéòî âëåçå ïðåç Ìåíå, ùå ñå 
ñïàñè, è ùå âëåçå, è ùå èçëåçå, è ïàøà 
ùå íàìåðè” (Ин. 10:9). Този, който през 

Мен, Вратата, мине, той ще излезе от 

мястото на смъртта, ще влезе в мяс-

тото на живота и пред него ще се раз-

стеле пасище, т.е. цялото богатство 

на вечния Божествен живот.

Струва ми се, че е много важно да об-

мисляме добре тези неща не само пре-

ди да се кръстим (повечето от нас са 

кръстени в детска възраст, а някои и 

по-късно). 

Необходимо е от време на 
време да си задаваме въпро-
са: аз се реших да тръгна по 
този път, но имах ли право? 
В какво състояние се нами-
рам в този момент? Мога 
ли някак да обновя в себе си 
обетите при кръщението 
чрез преобръщане на душа-
та, с нов подход да сложа 
ново начало? 

Ако не, трябва сериозно да се замисля 

над това – имам ли право да се нари-

чам християнин, имам ли право да на-

ричам Христос свой Спасител, имам ли 
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право да пристъпвам към Светите 

Тайни? Защото не съществува меха-

нично спасение. Спасението се раж-

да в живото съработничество между 

Бога и човека. И човек може и тряб-

ва да внесе в това съработничество 

също толкова, колкото и Бог. Бог внася 

своята Божествена благодат и сила, 

а ние трябва да внесем пълно отдава-

не на себе си, откритост и вярност 

към Него, защото вярата се състои не 

само в увереност, тя се състои също 

и във вярност.

Искам да изпреваря въпроса за нашето 

лично кръщение като насоча вашето 

внимание към това, че в Свещеното 

Писание, в Евангелието четем за три 

вида кръщение. Говори се за Йоаново-

то кръщение, говори се за кръщението 

на Самия Спасител Христос и после, 

по-късно се говори за кръщаването на 

вярващите. И ето, иска ми се да спра 

вашето внимание върху всяко от тези 

три кръщения, защото те имат непо-

средствено отношение към това, кое-

то става с нас, когато се готвим за 

свето кръщение и когато го приемаме.

Вие вероятно помните от Евангелие-

то, че Йоановото кръщение е покайно 

кръщение (Марк.1:4). Свети Йоан Кръ-

стител излиза на проповед. За него се 

казва, че е гласът Божи в пустинята 

(Марк.1:4). Той до такава степен се 

отъж дествява със своето призвание, 

с това – кой е той и какво е той, че 

вече не се казва, че човек изрича думи, 

отнасящи се до Бога, а се казва, че 

той е гласът Божи, звучащ в пустиня-

та. И затова хората, които идват при 

него, са дълбоко поразени и потресе-

ни от това, което чуват. А проповед-

та на Йоан Кръстител е за това, че 

всички сме извършили предателство 

спрямо Бога, всички сме се отклонили 

от това, което трябва да е истината 

на живота: покайте се, защото иначе 

ви чака съд. Проповедта на Йоан Кръ-

стител е насочена към това да събуди 

в хората съвестта им, да ги изправи 

пред лицето на собствения им съд, 

може би – също пред съда на заобика-

лящите ги хора, а също и пред лицето 

на Божия съд.

И хората идват и се покайват, при 

това забележителното е, че те се по-
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кайват на глас, без да обръщат вни-

мание на присъствието на другите 

хора. Тази проповед толкова дълбоко ги 

засяга, така ръзтърсва душите им, че 

вече им е все едно, дали ще чуе някой 

друг за тяхната греховност или не. 

Най-важно за тях вече е да се изтръг-

нат от тази греховност, да я призна-

ят пред Бога, да се отрекат от нея и 

да станат свободни хора, освободени 

чрез покаянието и чрез Божията ми-

лост. Това, разбира се, при нас вече е 

изчезнало в практиката на изповед-

та, но има случаи, когато този подход 

може да изиграе решаваща роля в жи-

вота на човека. Човек изведнъж се из-

правя  пред лицето на своята съвест и 

не може да се откъсне от своето ми-

нало, но когато споделя нещо от това 

свое минало пред другите хора, той 

изведнъж се оказва освободен. И тук 

съм длъжен да кажа, че въпросът не 

е в това, че човек в ужас изобличава 

себе си; не е в това, че той със срам 

предстои пред другите хора, за които 

той всъщност нищо не знае, но в кои-

то предполага съдници. Въпросът е в 

това – как ще бъде приета неговата 

изповед.

(...)

Стана дума за оглашението, за онзи 

период, когато хората са чули Божия 

призив, чули са Христовите слова чрез 

Евангелието, чрез проповедник и още 

не са допуснати в самия храм, защо-

то в него е можело да се влезе само 

по пътя на кръщението. Тези хора са 

стояли в притвора, където е бил изо-

бразен Страшният съд и те са стояли 

пред съда Божи, пред съда на собстве-

ната си съвест и пред съда на други-

те хора. Този процес ги е подготвял за 

това – да се отворят вратите и те 

да могат да влязат в храма. Вие си-

гурно помните, че Спасителят казва 

за Себе Си: Аз съм вратата на овци-

те: който влезе през Мене, ... ще влезе, 

и ще излезе, и паша ще намери (срвн. 

Иоан. 10:9). 

Св. Йоан Кръстител, фреска от манастира Дечани,  
XIV в., Косово
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И ето изповедта, която ние 
вътрешно произнасяме в 
притвора, когато сме още 
оглашени, изповедта, която 
ще принесем и вероятно  – 
не само веднъж, – докато 
ни допуснат до кръщение – 
това е именно този период, 
който съответства на Йо-
ановото кръщение.

Хората изповядвали греховете си. И 

ние, преди да бъдем кръстени, трябва 

да изповядаме целия си живот, да от-

крием цялата си душа, да не оставим 

нито едно скришно място или във все-

ки случай поне не умишлено да не пре-

мълчаваме нищо. Разбира се, човек не 

може да достигне до самите глъбини, 

преди в тези глъбини да влезе светли-

ната на Самия Бог и Светия Дух. Но 

всичко, което е достъпно на нашето 

съзнание, трябва да споделим по време 

на изповед. Това може да стане навед-

нъж, а може и да са необходими цял ред 

изповеди, но без това не бива да прис-

тъпваме към кръщение.

А след това какво се е случвало? Хо-

рата са се потапяли във водите на 

Йордан. Какво е означавало за тях 

това потапяне? Мисля, че това е 

просто и ясно. Водата измива мръ-

сотията, измива нечистотата и за-

това, когато хората са се потапяли 

в Йорданската вода, те са чувства-

ли от една страна, че измиват себе 

си от всичко, с което са били оск-

вернени техните тела: прелюбоде-

яние, блудство, чревоугодие, всички 

грехове, които извършваме с наша-

та плът или по-точно - чрез нашата 

плът. Защото някой от отците на 

Църквата ясно говори за това, че 

греховете на плътта – това не са 

грехове, които извършва плътта, а 

са грехове, които душата на човека 

извършва над плътта. Защото пре-

ди да извърши който и да е плътски 

грях, било то чревоугодие или блуд-

ство, човек в душата си трябва да 

го приеме. Плътта сякаш е жертва 

на този позорен или оскверняващ по-

рив. И така, хората са се потапяли 

във водите на Йордан със съзнание-

то, че измиват себе си и вече ще 

бъдат чисти.

Но заедно с това те са разбирали, че 

освен тези грехове, в които участва 

тялото, плътта, те имат грехове, 

които по никакъв начин не се отна-

сят към тялото: гордост, например, 

завист и т.н. И сякаш по аналогия те 

са разбирали, че като се потапят в 

тази вода и като измиват своето 

тяло от нечистотата, те символич-

но отмиват и душите си от това, 

с което са ги осквернили. Този про-

цес съответства на онова, за което 

току- що говорих   – той се отнася 

към предварителните изповеди пре-

ди нашето кръщение. 
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Кръщението е невъзможно, 
ако човек не премине през 
този процес на дълбоко ду-
ховно разтърсване, на отри-
чане от всичко това, което 
ни прави недостойни за са-
мите нас.

Недостойни за уважението, което 

имат хората към нас; от всичко, кое-

то ни прави недостойни за любовта, 

която ни даряват, недостойни дори 

за нашето съществуване; което ни 

прави недостойни за това, че Бог ни е 

сътворил, като ни е доверил живот и 

е повярвал, че ще бъдем верни на свое-

то призвание. Всичко това трябва да 

бъде очистено и едва след това се от-

варя вратата и ние влизаме в храма по 

пътя на кръщението.

Искам тук също да спомена и кръще-

нието на Господа, защото пред нас 

естествено възниква същият въпрос, 

който е стоял пред Йоан Кръстител: 

Òè ëè èäâàø ïðè ìåí äà ñå êðúñòèø? 

(срвн. Мат. 3:14). Как е възможно 

това?! Йоан познава в Иисус Сина 

Божи, станал Човек. Как може той 

да Го кръсти? Та Той няма грях, Той е 

Самият Бог, Който е сред нас в плът 

(Мат. 3:14). Има място в 7-ма глава 

Кръщение Христово. Стенопис от 1290 г. от Мануел Панселинос, Черквата Протата в Света 
Гора Атон



20 21

на пророчеството на Исаия, което 

се чете в навечерието на Рождество 

Христово, където се казва, че преди 

още Младенецът да се научи да отли-

чава доброто от злото, Той ще избе-

ре доброто. Синът Божи, станал Син 

Човечески, никога не е паднал в грях. 

Но какво означава това Негово кръще-

ние? Йоановото кръщение е покайно 

кръщение, а Синът Човечески идва без 

грях да приеме това кръщение. Това 

може да се обясни така (това обясне-

ние аз получих от един протестант-

ски пастор и намерих подобно обясне-

ние също и при светите отци).

Христос идва, за да вземе върху Себе 

Си всички последствия на човешкия 

грях, а не греховността като така-

ва. Христос не става грешник, но Той 

приема всички последствия на греха, 

т.е. първо – смъртността и второ – 

всички страдания, които са свързани 

душевно и телесно с наследството на 

греха. Той ги приема, когато се пота-

пя във водите на Йордан. Вие навярно 

сте чели в руските приказки, че има 

вода живителна и вода мъртва, губи-

телна. Водата, в която хората са се 

потапяли и измивали греховете си, 

сякаш натежавала от греховност и 

следователно натежавала със смър-

тоносната сила на греха, която оста-

вала в тази вода. Христос се потапя в 

тази стихия на смъртоносната вода 

и излиза от тази вода, понесъл вече 

върху Себе Си всички последствия на 

човешката греховност. Сякаш всички 

грехове падат върху Него. 

(...)

В Стария Завет ние намираме образ 

на това как се принася жертва. Пас-

тирите избирали за жертвоприноше-

ние най-доброто агне, което няма не-

достатък. С това се напомня на хора-

та: заради твоя грях трябва невинен 

да пострада и да умре. Точно това се 

случва при кръщението на Христос. 

Невинният приема върху 
Себе Си смърт та на чове-
чеството, защото това чо-
вечество се е откъснало, 
отрекло се е от Бога. 

И когато Христос излиза от водите 

на Йордан, Той остава Същият без-

грешен Спасител Христос, Който е 

бил при потапянето, но Той вече носи 

върху Себе Си цялата тежест на хиля-

долетната  история на човешкия грях. 

Това е второто кръщение, за което се 

говори в Евангелието. Потапянето на 

Христос в Йордан очиства водите на 

реката и, както се казва в църковни-

те молитви и песнопения – тези води 

стават живоносни, защото цялата 

мъртвост, цялата им губителна сила 

остава върху Спасителя Христос. 
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Водата на Йордан е очис-
тена, тя става свята вода, 
свещена вода, която сега 
може да ни приобщи към 
това, което е чистотата 
и светостта на човешката 
плът на Въплътилия Се Бог.

Когато стигнем до кръщението, 

ние ще се потопим във водата, коя-

то литургически се освещава чрез 

благодат та на Светия Дух и се пре-

връща в Йорданска вода, т.е. във вода, 

в която Христос се е потопил и я е 

очистил от всяко зло, от всяка нечис-

тота. И тази вода може да ни приоб-

щи към онази чистота, която преви-

шава нашата чистота и превишава 

чистотата на обикновената вода.

(...)

Първото, което следва да 
направи човек, който иска 
да се кръсти, е да се отре-
че окончателно, напълно, с 
цялата си душа, с цялата си 
воля, с целия си ум, с цялото 
си същество от злото, от 
греха и от началника на зло-
то, т.е. от сатаната. 

Но докато човек не е под Христовия 

покров, под Неговата защита, той не 

може без страх да направи това. Той 

не може да се отрече от онзи, който 

е бил негов владелец и господар, без 

преди това да бъде приет под защи-

та от някой друг, който е по-силен от 

онзи, който е властвал над него преди. 

И затова чинът на кръщението започ-

ва с молитва, която свещеникът чете 

над  кръщавания, в която сякаш се за-

явява, че този човек занапред ще бъде 

под защитата на Самия Христос и на 

Църквата и че сега той може свободно 

и без страх да се отрече от бесовска-

та сила, която е имала власт над него, 

защото той вече е под покровител-

ството на сила, която е несравнимо 

по-голяма. Този момент е много важен.

Искам да поясня това образно. Пред-

ставете си, че в затвора, където 

лежат престъпници, идва комисия и 

пита затворниците: „Кажете, добре 

ли се отнасят към вас? Добре ли ви 

хранят? Не ви ли изтезават, не ви ли 

измъчват, не ви ли тормозят?” Кой ще 

посмее да каже: „Да, мъчат ни, изте-

зават ни, тук е ад”. Защото затвор-

ниците знаят, че комисията ще си 

отиде след петнадасетина минути, а 

те ще останат под властта на тези 

хора, които са ги изтезавали и мъчили, 

и които ще продължават да ги изтеза-

ват и мъчат. Също и човек, още кога-

то не е под защитата нито на Хрис-

тос, нито на Църквата, дойде и каже: 

„Отричам се от всичкото зло!” – Какво 

би му причинило това зло!

Това е първо. След като Църквата, по-

точно Христос, вземе този човек под 

Своя защита, се задават на кръщава-

ния някои въпроси. 
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Първият въпрос е: „Отри-
чаш ли се от сатаната, и 
от всичките му дела, и от 
всичките му ангели, и от 
всичкото му служение, и от 
всичката му гордост?” И 
човекът може да отговори 
тогава: „Отричам се”. Този 
въпрос му се задава три 
пъти, защото е необходи-
мо да му се даде време да 
помисли: сериозно ли казвам 
това? Готов ли съм? 

Аз се изповядах, подготвях се, прежи-

вях вътрешен прелом, но мога ли наис-

тина да кажа, че се отричам от всич-

кото зло, което ми беше така скъпо, 

което ми носеше наслада? Въпросът 

се задава веднъж, втори, трети път 

и всеки път човекът отговаря: „Отри-

чам се!”, само ако той намира в себе си 

решителност и мъжество да направи 

това. Ако в това време той изведнъж 

почувства, че го е страх, че няма ку-

раж, в този момент той може да каже: 

„Вие сте готови да ме приемете, но аз 

не съм готов, съжалявам!”...

Превод от руски:  

Евгения Николчева

Откъси от беседа, проведена в Лондонската енория през 1994 г., включени в сборник с 

беседи на митрополит Антоний Сурожки, посветени на Кръщението, който се подготвя 

за печат от издателство „Омофор“.
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На 4 септември тази година си отиде Владета Йе-
ротич – известен сръбски учен, психолог, богослов, 
психотерапевт, и – няма да се поколебая да го 
кажа – голям познавач на човешката душа. Мъдрец. 
Светъл и кристално чист човек. Това е наисти-
на голяма загуба за всички, които се интересуват 
от науката за човека, пък и от мъдростта изоб-
що. Също и за онези, които ценят православната 
духовност, защото академик Йеротич беше един 
от изтъкнатите представители на съвременната 
православна богословска и философска мисъл. Бог 
да прости душата му. Вечен покой! 

През последните години от живота си, вече на 
преклонна възраст, академикът посети два пъти 
София. Спомням си, че залите, в които говореше 
той, бяха винаги препълнени с хора. Слушаха го 
с жаден интерес, попиваха всяка негова дума. А 
той – деветдесетгодишният човек – не изпитва-
ше като че ли никаква умора от многочасовото 

In memoriam: ВЛАДЕТА ЙЕРОТИЧ
Андрей Романов
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общуване с аудиторията. Говоре-
ше спокойно, без да бърза, с една 
мека, блага усмивка, думите му се 
лееха без никакво напрежение, не-
принудено и сладкодумно, въпреки 
че това съвсем не бяха лековати 
приказки, а изключително сложни 
идеи и интелектуални построй-
ки. И хората го слушаха в захлас. 
Ставаше дума за най-болните, 
трудните, прокълнати теми на 
човешкото съществуване от 
Адамово време до днес – доброто 

и злото, Бог и човек, дяволът и 
кое е тъмното, дяволското в на-
шата човешка природа, душата и 
тялото, проблема Аз и Ти, родите-
ли и деца, съпруг и съпруга, пък и 
вечната загадка мъж и жена като 
цяло. Ще кажете – след толкова 
много философи и мъдреци какво 
още би могло да се каже по тези 
теми? Така е, и все пак Владета 
Йеротич някак успяваше да наме-
ри нови думи и нови, нестандарт-
ни решения за вечните загадки.

Превел съм две негови книги на 
български език, но нямах, за не-
щастие, късмета да се запозная 
с него лично. А сега вече е късно... 
И двете излязоха благодарение 
на издателство „Омофор” през 
последните години – „Християн-
ството и психологичните пробле-
ми на човека” и „Психологическото 
и религиозното битие на човека”.
Няма смисъл да преразказвам съ-
държанието на тези книги, но ще 
добавя едно: и двете са чудесен 
пример за творчеството на го-
лемия учен, за интелектуалния му 
свят, за интегралния му подход 
към човешкото битие като пси-
холог, богослов и философ. И още 
нещо: интересът на академик Йе-
ротич към човека, това клето съ-
щество между небето и земята, 
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между смъртта и 
безсмъртието, е 
пропит от една го-
ляма топлина. От 
голяма любов. От 
едно – може би  – 
бащинско, топло 
чувство... Това не е 
хладното любопит-
ство на учения към някое насеко-
мо. Владета Йеротич наистина 
обичаше хората.  

Жизненият му път е типичен за 
интелектуалец, човек на духа, 
където главните житейски съби-
тия са прочетени книги, написани 
текстове, формулирани и оборени 
тези. Но заедно с това той бе и 
лекар – лекар не на телата, а на 
душите, психотерапевт... 

Роден е на 2 август 1924 г. в Бел-
град. През 1951 г. завършва меди-
цинския факултет на Белградския 
университет, след което специа-
лизира психиатрия. Продължава 
образованието си в Швейцария, 
Германия и Франция. Няколко десе-
тилетия работи като ръководи-
тел на психиатричното отделе-
ние в белградската болница „Д-р 
Драгиша Мишович”. След 1985 г. 
преподава пастирска психология 
в Православния богословски фа-

култет на Белградския универ-
ситет. Член е на Съюза на писа-
телите на Сърбия и академик на 
Сръбската академия на науките 
и изкуствата (САНУ). Автор на 
десетки книги и множество ста-
тии по проблеми на психологията, 
психоанализата, религията, фило-
софията, богословието.

Тези кратки редове на официална-
та биография оставят незадово-
лено нашето любопитство. Как-
во е карало белградското момче 
да учи психиатрия, да се посвети 
точно на тази наука? И какво е 
накарало мастития вече учен 
от социалистическа Югославия 
да се обърне към вярата и да за-
почне да преподава богословски 
дисциплини? Частичен отговор 
на тези въпроси намираме в едно 
интервю, дадено от академик Йе-
ротич на фондация „Покров Бого-
родичен”. Ето какво казва той за 
избора си на професия: 
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„Преди да реша да запиша медици-
на, исках да уча първо философия, 
а след това богословие. И тогава 
се случиха две неща: на един па-
наир, където хората стреляха в 
един тир, куклата се върна и ме 
удари по окото. Това беше много 
сериозно и аз лежах в една очна 
клиника в Белград; тогава се влю-
бих в една очна лекарка: красива, 
умна, омъжена, без деца. Бях на 17. 
Дали тя го забеляза, може и да не 
го е забелязала... беше много неж-
на и добра с мен, и тогава започ-
нах да мисля: хайде да видим, дали 
да не запиша медицина, да бъда 
очен лекар като нея? Аз бях на 17, 
а тя на около 30 и беше омъжена. 
И един друг случай: като бях на 17, 
бях приятел с едни добри хора, с 
един от тях бяхме в един клас, още 
е жив – казва се Атанасие, и той 
завърши медицина като мен, – а 
другият беше по-млад с една-две 
години от нас, към 15-16-годишен, 
и още учеше в гимназията, още 
нищо не беше започнал да следва. 
И той стана шизофреник – и то 
така да се каже внезапно, посред 
нощ. Бяхме добри приятели и аз, 
само седемнайсетгодишен, какво 
съм могъл да забележа? Може и 
да е имало нещо преди това, но 
не... изглеждаше си напълно нор-
мален. Добре си разговаряхме на 
различни теми, беше добър уче-

ник. И той в течение на 2-3 дни 
стана шизофреник. Изпратиха го 
в болница за душевноболни в Бел-
град и аз го посещавах, разбира 
се... там му правеха шокове и как-
во ли не, и това траеше при него 
близо една година и накрая той 
умря от туберкулоза... не може да 
се умре от шизофрения, но получи 
туберкулоза. Тогава още нямаше 
стрептомицин и той умря. Е, то-
гава реших да запиша медицина и 
да изучавам психиатрия. Да видя 
ще мога ли да лекувам болестта 
шизофрения или не...”

Той още на младини се е инте-
ресувал и от религия, искал е да 
учи богословие. Всъщност е бил 
доста набожен младеж. На друго 
място в същото интервю той 
говори малко по-подробно за ат-
мосферата в семейството си, за 
търсенията си като младеж и за 
своя път към вярата:

„...Баща ми и майка ми бяха набож-
ни хора, отиваха няколко пъти го-
дишно на църква, през петъците 
майка ми готвеше постна храна, 
причастявахме се – това беше 
задължително, в гимназията бя-
хме длъжни да се причастяваме. 
Още от 12-13-годишна възраст, 
когато започна гимназията, 
спазвахме великденските и ко-
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ледните пости... е, не 
сме постили толкова 
строго вкъщи, но на-
шият преподавател 
по вероучение – той 
е отдавна покойник, 
Душан Петрович се 
казваше – ни водеше 
в църквата „Св. Александър Нев-
ски” в Белград да се причастим. 
И след това всички тичахме към 
сергиите – да ядем халва, суджук, 
да пием боза. Та родителите ми, 
казвам, бяха набожни, не прекале-
но, но не са били атеисти нико-
га. Вкъщи се празнуваше „слава” 
– в Сърбия имаме такъв празник 
„слава”, както знаете – ето и 
сега скоро нашето семейство 
Йеротичи ще празнува пак своя-
та „слава” в деня на св. Архангел 
Михаил. И ето че аз, 17-18-годи-
шен, чета Достоевски. Мисля, че 
това беше решаващото. Тоест 
избрах медицината – за да видя 
какво е шизофрения, а пък Дос-
тоевски... Първата книга, която 
прочетох от Достоевски, беше 
„Братя Карамазови”. Така че по-
следната му книга беше първа-
та, прочетена от мен. И аз тол-
кова се увлякох от Достоевски, 
че започнах да чета и другите 
му романи. На баща ми не му ха-
ресваше, че чета Достоевски, 
въпреки че в неговата библиоте-

ка – значи нашата обща, семейна 
– ги имаше книгите на писате-
ля. Четеше го и той. Но казваше: 
„Това се чете на стари години”. 
Покрай Достоевски започнах да 
чета Библията. Баща ми казва: 
„Какво ти става? Библията се 
чете на стари години. Да не ис-
каш да станеш и ти някой Разкол-
ников?” А пък аз в „Братя Карама-
зови” харесвах Альоша и стареца 
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Зосима. Те бяха важни за мен. 
Чак впоследствие разбрах Иван 
Карамазов и „Великия Инквизи-
тор”, а тогава се увличах от 
Альоша... И така започнах да се 
интересувам от християнство-
то, и, въпреки че бях млад, четях 
ревностно Стария Завет, Еван-
гелията, Посланията. Баща ми 
се примири. Започнах да ходя на 
църква, редовно ходех на Литур-
гия. Родителити ми ме гледаха с 
известно притеснение и казваха: 
„Какво става с теб? Мислиш ли 
да се жениш изобщо? Имаш ли си 
приятелка?” – Не, нямам. Да, ин-
тересуваха ме, разбира се, моми-
четата, но аз бях силно срамеж-
лив, свит, интровертен, ходех на 
църква, причастявах се и извън 
Коледа и Великден. По същото 
време, покрай Достоевски започ-
нах да чета и Сенкевич – „Quo 
vadis”. Тази невероятна творба – 
„Quo vadis”. „Къде отиваш, чове-
че?” Така че Сенкевич и Достоев-
ски бяха най-важните ми писате-
ли, когато бях млад”.

Достоевски! Колко много хора е 
насочил към Христос Достоевски! 
Писателят на нашата младост, 
когато всеки от нас се е усещал 
като Разколников – а щастливи са 
ония, които са се чувствали като 
Альоша! – той ни съпровожда през 
целия ни живот и ще ни съпровож-

да вероятно и до смъртта. 
Ето някои от по-известните кни-
ги на академик Владета Йеротич: 
„Зигмунд Фройд в културата и 
изкуството” (1969), „Личност-
та на младия наркоман” (1974), 
„Психоанализата и културата” 
(1974), „Болестта и творчество-
то” (1976), „Между авторитета 
и свободата” (1980), „Невротич-
ните явления на нашето време” 
(1981), „Неврозата като предизви-
кателство” (1984), „Психодинами-
ка и психотерапия на неврозите” 
(1984), „Човекът и неговият иден-
титет: психологичните пробле-
ми на съвременния човек” (1988), 
„Юнг между Изтока и Запада” 
(1990), „Мистичните състояния, 
виденията и болестите” (1991), 
„Пътуване в две посоки” (1992), 
„Психологическото и религиозно-
то битие на човека” (1994, пре-
ведена на български), „Остават 
само делата на любовта” (1994, 
преведена на български), „Хрис-
тиянството и психологическите 
проблеми на човека” (1997, преве-
дена на български), „Пътешест-
вия, записки, спомени 1951-2000” 
(2003), „50 въпроса и 50 отговора 
из християнската психотерапев-
тична практика” (2003), „Психо-
терапия и религия” (2006) и други. 
Той беше изключително плодовит 
автор.     
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Ако трябва да изкажа с две думи 
впечатленията си от Владета 
Йеротич, то те ще бъдат: тих 
човек. Кротък човек. Спокоен, 
овладян и просто äîáúð. За наше-
то жестоко и лудо време такива 
хора са истински учители и при-
мери за една по-добра човечност.

Ще завърша с думите, които Йе-
ротич остави като завещание на 
своя народ, но които са абсолют-
но валидни и за нас, българите:

„На кръстопътя на хилядолетие-
то, когато „преоценката на всич-
ки ценности” не само че не е за-
вършила, а продължава безпощад-
но да се осъществява, православ-
ният сръбски народ е може би на 
най-тежкия кръстопът на своята 
история. На нас, християните от 
този народ, не ни остава нищо 
друго освен да налучкаме път за 
своя народностен и държавен ко-
раб измежду Сцилата на погреш-
ната и вредна консервативност 
и Харибдата на сляпото и безкон-

тролно приемане на всевъзможни-
те новости, които нахлуват от 
Запад като потоци мътна вода и 
от които трябва да се браним с 
разум. Обновявайки непреходни-
те ценности на православието и 
историческата традиция на на-
шия народ, търсейки упорито за 
тях нови форми (които с нищо не 
трябва да нарушават съдържа-
нието на православното учение), 
приспособявайки се към онова в 
днешния свят, което все още не 
е изгубило своята християнска 
стойност, ние можем да преот-
крием себе си и да прекараме своя 
кораб между опасните подводни 
скали в едно по-спокойно течение 
на бъдещето”.

Вечна памет на новопреставения 
раб Божи Владета Йеротич. Сега 
той вече е там, където е отго-
ворът на всички загадки, над кои-
то се е трудил неуморният му ум 
приживе. Бог да прости грехове-
те му и да го приеме при Себе Си! 
Амин. 
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ЗДРАВО И БОЛЕСТНО 
В РЕЛИГИОЗНОТО 
ПРЕЖИВЯВАНЕ

Владета Йеротич 

„Трябва да се съобразяваме с незре-

лостта на хората като безспорен 

факт...”

К. Г. Юнг 

Воден от постоянната потребност 

да осмисли своя живот, създавайки се-

мейство и така продължавайки себе 

си в потомството, избирайки оби-

чаната професия с помощта на своя 

вроден или придобит талант, пре-

гръщайки някаква Идея (която, за съ-

жаление, може бързо да се превърне в 

идеология) – човек, по мое мнение, най-

дълбоко и най-истински осъществява 

себе си в религиозното преживяване и 

така открива в себе си вероятно най-

стария архетип в човешкия род – homo 

religiosus. 

Застъпвам тезата на много христи-

янски патролози, че няма хора без Бога 

в себе си, въпреки че целият човеш-

ки живот често е упорито търсене 

на Бога, за някои осъзнато, а за мно-

го други – неосъзнато. Оттук става 

така, че за някои бог е открит Бог 

(преди всичко в трите монотеистич-

ни религии – deus apertus), а за други – 

скрит Бог (deus absconditus), за трети 

вярата е, че Бог няма (т. нар. атеис-

ти, хора, най-често наранени от няко-

го или нещо). 

Кое определя дали човек ще открие 

Бога (в себе си, в природата, в другия 

човек), дали ще остане човек на пътя, 

или цял живот ще прекара без Бога, 

не намирайки Го нито в семейството, 

което не го е изпълнило, нито в про-

фесията, която му е изменила, и още 

по-малко – в някоя идеология, която 

всъщност е погрешно търсена Идея? 

Това, което знаем, е че Бог не може да 

се намери в нацизма или болшевизма, 

в насилствените революции, в трупа-

нето на пари и във всякакъв вид идоли. 

И днес Моисей, след повече от три хи-

ляди години, слиза от Синай със скри-

жалите на закона в ръце, ревностно 

гневен, виждайки ни как отново играем 

около „златния телец”. А Иисус Хрис-

тос, и след две хиляди години, отново 

разпъваме на Кръста, защото вместо 

предложената от Бога свобода, тър-

сим единствено хляб (винаги актуал-

ната легенда за Великия инквизитор у 

Достоевски). 

Можем само да предполагаме кое оп-

ределя това в нашия живот, в съзна-

телното или несъзнателно търсене 

на Бога1, в „Очакването на Бога”, как-

то гласи заглавието на изключител-

ната книга на френската религиозна 

философка Симон Вейл. Първо, мисля, 

това е определено стечение на семей-

ни обстоятелства, после религията, 

тоест християнското вероизповеда-

ние на страната, в която сме роде-

ни и сме прекарали част от живота 

1  Кршћанска садашњост, Загреб 1979.
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си или цял живот, после относително 

благоприятното или неблагоприятно 

протичане на процеса на индивидуа-

ция, упоритостта на Боготърсача в 

нас (той може да бъде философ, учен, 

художник и дори обикновен човек) да 

премине границите на здравия разум – 

може би една от четирите психични 

функции, от която произлиза дълбоко 

съмнение, а и неверие в Бога2. Очевид-

но е необходимо разумът да премине 

в сферата на ума, интуицията, пред-

чувствието. И нима можем, най-на-

края, или най-напред, като вярващи, да 

забравим онова, някога решително, но 

и непредвидимо, също толкова изне-

надващо, колкото и невероятното ка-

цане на гълъба – Дух Свети на човека, 

който предизвиква мигновено покаяние 

(В оригинала: „преумљење“, букв. „про-

мяна на ума“, което съответства на 

гръцката дума „metanoia“. – Бел. прев.). 

Между другото, както трябва да из-

бягваме изкушението да забелязваме 

само онези от светиите на христи-

янската Църква, които цял живот са 

били болни, докато други са оставали 

здрави, надценявайки едните или дру-

гите – така трябва и да се пазим от 

надценяването на един от двата най-

чести начина за откриване на Бога: 

2 Владика Николай Велимирович изказва следната 
остра присъда над разума: „Човек, който слуша 
само своя разум, е паднал в плен на един самоук 
бедняк. Самият разум е бунтар, който се 
сравнява с всичко, егоист, който взема себе си 
за отправна точка на всичко, скептик, който 
няма нито начало, нито цел.”

чрез внезапна метаноя (много по-ря-

дък начин, по който Бог се открива на 

човека), или чрез постепенен, мъчите-

лен, доживотен процес на индивидуа-

ция и/или обожение (по много по-чест 

и „естествен” начин). 

В нашето изложение (за религиозното 

преживяване и неговото практическо 

реализиране) достигаме до необходи-

мия и важен въпрос – и за вярващи, и за 

невярващи – до въпроса за автентич-

ността на религиозното преживяване. 

Кое всъщност е истинно, а кое лъжли-

во, кое е реално, а кое илюзорно – (за 

атеистите и някои агностици, всичко 

в религиозното преживяване е измис-

лено и, следователно, естествено и 

винаги „потвърдено” от силното са-

мовнушение на човека) – кое в религи-

озния опит е здраво, и кое – болестно? 

Като психиатър и психотерапевт, ще 

се опитам да отговоря на този изве-

чен и напълно оправдан и естествен 

въпрос – и за вярващи, и за невярващи. 

Надявам се, че почиствайки постеля-

та на детето от съмнителните до-

бавки в нея, които цапат и детето, и 

постелята, няма да изхвърля и детето, 

воден от силно желание да почистя по-

стелята. 

Първо трябва да кажа, че религиозна-

та сфера в човешкия живот е най-дъл-

бока, фина и деликатна в сравнение с 

няколко други значими области, какви-

то са нагоновата, професионалната, 

етичната и естетическата сфера. За 
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вярващия човек религиозната сфера е 

най-значима и най-деликатна поради 

това, че в религиозното преживяване 

на всеки човек присъства неговото 

най-дълбоко същество, неговата ипос-

тас, всъщност неговата боголикост, 

постоянното (макар и невинаги раз-

познато) присъствие на Божия дух в 

човека (нешамах в юдаизма, в „носа” 

на човека, когато той чрез Божието 

действие е станал човек). Присъстви-

ето на Божия дух в човека, според юдео-

християнското вярване, е неотделимо 

от свободата в него; Бог е сътворил 

човека в свобода и за свобода, не пора-

ди необходимостта от сътворение, а 

поради неизразимата свободна Божия 

любов за всяко сътворяване в космоса 

(от мравката и пчелата на Земята до 

новите звезди и галактики във вселе-

ната)! Оттук ни е близка интуицията 

на Юрген Молтман3, че Божието тво-

рение е creatio prima, continua et nova 

(лат. „първосъздадено, непрекъснато и 

свежо” – Бел. прев.)! Бог е предназначил 

и човека за сътворение, като му е дал 

3 В сборника: Naturwissenschaft und Glaube, Scherz, 
Bern, 1988. 
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свободата да решава дали да твори с 

Бога или без Бога. Чувствителните 

хора са в състояние да различават чо-

вешкото сътворяване с Бога от оно-

ва, което протича без Него. Струва 

ми се, че в началото на ХХІ век се на-

блюдава все по-голямо умножаване на 

делата, в които все по-малко можем да 

видим Бога и все повече, мисля, „княза 

на този свят”. В такъв случай може ли 

все още да се говори за сътворяване 

при човека, за сътворяването като 

дар Божи, но и като призив на човека 

към сътрудничество и приятелство с 

Бога (според Христовите думи в Йоан-

овото Евангелие)? 

И така, ако религиозното преживяване 

у човека е онова, което е най-свято в 

него4 – защото е и непрестанно при-

зоваване на Бога, но и непрестанно 

призоваване на човека от Бога да се 

присъедини към Него в епифанията на 

живота, – тогава няма да има място 

за чудене и изненада, когато започнем 

да откриваме безброй сенки, петна, 

4 Мирча Елиаде, Ñâåòî è ïðîôàíî, Замак културе, 
Врњачка Бања, 1980.

неравности и всякакви други изопа-

чавания на първоначално светлия, но 

помрачен от времето Божи образ у 

всеки човек. 

Отдавна се знае, че няма двама еднакви 

човека, нито два еднакви пръстови от-

печатъка, нито еднакви линии на ръка-

та на двама души; днес науката е дока-

зала, че няма два еднакви генома (нито 

два листа на един клон, както казва 

народът). Тази разноликост не само на 

човека, но и на всяко живо същество 

в природата може да доведе религиоз-

ната и творческата човешка душа до 

такъв възторг, при който и най-малки-

ят от хората временно става творец, 

homo creator. Повечето хора, за съжале-

ние, се притесняват и плашат от раз-

ноликостта на живия свят, и особено 

от различността между хората (други 

народи, раси, езици, обичаи). Агресията 

между хората до голяма степен се ос-

новава на ксенофобията, а всъщност 

на непознаването на другия (опасност-

та от агресия сред хората расте, ко-

гато някой човек или народ отхвърля 

естествената любознателност да 
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опознае другия), а надеждата за мирно 

разрешаване на конфликтите се уве-

личава, когато днес младите в целия 

свят учат чужди езици, които ще на-

правят възможно опознаването, а то-

гава, може би, и любовта към Другия. 

Споменатата съществена различ-

ност между хората, които може да 

сближи и съедини в едно общият Божи 

Дух (всичко останало у човека е раз-

лично и трябва да бъде различно, за-

щото така се прославя Божията пъл-

нота), се разкрива, може би в най-го-

ляма степен, именно в религиозното 

преживяване. Определеният тип рели-

гиозност не определя особеностите 

на личността, а обратно – особено-

стите на личността определят типа 

религиозност! Всички явни и скрити 

позитивни и негативни страни на 

безкрайно сложното човешко съще-

ство – от неговия специфичен геном 

до множеството пластове на неговия 

несъзнателен и съзнателен живот са 

най-видими в неговото съзнателно и 

несъзнателно отношение към Бога. 

Ще се опитам да открия онези небла-

гоприятни или тъмни страни в проя-

вяването на религиозното битие на 

някой човек, които помрачават чис-

тия Божи образ в човека, като създа-

ват у хората объркваща представа 

за Бога и така водят отделния инди-

вид до дълбоко съмнение в Божието 

присъствие в света и в човека. Кои 

са онези прояви на човека (премина-

ваме и оставаме само на т. нар. ре-

лигиозен човек), които могат да пре-

дизвикат у хората съмнение, трепет, 

страх, а понякога и отхвърляне на „ре-

лигиозното” като такова, а понякога 

и енергично отхвърляне на вярата в 

Бога? Като пример ще посоча само 

някои явления, които – и като вярващ 

християнин, и като психотерапевт – 

съм забелязал у някои хора, които каз-

ват за себе си, или са убедени, че са 

вярващи. Някои от тези хора са били 

убедени, че Бог им се е явил, други са 
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говорили за своите необикновени па-

ранормални способности, докато ня-

кои са приели християнската (право-

славна) вяра с някои свои особености, 

които предпочитам да причисля към 

„абнормните нормални”. По този повод 

бих избегнал опасността, която може 

да доведе изследователя на болест-

ните, абнормните и здравите прояви 

на религиозния живот на хората, до 

релативизиране на религиозните из-

казвания за самото преживяване на 

такива хора (не само в християнство-

то, но и в другите световни религии); 

все пак ще се реша да кажа, че както 

всеки човек е уникален и неповторим 

сам по себе си5; такъв е и като рели-

гиозен човек. С една дума, у всеки чо-

век представата и преживяването на 

Бога са различни. Не възприемам тази 

разноликост като заплаха за човека, 

още по-малко като релативизиране на 

Истината. Следователно, ще се спрем 

само на негативната страна на та-

кава различност на религиозното пре-

живяване, която ни „разваля” идеалния 

образ на Бога. Този път няма да се 

занимаваме с проявите на душевните 

болести (психозите) и възможната 

5 „В света няма друг аз”, произнася Дон Кихот 
в гениалния роман на Сервантес, а Мигел де 
Унамуно вдъхновено придружава тези думи: 
„Аз съм нещо напълно ново; в мен е събрана 
една вечност на миналото, а от мен избликва 
една вечност на бъдещето. Няма друг аз! Това 
е единствената солидна основа на любовта 
между хората, защото няма нито друг ти, нито 
друг той”. 

им връзка с религиозните преживява-

ния на болния6. Все пак ще напомня, че 

никак не са редки необичайните ре-

лигиозни преживявания в началото на 

заболяването от шизофрения (обик-

новено от халюцинаторно-параноиден 

характер), които – с дълбочината на 

външното си проявяване, както и със 

силата на афективния си израз – поня-

кога наподобяват религиозните архе-

типове от колективното несъзнавано, 

разпознати и забелязани в митовете 

на древните народи и цивилизации. 

* * *

Първо, трябва да кажем, че на качест-

вото и интензивността на религи-

озните преживявания на вярващите 

несъмнено оказва влияние нашият 

вроден темперамент: холеричен, 

флегматичен, сангвиничен и мелан-

холичен (ако продължим да приемаме 

Хипократовата подялба). Така напри-

мер изглежда, че най-много религиоз-

ни фанатици има сред холериците по 

природа, най-дълбоки молитвеници – 

сред меланхолиците, най много хора 

с променливо и нестабилно религиоз-

но поведение – сред сангвиниците, а 

относително уравновесени, най-много 

традиционно вярващи – сред флегма-

тиците. Често пъти доживотната 

аскетическа борба със своя темпе-

6 За това съм писал в книгата: Мистичка стања, 
визија и болести, треће изд., Лио, Горњи Мила-
новац, 2000.
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рамент („природа”) се определя като 

най-трудния вид борба и сред монаси-

те, и сред миряните. 

Религиозните, както и политически-

те фанатици (корените и на единия, 

и на другия вид фанатизъм нерядко са 

едни и същи), винаги са били много. 

Вътрешната заслепеност на такива 

хора им пречи да разпознаят, в мнима-

та си ревност за вярата, абнормната, 

понякога и патологична потребност 

да налагат своите вярвания на друг 

човек. Причините за такова поведе-

ние, освен някои вродени неблагопри-

ятни черти на характера, трябва да 

търсим в предполагаемата „иденти-

фикация с агресора” (обикновено това 

е била лошата идентификационна фи-

гура на бащата или майката), като па-

тологичен защитен механизъм, както 

и в много други форми на изкривяване 

на характера, придобити в периода на 

ранното детство. 

Силното чувство за малоценност, 

което детето може да изпита в се-

мейството по различни причини (за 

което убедително пише големият пси-

холог на ХХ век Алфред Адлер), създава 

множество проблеми у възрастните 

вярващи. От една страна, ненасит-

ната (най-често неосъзната) потреб-

ност на такъв вярващ да компенсира 

някогашното чувство за слабост, го 

тласка към религиозни подвизи, за кои-

то не е дорасъл, и които го изтоща-

ват, с времето съвсем го изчерпват 

и накрая го разболяват от някоя пси-

хосоматична болест („колосалните 

изисквания” на невротиците, според 

А. Адлер). От друга страна, същото 

това силно чувство за малоценност 

у другите вярващи хора ги прави не-

съзнателни жертви на тяхното близко 

обкръжение (религиозното и психопа-

тологично понятие за „жертвения ко-

зел”), в съчетание с продължителното 

преживяване на собственото безси-

лие. Бог, Църквата и религията се при-

емат от такива хора поради страх от 

живота, те стават техен „дом”, като 

най-сигурната защита от изкушения-

та на живота. 

Чувството за вина, понякога силно и 

продължително, с години съпътства 

и вярващи, и невярващи, които рядко 

осъзнават такива чувства и поради 

това разпознават в тях или реално 

извършен грях (вина), или, по болестен 

начин, измислена вина. Болестното 

чувство за вина у вярващите е „винов-

но”, тъй като такива хора преживя-

ват християнската религия като не-

престанна Голгота или Велики петък, 

защото не могат да стигнат до ра-

достта от Христовото Възкресение, 

човек няма право на Него. Честото из-

повядване на един и същи грях, склон-

ността към скрупули (прекалена съ-

вестност), различните видове несъз-

нателно самонаказание, са малка част 

от различните болестни прояви на ня-

кое религиозно вярване. Такова „пато-

логизиране на религиозните чувства е 
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характерно особено за хора с „първи-

чен органичен мазохизъм” (терминът 

е на френския психоаналитик Саша 

Нахт), като следствие от недостига 

на любов през първите шест месеца 

от живота. 

Негативният нарцисизъм (защото съ-

ществуват и позитивни страни на нар-

цисизма), всевластието, надценените 

и налудни идеи за величие са „гранич-

ни” състояния у някои религиозни хора, 

които си представят себе си като 

харизматични водачи, на които Бог е 

отредил особена мисия за спасяването 

на падналите хора (някои секти, напри-

мер). На всички хора, в действител-

ност, е необходим Спасител и те го 

търсят, но често на погрешно място 

и у погрешни личности. Отличителна 

черта на незрелите хора (и народи) е 

идеализацията на вожда (религиозен 

или политически, а понякога с последо-

вателно редуване); след неизбежното 

разочарование лековерието на незрелия 

не си взема урок; лекомислието продъл-

жава в търсене на нови спасители; на-

ивните хора ги намират в образите на 

нови болни нарциси. 

Невротичният или психотичен страх 

от хората, причината за който не се 

осъзнава (чрез психотерапия и/или 

изповед), по абнормен или патологи-

чен начин оцветява всяко сериозно 

религиозно преживяване. Такива вяр-

ващи остават, понякога и цял живот, 

политеистични, в най-добрия случай, 

яхвистични вярващи, макар и сами да 

са убедени, че са добри християни. 

Защо политеистични или яхвистич-

ни? Защото в тези религии властва 

богът на отмъщението, наказанието, 

а понякога на истината и правдата. 

Вярващият, изпълен със страх, не по-

знава друг бог, освен онзи, от кого-

то трябва да се бои (често такива 

хора са уплашени от ранно детство). 

Тогава страхът се смекчава с жертви, 

омилостивявания и покорност (ако в 

един народ преобладават такива хора, 

е оправдано да се говори за „робска 

психика” на народа, за кетман [право 

на мюсюлманина да нарушава всички 

забрани; бел. прев.], за homo duplex и 

т.н.). Добре е понякога да си припом-

няме предупреждението на Цицерон: 

„Никой не е религиозен, ако неговата 

религиозност произлиза от страха”. 

Прекаленият индивидуализъм (можем 

да го отъждествим със себичността) 

в западноевропейската цивилизация 

в наше време значително намалява 

необходимостта у вярващите от да-

ване, прощаване, даряване на себе си 

на другия. Все по-силно развитото от-

чуждение на човека от Бога, от при-

родата, и естествено, от другия чо-

век, е увеличило броя на т.нар. частно 

религиозни хора, които не чувстват 

потребност от съборност, нито от 

Църква (не само като институция, 

но преди всичко като Тяло Христово 

в Евхаристията). Така човек ста-

ва доволен от самия себе си, смята, 

че може и сам да тълкува Библията, 
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християнските свети тайнства (се-

дем на брой) стават излишни, тога-

ва защо да не си помисли, че може и 

сам да се спаси (вместо единствено 

правилното християнско напомняне на 

свети Максим Изповедник от VІІ век, 

че „всеки човек е роден за другия” и че 

никой не се спасява сам). В оправдания 

страх да не попаднат под сугестив-

ното влияние на някой колектив (пар-

тиен, сектантски, а за някои хора, и 

църковен), „частно религиозните” с 

времето окончателно губят потреб-

ността от разпознаване, а следова-

телно, и от изповядване на своя грях; 

понятия, като грях, вина, срам, пока-

яние бледнеят или съвсем изчезват 

от сферата на съзнанието на т.нар. 

религиозен живот на такива хора. Ако 

някога у такъв невротичен вярващ 

се появи съзнание за греха, възник-

ва разцепление в личността (т.нар. 

сплитинг), което прекрасно е изразил 

психоаналитичният антрополог Ото 

Ранк с думите: „Невротикът страда 

от съзнанието за грях, без да вярва 

в идеята за греха... Той се чувства 

грешник без религиозна вяра в гре-

ха, за който тогава му е необходимо 

ново рационално обяснение”. За тези 

хора, хипериндивидуалисти, може да се 

приложи терминът „самоосъществе-

но безсмъртие”. Изключителният, за 

съжаление, рано починал американски 

антрополог Ърнест Бекър добре е на-

писал: „Модерният човек е жертва на 

собственото си изтрезняване, собст-

вената му аналитична мощ го е лиши-

ла от наследство”7. 

„Граничните преживявания” на голям 
брой хора днес (дали в миналото са 
били толкова, колкото и сега, или дори 
още повече?), в които човек силно 
усеща чуждо присъствие, от което е 
обзет, са твърде съмнителни и изис-
кват контрол от страна на меродавни 
авторитети (църковни и медицински), 
за да се разбере от кои източници ид-
ват при човека такива „медиални пре-
живявания”. Към такива преживявания 
спадат и някои парапсихологични явле-
ния (телепатия, предзнание, телеки-
неза и т. нар.), които са абнормни, но 
не и патологични. Необходимо е преду-
преждение към вярващите християни 
за опасността от наивното предава-
не на себе си на врачки и магьосници, 
съзнателни и несъзнателни измамни-
ци, манипулативни астролози и оста-
налите многобройни „спасители” на 
нещастните хора, защото сред та-
кива лъжливи пазители на човешките 
души се срещат не само душевноболни 
хора, които не могат да бъдат разпоз-
нати дори от психиатрите, но и хора 
с паранормални способности (понякога 
и вродени), както и добри православни 
вярващи. 

„Гласовете” и „виденията” винаги ли са 

болестно явление?8

7 Вж. в книгата на Е. Бекер, Порицање смрти, На-
пријед, Загреб, 1987.

8 За това вж. по-подробно в книгата на Владета 
Йеротич: Мудри као змије и безазлени као 
голубови, Гутенбергова галаксија, Београд, 2000.



40 41

Разгледахме само някои случаи на хора, 

в които по видим или по-малко видим 

начин се проявява абнормното или бо-

лестното, които по различни разпоз-

наваеми или неразпознаваеми начини 

изопачават истинското религиозно 

или и мистичното религиозно прежи-

вяване. 

Понятието „здрав”, когато става дума 

за религиозно преживяване, не може 

да се отъждестви с понятието „ис-

тинен”, защото и привидно здравият 

човек може да възприеме неправилни 

(неистинни) религиозни възгледи, как-

то и болният човек не е непременно не-

истински в религиозното преживяване. 

Владика Ириней (Бачки), когато по един 

повод говори за духовно и душевно бол-

ния човек, казва нещо много интерес-

но: „Духовно здравият човек не може да 

бъде душевно болен, а душевно здрави-

ят човек може да бъде духовно болен”. 

Не съществуват универсални критерии 

за истинност и неистинност на рели-

гиозното поведение! Винаги трябва да 

се съди за всеки отделен случай, и то 

в общата работа на психотерапевта 

и духовника. Трябва да избягваме опас-

ността от редуциране на човека само 

до неговата биологична или духовна 

сфера. Духовниците не бива във всяко 

религиозно преживяване да виждат при-

съствието на ангел или дявол, защото 

личният телесно-душевно-духовен жи-

вот на човека е несравнимо по-сложен, 

отколкото изглежда (наследственост, 

всички пластове на несъзнавания жи-

вот!), а психотерапевтите (психиа-

три, психолози) би трябвало да проявя-

ват повече разбиране за религиозното 

като такова (homo religiosus у човека), 

без априорно да го отхвърлят като 
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нещо болестно или имащо второсте-

пенно значение за цялостния живот на 

човека. Нагоните и духът имат един и 

същи корен! За нас са еднакво ценни и 

духовникът, и психотерапевтът, кога-

то се доближаваме до цялостността 

на изследваната или лекувана личност, 

давайки си сметка, като терапевти, за 

собствената си недостатъчност, или 

и за неосъзнатостта на двата житей-

ски принципа, нагоните и духа в себе 

си (оттук е и постоянното значение на 

дидактичната анализа и контратранс-

фера за психотерапевтите). 

На оправдания въпрос какво е правил-

но и истинно мистично преживява-

не, най-добре е да насочим читателя 

към творенията на светите отци на 

християнската Църква и особено към 

трудовете на светите Исаак Сириец, 

Йоан Лествичник, Максим Изповедник, 

Симеон Нови Богослов, Катерина Авил-

ска и Йоан Кръстни, след това задъл-

жително към беседата на св. Серафим 

Саровски с Мотовилов, както и към 

трудовете на нашите най-нови видни 

богослови и монаси-подвижници: вла-

дика Николай Велимирович и архиманд-

рит Юстин Попович. Навременното и 

достатъчно продължително четене 

и препрочитане на светоотеческите 

творения, от ІІ до ХХ век, смятам за 

напълно достатъчен и сигурен кри-

терий за надеждното различаване на 

„пшеницата от плевелите” в религиоз-

ния живот на един християнин. 

Божествената искра, присъстваща 

у всички нас, и Светият Дух, Който 

„диша, където иска”, слизайки подобно 

на гълъб на рамото ни при Кръщението, 

са една и съща Божия енергия (но не и 

Божия същност, която е недостъпна за 

нас). Доколко тази искра и Светият Дух 

ще ни освети, стопли, охристови, зави-

си от нашата осъзната индивидуация 

(и обожение), която е разпознала своя-

та житейска задача: възстановяване 

на целостта на неизбежно разбитата 

(още от рождение разбита) мозайка 

на нашата личност. Всички парчета 

на разбитата и разбъркана мозайка на 

личността са налице, не са изгубени, 

но местата им са сменени, объркани. 

Само търпеливият, внимателен, изпъл-

нен с мъки доживотен труд на верния 

и вярващ човек-часовникар ще поправи 

неговия собствен, по специфичен начин 

повреден часовник, за да се уподоби от-

ново на великия Часовникар, Който то-

гава ще му покаже и истинското Време 

на неговия живот. 

Превод от сръбски:  

Татяна Филева

Източник: Психотерапија и религија, Сабрана 
дела, II коло, Задужбина Владете Јеротићау 
сарадњи са, ИП Ars libri, Београд, 2007.
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В Бога се вярва 
и със сърце, и с ум... 

разговор с проф. д-р Владета Йеротич

Нада Миятович 
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Нада Миятович 

Месец януари изобилства с 

големи православни празни-

ци, които днес се отбелязват 

тържествено, а четири десети-

летия и половина не са се споме-

навали, тъй като духовността у 

нас е била изключена от живота, 

или, в най-добрия случай, изтлас-

кана в маргиналиите. Смятате 

ли, че това е причинило трайна 

вреда на нашата нация? 

Вредата е неизбежна. Нито един на-

род не се възстановява лесно, след 

като 40 години е било забавяно раз-

витието на неговата национална и 

религиозна идентичност. Динамична-

та психология ни е научила, че всичко, 

което у отделния човек или у един на-

род се потиска или потъпква със сила, 

се връща като бумеранг в агресивен 

и убийствен вид. Дългопотисканите 

естествени чувства на човека, ка-

квито са религиозните и национални-

те чувства, са намерили своя стра-

ховит, злокобен израз в грозотата на 

гражданската война от преди няколко 

години. Тогава все пак успяхме ли да 

научим нещо? Ако сме успели, причи-

нената ни вреда няма да бъде трайна. 

Ако пък не сме, всичко това може да 

се повтори, и тогава ще се окажем 

мазохистичен народ, търсещ мъчение 

и самоизмъчване. 

Сега е все по-очебийно же-

ланието за завръщане към 

Църквата, което би могло да 

бъде знак, че все пак сме научили 

нещо. В това желание виждате 

ли искрена, естествена, преди 

това дълго потискана потреб-

ност, или може би, мода? 

И едното, и другото. Но винаги е било 

така. Преди Втората световна война 

не е било прилично в някой малък град 

или село в Сърбия главата на семей-

ството да не се появи в църква в неде-

ля; казват, че в провинциалните градо-

ве в Америка и днес е така! Но... винаги 

съществува разлика между християни-

на, който ходи на църква и се упраж-

нява в християнските обреди, воден 

от вътрешни убеждения, и така наре-

чените „външни” и традиционни хрис-

тияни, които също ходят на църква и 

приемат свещеници в дома си, защото 

„така трябва, така са правили нашите 

предци”. Не бива да бъдем прекалено 

строги и скептични към такива, макар 

и „модерни” християни. Ако някой дълго 

прави добро и се старае да бъде хрис-

тиянин, но не знае точно защо трябва 

да бъде, има много изгледи един ден 

той наистина да стане такъв. 
Èíòåðâþòî ñ àêàä. Âëàäåòà Éåðîòè÷ å 

âçåòî  ïðåç 1998 ã., òîãàâà îùå ïðîôåñîð.
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Възможно ли е някой с цялото 

си същество да приеме нещо, 

което 45 години е било не само 

непознато, но и презирано? Да 

преживее толкова бърза душевна 

метаморфоза? 

2000-годишният християнски опит 

показва, че такава душевна метамор-

фоза е напълно възможна. Погледнато 

строго психологично и психоаналитич-

но, едва ли можем да си представим 

такова преобразяване, но в историята 

на християнството и християнската 

Църква се говори за непосрествена-

та Божия намеса като за Божие чудо, 

тоест, като за Божия благодат. Ес-

тествено, такива чудеса са рядкост, 

но те са се случвали във всички мина-

ли исторически епохи. Най-известни-

ят пример е обръщането на Савел и 

преобразяването му в пламенния Хри-

стов апостол Павел. Понеже спомена-

хте възможността за бърза душевна 

метаморфоза, бих казал, че погледна-

то психологически, действително е 

трудно да си я представим, но както 

вече споменах, за вярващите всичко е 

възможно... 

Във връзка с обръщането към 

Църквата вече дълго се об-

съжда въпросът за въвеждането 

на вероучението като задължи-

телен учебен предмет. Мислите 

ли, че с това ще се проправи пъ-

тят към автентичното духовно 

възпитание на младите? 

Да, мисля, че това е възможно, макар 

че само въвеждането на вероучение 

във всички училища все още не е дос-

татъчно. Много е важно Църквата да 
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има предварително подготвен план и 

учебна програма по вероучение. Необ-

ходими са учебници, и то различни, в 

зависимост от възрастта на ученици-

те. Още по-важно е да имаме на разпо-

ложение достатъчен брой квалифици-

рани учители по вероучение с дълбока 

и опитно преживяна християнска вяра, 

които биха се посветили на педагоги-

ческа работа с учениците. 

Вярата в Бога... въпросът е 

стар, колкото и нашата ци-

вилизация. От сърцето ли произ-

лиза вярата, или от ума? 

В Бога се вярва и със сърце, и с ум. Све-

тите отци на християнството каз-

ват: „Блажен си, когато твоят ум почи-

ва в сърцето!” До такава, единствено 

зряла, християнска вяра се стига по-

степенно, упорито и търпеливо... Юнг 

би казал, по пътя на индивидуацията, 

а православните учители– по пътя на 

обожението. Не е толкова важно как 

сме достигнали до вярата, със сърце-

то или с ума, най-важното е изобщо 

да стигнем до истинската вяра. Ис-

тински атеисти и в света, и у нас има 

много по-малко, отколкото мислим. 

Как е възможно от един физик, 

биолог или лекар да се очак-

ва да бъде истински, автенти-

чен вярващ, когато със своето 

учение е отишъл далече в някоя 

естествена наука или дори, в по-

следния случай, държи в ръцете 

си човешкия живот? 

Отношенията между религия и наука 

можем да проследим от най-древните 
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времена на човешката история. Осо-

бено интересно е да проследим разли-

ката между западните и източните 

схващания и мерки. В Западното об-

щество, възникнало от гръцкия свят, 

мярката представлява само същност 

на реалността. На Изток, между дру-

гото, мярката се възприема във всяко 

отношение като лъжлива и подвеж-

даща. Отдавна знаем, че в днешна-

та нау ка материята на атомно ниво 

притежава двоен аспект: явява се под 

формата на частици и на вълни. Тогава 

Нилс Бор въвежда понятието компле-

ментарност, смятайки, че предста-

вата за частиците и представата за 

вълните са две комплементарни опи-

сания на една и съща реалност, като 

всяка от тези представи само отчас-

ти е правилна и има само ограничена 

сфера на приложение. 

Искате да кажете, че не е не-

обходимо науката и религия-

та да се противопоставят една 

на друга, защото всъщност са 

близки? 

Да, именно затова направих този увод. 

Науката и вярата се допълват, обясня-

вайки една и съща реалност, един Бог, 

по два различни, но комплементарни 

начина. Човек вярва, за да знае. Позна-

нието също е цел на религията, както 

и на науката, тук няма никакво проти-

вопоставяне. Питате се как ученият 

изобщо може да стигне до религията, 

когато неговата област на изследва-

не е природата, а не трансцендент-

ното. Въпреки това ученият все пак 

стига до религията – почти всички 

велики учени в историята са били ре-

лигиозни – тогава, когато е недоволен 

от постигнатото познание, предлага-

но му от науката, когато се сблъсква 

с границата на рационалното и точно 

определеното; и в един момент може 

да стигне до извода, че светът е 

ирационален поне толкова, колкото и 

рационален, толкова неопределен, кол-

кото и определен, че в света властва 

колкото законът на абсолютно сво-

бодния и трансцендентен Логос, тол-

кова и иманентният природен закон. 

И като невропсихиатър, и като 

професор в Богословския фа-

култет сте обърнати към чове-

ка, към отделния индивид, особе-

но по-младия, и добре познавате 

неговата психика, неговия мо-

рал. До каква степен – това е въ-

прос към лекаря – вярата в Бога 

може да помогне на онзи индивид, 

който е болен, разстроен или ув-

реден, да си възвърне душевното 

равновесие? И нещо повече, да 

постигне щастие? 

Вековният опит на хората несъмнено 

е показал, че вярата в Бога помага на 

човека, във всеки миг от неговия жи-

вот, особено в страдания, скърби и 

болести. Има много убедителни слу-
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чаи на хора, които само благодарение 

на вярата са победили, бихме казали, 

непреодолими препятствия от външно 

или вътрешно естество. Великият ев-

ропейски психиатър Виктор Франкъл 

обяснява оцеляването на концлагерис-

тите по време на Втората световна 

война преди всичко с вярата в Нещо. 

Това Нещо, в което се е вярвало, за 

християните е бил Бог, за комунисти-

те тяхната Идея. Съзнателно пиша 

думата Идея с главна буква, защото 

тя е имала същата сила, каквато и вя-

рата у християните. 

Приемането на някоя идея 

може да осмисли живота, да 

преизпълни човека с вдъхновение 

и надежда. Колко голяма е сила-

та на превръщането на атеиста 

във вярващ? 

Много голяма. Религиозните обръща-

ния често са помагали на хората да 

не извършат самоубийство тогава, 

когато всички врати на надеждата са 

им се стрували затворени. Искрената 

молитва към Бога, произнесена за пръв 

път в живота, в мислите и с устата 

на някой човек, който никога не е искал 

да знае за Бога, и който сам се е ока-

зал пред пропаст, или някой е заболял 

смъртоносно, в много случаи е довеж-

дала до обрат. Доказани са случаи на 

самоизлекуване от рак и други тежки 

болести след дълбоко и разтърсващо 

познание за лъжата на собствения до-

тогавашен живот, и това познание е 

водело до пълна „преоценка на всички 

ценности” в себе си и с това до връ-

щане към здравия живот. За вечните 

скептици може би има смисъл да при-

помним израза на Юнг „архетипът на 

спасителя”. Юнг твърди, че у всеки 

човек се намира такъв архетип, който 

в различни, опасни или „гранични” живо-

тозастрашаващи ситуации може, но 

не е задължително, да се активира, и 

така да спаси човека от гибел. Психо-

невроимунологията днес е на най-пра-

вилния път да докаже този „архетип 

на спасителя” у човека. 

Прави впечатление, че днес го-

лям брой млади хора решават 

да учат богословие. Къде вижда-

те мотивите за избора на това 

призвание, което често предпо-

лага и живот, който (би трябва-

ло) силно да се отличава от живо-

та на повечето хора от своето 

поколение? 

Главната причина за засилване на ин-

тереса на младите хора към богослов-

ските науки, а сред тях има и девой-

ки, е провокиран, по мое мнение, от 

общото засилване на интереса към 

религията, православието и сръбско-

то духовно и национално минало. Дали 

тази дейност, която е свойствена на 

човешкия дух, и която е била потиска-

на и насилствено потъпквана, е нор-

мална? В едно време на огрубяване, 
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материализъм и безочливо манипули-

ране – особено посредством полити-

ката, медиите и новия вид перфидна 

икономическа диктатура чрез власт-

та на силните – хората в цял свят 

по един реактивно-спасителен начин 

спонтанно се обръщат към вярата. Те 

всъщност се стремят да оживят своя 

homo religiosus или своя „архетип на 

спасителя”, скрито присъстващ в нас 

открай време, или, ако искате, врязан 

дълбоко в нашата имунна система. 

Що се отнася до разликата между све-

щениците и останалите професии, 

те, и особено монасите, трябва да се 

отличават от другите, но по-малко по 

външни знаци, а много повече по същ-

ността на онова, което представят 

пред народа чрез своята външност. 

Надявам се, че завинаги е отминало 

времето, когато свещеникът (само в 

Сърбия и Черна Гора) се е срамувал от 

света заради своята брада или мантия. 

Свещениците и монасите са вестите-

ли и радостни „опомнители” на забрав-

ливите сърби за онзи, който преди поч-

ти 1000 години ги е кръстил, което 

значи и просветил, който ги е запазил 

по време на дългото и тежко турско 

време и който единствен и днес може 

да им напомня за тяхната национална и 

религиозна идентичност. 

Може ли вярата да помогне на 

хората, поне на онези, кои-

то са уморени и унили, да прежи-

веят онова време и да останат 

на правия път? 

Точно така мисля. В такова катастро-

фално време като нашето, правосла-

вието получава големия и неочакван 

шанс да повдигне тежко падналия дух 

на сръбския, и не само на сръбския 
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народ. И когато от Римокатолическа-

та църква, както и от протестант-

ските, излизат много хора, недоволни 

от действията и дейността на тези 

църкви, Православната църква нався-

къде преживява възраждане. 

До каква степен автентич-

ната религиозност може да 

влияе позитивно на морала? Въ-

просът е резултат от общата 

загриженост за драматичното 

увеличаване на тежките престъ-

пления... 

Отношенията между религия и морал 

отдавна е предмет на философски, 

религиозни и научни дискусии. Тези 

отношения са се обсъждали още по 

време на античността. Първо, да си 

припомним накратко разликите меж-

ду морал и етика: моралът отговаря 

на въпроса: „Какво трябва да правя?”, 

стреми се към добродетелта и негов 

връх е светостта, докато етиката 

отговаря на въпроса: „Как да живе-

ем?”, стреми се към щастието и неин 

връх е мъдростта. Ако останем само 

до морала, тогава спокойно можем 

да кажем, че автентичната религи-

озност винаги е влияела позитивно 

на морала. Естествено, на морала 

на отделния човек, особено на чове-

ка християнин, но, за съжаление, не и 

на морала на цял един народ. Руски-

ят религиозен философ Константин 

Леонтиев добре е казал: „Има човеч-

ни хора, но няма човечни държави”. 

Въпреки че моралът, както и някои 

други същностни човешки категории, 

се придобива в детството, в семей-

ството, ние го усъвършенстваме цял 

живот, и така постепенно ставаме 

все по-морални. 
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Както изглежда, това е твър-

де дълъг път, за който не все-

ки човек има търпение... 

Естествено, такъв труден и бавен 

път към нравствено усъвършенст-

ване в живота не може да преминава 

без скърби и страдания, той изисква 

търпение. На въпроса, който често 

ми се задава на откритите дискусии, 

е дали съществуват морални хора, 

които не са религиозни, отговарям 

положително. 

Историята ни учи, че в името 

на Църквата много хора са 

били избивани, и то по най-сви-

реп начин. Как обяснявате това? 

По дефиниция християнската Църква е 

„мистично тяло Христово, есхатоло-

гична общност в историята, и инсти-

туция”. Естествено, такова разбиране 

за Църквата може да приеме и трайно 

да носи в сърцето си само истинският 

християнин. Църквата, освен това, е и 

институция, с всички известни земни 

и материални черти и събития. Поне-

же всички, като хора, сме и земни, и 

небесни същества, родени с два коре-

на, не е възможно да очакваме идеална 

Църква, защото това би означавало 

начало на осъществяването на небес-

ното царство на земята, което Иисус 

Христос никога не е казал, нито обе-

щал. Вярно е, че в продължение на 2000 

години юдео-християнска цивилизация 

и култура, и малко по-малко ислямска, е 

имало много кървави войни в името на 

вярата. От една страна, това свиде-

телства за голямата сила на вярата и 

потребността на човека и народа да 

покаже своята вяра и да я осъществи 

на земята (есхатологичните очаква-

ния на марксизма!), а от друга, за из-

опачените начини и средства, които 

хората през вековете са намирали, за 

да задоволят своя метафизичен глад 

и жажда да правда. Когато забравим, 

било като отделни индивиди, било 

като народ, че единствената позво-

лена, предложена от Христос, револю-

ция – това е вътрешната борба със 

самите себе си, а не насилствената 

революция, оцапването на ръцете с 

кръвта на ближния, тогава настъпва 

катастрофа: граждански и междуна-
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родни войни и всякакви други беди. Фа-

ктът, че е имало толкова войни имен-

но в страните с монотеистични рели-

гии, силно наскърбява вярващите хрис-

тияни, но не ги превръща в атеисти, 

докато за неверниците това е добре 

дошло като потвърждение  и подкрепа 

на тяхното неверие. Дали поради това 

те са по-щастливи и спокойни? 

Сред нашите читатели има 

хора с различни вероизпове-

дания, които със сигурност не са 

настроени враждебно едни към 

други, но техните църкви до из-

вестна степен са. Какво бихте 

ги посъветвали, като обикнове-

ни хора, в смисъл на култивиране-

то на духовност, любов и толе-

рантност към ближния? 

Колкото повече са хората в едно об-

щество, а и народ, които цял живот 

преобразяват себе си, толкова повече 

са реалните изгледи и народите от 

различни вероизповедания да бъдат 

по-толерантни едни към други. Между 

другото, ако, като отделни индивиди 

бяхме стигнали до този единствено 

добър начин за укрепяване на себе си 

като религиозни и морални същества, 

необходимо е из основи да опознаем 

своята религия. Това, което трябва да 

учим цял живот, независимо дали сме 

вярващи, или не, е готовността за ди-

алог и толерантност. 

Превод от сръбски: 

Татяна Филева

Из списание „Вива”, 84, януари 1998 г. 

Източник: www.rastko.rs/filosofija/jerotic. 
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ОТ ВОДА И ДУХ

I

В миналото, по вре ме на злат ния 

век на хрис ти ян с ко то богослуже-

ние, тайнството Кръщение се 

е из вър ш ва ло в пас хал на та нощ 

ка то ор га нич на част от еже год-

но то праз ну ва не на Пасха1. Дори 
и днес, ко га то връз ка та меж ду 
два та праз ни ка е прекъсната, 
кръ щел но то пос ле до ва ние и пас-
хал ното богослужение все още 
но сят не из ли чи мия знак на вза-
им на та си връз ка и зависимост2. 
Много хрис ти яни оба че не зна ят 
това. На мал ци на е известно, че 
в основата си Пасхалното бо-
гос лу же ние е кръ щел но и ко га то 
в на ве че ри ето на Пасха слу шат 
ста ро за вет ни те че тива за пре-
минава не то на Червено мо ре или 
за три ма та мом ци в огнената 
пещ, или пък за Йона в ут ро ба та 
на кита, те всъщ ност чуват най-
древ ни те праобрази на Кръще-
нието и при със т ват на ве ли ко то 
кръ щел но бдение. Те не знаят, че 
радостта, ко ято оза ря ва свя та-
та нощ, ко га то про звучи тър-
жес т ве ни ят въз г лас „Христос 
воскресе!”, е ра дос т та на онези, 
ко ито „в Христос се кръс ти ха 
и в Христос се об ля ко ха”, ко ито 

са се пог ре ба ли „с Него чрез кръ-

ще ни ето в смъртта, та, как то 

Христос въз к ръс на от мър т ви те 

чрез сла ва та на Отца”, тъй и те 

да хо дят в „об но ве ния жи вот” 

(Рим. 6:4)1

Малко хрис ти яни знаят, 
че Пасха ка то ли тур ги-
чен праз ник и Великият 
пост ка то ли тур гич на 
под го тов ка за Пасха, имат 
за пър во из точ ник чес т-
ва не то на Кръщението; 
че Пасха, „Праз ни кът на 
праз ни ци те”, е всъщ ност 
ис тин с ко то осъ щес т вя-
ва не на Кръщението, а 
Кръщението е пас хал но 
тайнство.

Този факт е не що по ве че от 

ин те рес на под роб ност от ис-

торията на богослужението. В 

действителност, той е един с-

т ве ни ят път към ед но по-пъл но 

раз би ра не на Кръщението, на 

не го во то зна че ние за жи во та 

на Църквата и за лич ния ни жи-

вот ка то християни. А от точно 

та ко ва раз би ра не на ос но во по ла-

га що то тайнство на хрис ти ян-

с ка та вя ра и жи вот днес, повече 

от всякога има ме нуж да.

1 Всички биб лейс ки ци та ти са според 
Синодалното из да ние на Библията, С., 1993.
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Защо?

Ка за но просто, Кръщението 
îò ñúñ ò âà от нашия жи во т. 
Разбира се, то все още се 
при ема от всич ки ка то са-
мо понятна необходимост, 
не се оспорва, до ри не се 
пос та вя под въпрос, неп ре-
къс на то се из вър ш ва в на-
шите храмове, с дру ги думи 
– приема се за даденост. И 
въп ре ки то ва, смея да твър-
дя, че в един мно го ре ален 
сми съл Кръщението от със-
т ва и не го во то от със т вие 
е в ос но ва та на днеш на та 
тра ге дия на Църквата.

На пър во мяс то Кръщението 

от със т ва от ëèòóðãèÿòà íà 
öúðêâàòà, ако в по ня ти ето „ли-

тур гия” вла га ме значението, ко-

ето този тер ми н ви на ги е имал 

– общо действие, в ко ето участ-

ва ця ла та Църква, т. е. ця ла та 

общност; действие, в ко ето тя 

учас т ва реално. Не е ли вярно, от 

ли тур гич на глед на точка, че днес 

Кръщението се е пре вър на ло в 

час т но се мей но тър жес т во и по 

правило се извършва из вън об щия 

мо лит вен жи вот на Църквата, 

из вън нейна та Ëèòóðãèÿ? Не е 

ли вярно, че чо век мо же с го ди ни 

да хо ди ре дов но на църква, без 

да е при със т вал до ри на ед но 

Кръщение, без до ри да знае как 

се из вър ш ва то?

Като от със т ва от богослуже-

нието, Кръщението, естествено, 

от със т ва и от на ше то áëàãî÷å-
ñòèå. Â ìèíàëîòî християнинът 

е знаел, че вся ка Пасха е чес т ва-

не на соб с т ве но то му Кръщение, 

на вли за не то и учас ти ето му в 

жи во та на Възкръсналия Хрис-

тос. Той е знаел, че Христовото 

Възкресение от но во се от к ри ва 

и  пот вър ж да ва в то зи акт на об-

но ва и вто ро раждане, чрез кой то 

но ви те чле но ве на Тялото се при-

об ща ват към „об но ве ния жи вот”. 

Днешният хрис ти янин оба че не 

свър з ва се бе си или Църквата 

с Кръщението. Той, раз би ра се, 

знае, че е кръс тен и че Кръще-

нието е не об хо ди мо ус ло вие за 

не го во то член с т во в Църквата. 

Но то ва зна ние ос та ва аб с т рак-

т но – то не раз г леж да Църквата 

ка то об щ ност на онези, ко ито са 

ум ре ли в Христос и та ка са по лу-

чи ли нов жи вот в Него. Благочес-

тието на съв ре мен ния хрис ти-

янин ве че не е кръ щел но то бла-

го чес тие на ран ни те християни. 

Кръщението е прес та на ло да 
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бъ де пос то ян на ре ал ност и опит, 

който ос вещава це лия му живот; 

веч но жив из точ ник на ра дост и 

надежда. То е ка то факт в кръ-

щел но то свидетелство, но не и 

в хрис ти ян с ка та му памет. Така 

той прес та ва да из жи вя ва реално 

Пасха и Петдесетница, Рождест-

во Христово и Богоявление, це лия 

ли тур ги чен жи вот на Църквата в 

тяхната непосредствена връз ка 

с Кръщението ка то реалности, 

чи ето зна че ние и дейс т ве ност в 

Църквата се из пъл ват във и чрез 

Кръщението.

В край на сметка, ка то е 
прес та на ло да под х ран-
ва нашето хрис ти ян с ко  
благочестие, Кръщение-
то оче вид но е за гу би ло 
си ла та си да фор ми ра 
хрис ти ян с кия ни миро-
глед, т. е. ос нов ни те ни 
нагласи, мо ти ва ции и 
решения.

Днес не съ щес т ву ва хрис ти-

ян с ка „фи ло со фия на жи во та”, 

ко ято да об х ва не ця лос т но то 

ни съ щес т ву ва не – се мейс т во и 

професия, ис то рия и общество, 

ети ка и дела. Просто ня ма раз-

ли ка меж ду цен нос ти те и иде-

алите, въз п ри ети в рам ки те на 

хрис ти ян с ка та общност, и оне зи 

из вън нея. Днес хрис ти яни нът 

мо же да бъ де до бър енориаш, ка-

то ед нов ре мен но с то ва жи вее 

спо ред жи тейс ки стан дар ти и 

нагласи, ня ма щи ни що общо, ако 

не и от к ри то про ти во ре ча щи на 

хрис ти ян с ка та вяра. 

Християнинът от ми на ло-
то зна ел не са мо с ра зу ма 
си, но и с ця ло то си съще-
ство, че чрез Кръщението 
се пос та вя в ра ди кал но 
но во от но ше ние спря мо 
всич ки ас пек ти на жи во та 
и спрямо са мия свят; че 
получава, за ед но с вя ра та 
си, ед но но во раз би ра не за 
живота.

За не го Кръщението е би ло изход-

на точ ка и ос но ва на ед на хрис-
ти ян с ка „фи ло со фия на жи во та”, 
на ед но пос то ян но усе ща не за 
посока, ко ето го е на пътс т ва ло 
през це лия му жи тейс ки път, да-

ва ло е от го во ри на всич ки те му 

въпроси, ре ша ва ло е всич ки те му 

проблеми. 

Тази ос но ва е все още с нас. 

Кръщението.

В край на сметка, ка то е 
прес та на ло да под х ран-
ва нашето хрис ти ян с ко  
благочестие, Кръщение-
то оче вид но е за гу би ло 
си ла та си да фор ми ра 
хрис ти ян с кия ни миро-
глед, т. е. ос нов ни те ни 
нагласи, мо ти ва ции и 
решения.

хрис ти ян с ка та вяра. 

Християнинът от ми на ло-
то зна ел не са мо с ра зу ма 
си, но и с ця ло то си съще-
ство, че чрез Кръщението 
се пос та вя в ра ди кал но 
но во от но ше ние спря мо 
всич ки ас пек ти на жи во та 
и спрямо са мия свят; че 
получава, за ед но с вя ра та 
си, ед но но во раз би ра не за 
живота.
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Хората се кръщават. Но ние 

сме прес та на ли да разбираме 

Кръщението ка то врата, ко ято 

во ди към но вия живот, и ка то 

си ла да се бо риш за съх ра не ни-

ето и из рас т ва не то на то зи нов 

жи вот в нас.

II

 Такива са тра гич ни те пос-

ледици от една промяна, която 

за мно зи на мо же би из г леж да 

вто рич на и чис то външ на – прев-

ръ ща не то на Кръщението от 

сър цевина на цър ков ния бо гос-

лу же бен жи вот и бла го чес тие в 

час тен обред. От формална, дог-

ма тическа или ка но нич на глед на 

точ ка то ва мо же би из г леж да 

маловажно. Не е ли Кръщение-

то действително не за ви си мо 

от броя на присъстващите, от 

вре ме то и мяс то то на из вър-

ш ва не то му, от ко ли чес т во то 

на из пол з ва на та вода? Самото 

съ щес т ву ва не на та ка ва глед на 

точ ка ни раз к ри ва кол ко много на-

ше то съв ре мен но дог ма тич еско 

и ка но нич но съз на ние е от къс на-

то от ис тин с кия дух и Предание 

на Църквата, до какава степен 

не познава древния прин цип lex 
orandi lex est credenti, правилото 

на мо лит ва та е правило на вя ра-

та”.

Тази глед на точка, която днес 

се пре по да ва  ка то нор ма на 

Православието, е ре зул тат от 

псев до мор фо зата на пра вос лав-
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но то бо гос ло вие под вли яние на 

Запада, за поч на ла след края на 

пат рис тич на та епо ха и от ро-

ви ла Църквата със за кон ни чес ки 

дух, из ця ло чужд на све ти те 

отци и на ран но то Предание. 

Резултат от то ва за пад но вли-

яние е стес ня ва не то на са мо то 

раз би ра не на Кръщението. Ние 

можем да че тем и да преп ро чи-

та ме съв ре мен ни те учеб ни ци по 

пра вос лав но богословие, без изоб-

що да раз бе рем çà ùî се из пол з ва 

во да при Кръщението, как ва е 

не го ва та връз ка със смъртта и 

възкресението на Христос, за-

що све то то ми ро се ос ве ща ва 

са мо от епис ко пи – обяснения, 

ко ито оче вид но са ре ша ва щи 

за раз би ра не то на кръ щел но-

то тайнство. В те зи учеб ни ци 

Кръщението се оп ре де ля поч ти 

из к лю чи тел но ка то измиване на 

пър во род ния грях и пре да ва не 

на благодатта, ка то и две те 

дейс т вия се пред с та вят ка то 

не об хо ди ми (в юри ди чес ко то зна-

че ние на думата) за спасението. 

Но Кръщението ка то тайнство 

на възраждането, ка то пов тор но 

сътворяване, ка то лич на пасха и 

лич на петдесетница за човека, 

ка то при об ща ва не към ëàîñà, 

Божия на ро д, ка то пре минаване 

от ста рия в но вия жи вот и нак-

рая ка то åïè ôà íèÿ (явяване) на 

Царството Божие – всич ки те зи 

значения, ко ито са пра ви ли Кръ-

щението та ка ре ша ва що и важ но 

за ран нох рис ти ян с ко то бла го-

чес тие и опит, днес на практика 

са пренебрегнати, за що то не се 

впис ват в за кон ни чес ка та рамка, 

въз п ри ета от Запада.

Този вид бо гос ло вие на практика 

е ка зало всич ко за äåéñ ò âå íîñ-
ò òà на тайнствата ка то ця ло 

и на Кръщението в частност. 

Единственият въпрос, кой то оче-

вид но не го интересува, е: „Êîå 
пра ви Кръщението дейс т ве но?” 

Поради та зи при чи на офи ци ал-

но то бо гос ло вие всъщ ност е 

под по мог на ло и ус ко ри ло ли тур-

гич ния упадък, кой то мал ко по 

мал ко е из го нил Кръщението от 

Ëè òóð ãè ÿòà на Църквата и го е 

пре вър на ло в час тен обред. 

Упадъчен ли тур ги чен жи-
вот, под дър жан от упа дъч-
но бо гос ло вие и во дещ към 
упа дъч но бла го чес тие – 
то ва е тъж на та ситуация, 
в ко ято се на ми ра ме днес и 
ко ято тряб ва да се проме-
ни, ако оби ча ме Църквата и 
ис ка ме тя от но во да ста-
не силата, ко ято про ме ня 
чо веш кия живот.
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ПОДГОТОВКА ЗА КРЪЩЕНИЕ

От ня кол ко ве ка на сам Църквата 

прак ти ку ва поч ти из к лю чи тел но 

кръ ща ва не на младенци. Въпреки 

то ва, в ли тур гич но от но ше ние 

тайнството е за па зи ло фор ма та 

и струк ту ра та си от времето, 

ко га то мнозинството кръ ща ва-

щи се са би ли възрастни. Това се 

вижда осо бе но в под гот ви тел-

ни те правила, ко ито в на ши те 

съв ре мен ни бо гос лу жеб ни кни ги 

са гру пи ра ни под заг ла ви ето 

„Молитви за при ема не на ог ла-

ше ния”2.

Тази част от последованието, 

днес от но си тел но кратка, е пос-

лед ни ят оце лял еле мент от дъл-

га та под го тов ка за Кръщението, 

ко ято в миналото, спо ред мес-

т ни те тра ди ции е про дъл жа-

ва ла от ед на до три години. 

Кандидатите за Кръщение, 

на ри ча ни îãëàøåíè, би ли въ-

веж да ни пос те пен но в жи во та 

на Църквата чрез спе ци ал ни 

обреди, ко ито включ ва ли ек зор-

2 Òðåáíèê, Издание на Св. Синод на Българската 

Църква, С., 1981. В ци ти ра ни те мо лит ви пун к ту-

аци ята и пра во пи сът на треб ни ка са при ве де ни 

в съ от ветс т вие със съв ре мен ни те пра ви ла 

(áåë. ïðåâ.).

сиз ми (про гон ва не на не чис ти те 

духове), молитви, пре по да ва-

не на уче ни ето на Свещеното 

Писание и т. н. В под го тов ка та 

участвала ця ла та хрис ти ян с ка 

община, ка то по то зи на чин са-

ма та тя съ що се гот ве ла за при-

ема не то на своите но ви  членове. 

Тъкмо та зи двой на под го тов ка 

– на ог ла ше ния и на Църквата – 

ста на ла на ча ло на пред пас хал ния 

бо гос лу же бен период, кой то днес 

на ри ча ме Велик пост32. Това би ло 

вре ме на ре ша ва ща и нап рег на-

та под го тов ка за свя та та нощ, 

чийято кулминация би ло имен но 

прос ве тле ни ето на онези, ко ито 

ид ва ли при Христос и тър се ли 

спа се ние и нов жи вот в Него.

Какъв е сми съ лът на та зи 

подготовка? Въпросът е важен, 

за що то пре об ла да ва що то днес 

кръ ща ва не на мла ден ци ка то че 

ли прев ръ ща ня кои от те зи под-

3 Вж. мо ята кни га The Great Lent, St. Vladimir’s 

Seminary Press, New York, 1969. За ин с ти ту-

та на ог ла ше ни ето вж. H. Leclercq, „Catéchèse, 
catéchisme, catéchumene”, в: Dictionnaire d’ 
Archéĺologie Chrétienne et de Liturgie, 1910; J. 
Daniélou, „L’institution catéchumenale aux pre-
miers siècles” в Documentation catéchistique (Com-
mission nationale de l’enseignement religieux), Dijon, 

1957, стр. 27-36. Също и в: La Maison Dieu (1947); 

L’initiation chrétienne (1959): „Du catéchumenat à la 
con �r mation”.
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гот ви тел ни пра ви ла в не нуж ни 

отживелици. Но оче вид но то им 

зна че ние за древната Църква 

и за съв ре мен но то ли тур гич но 

предание, как то и за паз ва не то на 

она зи струк ту ра на Кръщението, 

според ко ято се кръ ща ва ли то га-

ва възрастните, яс но показва, че 

в очи те на Църквата под го тов-

ка та е би ла не делима част от 

кръ щел но то тайнство. Ето за що 

из с лед ва не то на Кръщението 

тряб ва да за поч нем с от го во ра 

на то зи въп рос.

Първо тряб ва да осъзнаем, че 

под го тов ка та е пос то ян на и 

съ щес т ве на стра на на цър ков-

ния мо лит вен жи вот изобщо. 

Невъзможно е да вникнем в ду ха 

на богослужението, да раз бе-

рем не го вия сми съл и реално да 

учас т ва ме в него, без да сме 

разбрали, че то се ос но ва ва най-

ве че на двойн с т ве ния ри тъм на 

ïîä ãî òîâ êà и èçâúðøâàíå, и че 

то зи ри тъм е ос но во по ла гащ за 

цър ков ното богослужение, за що-

то от к ри ва и ис тин с ки осъ щес-

т вя ва двойн с т ве на та при ро да и 

фун к ция на са ма та Църква43.

4 За ли тур ги ята ка то под го тов ка и извърш-
ване вж. The Great Lent, стр. 45-55.

От ед на страна, ñà ìà òà Öúðêâà 

е под го тов ка – тя ни под гот вя 

за веч ния живот. Нейната фун-

к ция е тя та ка да пре об ра зи 

це лия ни живот, че са ми ят той 

да се пре вър не в подготовка. 

Чрез проповед, уче ние и мо лит ви 

тя неп рес тан но ни разкрива, че 

пре дел на та ценност, ко ято да ва 

сми съл и по со ка на нашия жи во т, 

е „в края”, тя е „в бъ де щия век”, на 

нея тряб ва да се надяваме, нея да 

очакваме, нея да предчувстваме. 

Без то ва ос нов но из ме ре ние 

на под го тов ка та прос то ня ма 

християнство, ня ма Църква. В 

то зи сми съл богослужението на 

Църквата е ви на ги под го тов ка – 

Църквата по соч ва и се съ от на ся 

с не що от въд са ма та се бе си, 

от въд настоящето. Нейната 

фун к ция е да ни на ка ра да за поч-

нем тази подготовка и чрез не я 

да пре об ра зи жи во та ни, ка то го 

съ от не се с неговото възпълване 

в Божието Царство.

От дру га страна, Църквата в 

ос но ва та си е и èçïúëíåíèå. 

Събитията, ко ито са я съз да ли 

и ко ито са из точ ник на нейна та 

вя ра и живот, ве че са се случили: 

Христос е дошъл. В Него чо-
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векът е обожен и издигнат до 

небесата. Светият Дух е до шъл 

и Неговото ид ва не е възвестило 

Божието Царство. Благодатта 

е да де на и Църквата е ис тин-

с кият „рай на зе мя та”, за що то 

чрез нея сти га ме до тра пе-

зата на Христос в Неговото 

Царство. Ние сме получили 

Светия Дух и мо жем да ста нем 

причастници, на но вия жи вот 

тук и сега и да бъ дем в об ще-

ние с Бога. 

Тъкмо във и чрез бо гос лу же ни ето 

се раз к ри ва и пре да ва двой с т-

ве на та при ро да на Църквата. 

Същностната фун к ция на бо-

гос лу же ни ето е да пре вър не 

Църквата в под го тов ка и да я 

раз к рие ка то изпълнение. Така 

все ки ден, вся ка седмица, вся ка 

го ди на е пре об ра зе на и пре вър-

на та в двойн с т ве на реалност, 

в съ от но ше ние меж ду „ве че” и 

„още не”. Ние не бих ме мог ли 

да се под гот вим за Божието 

Царство, ко ето тепърва тряб-

ва да дой де, ако то ва Царство 

не ни бе ше ве че дадено. Не бих-

ме мог ли да пре вър нем êðàÿ в 

обект на на ша та любов, на деж-

да и копнеж, ако то зи край не 

ни бе ше раз к рит ка то слав но и 

блес тя що íà÷àëî. Не бих ме мог-

ли да се мо лим „Да дой де Твоето 

Царство”, ако не ни бе ше  да ден 

вку сът на то ва Царство. Ако 

бо гос лу же ни ето на Църквата 

не бе ше изпълнение, нашият жи-

во т ни ко га не би мо гъл да ста не 

подготовка. Двойственият ри-

тъм на под го тов ка та и из пъл не-

ни ето въобще не е слу ча ен и със-

тав ля ва са ма та същ ност на ли-

тур гич ния жи вот на Църквата, 

на богослужението, не са мо в 

не го ва та цялост, но и във вся ка 

от със тав ни те му час ти – все ки 

праз ни чен период, вся ка служба, 

вся ко тайнство. Какво би би ла 

Пасха без свет ла та ти ши на на 

Велика събота? Тържественият 

мрак на Велики Петък без дъл га-

та под го тов ка на Великия пост? 

Не се ли прев ръ ща тъ га та на 

поста в свет ла тъ га от свет-

ли на та на ид ва ща та Пасха? 

Ако днес за тол ко ва мно го хо ра 

бо гос лу же ни ето на Църквата е 

прес та на ло да бъ де най-дъл бо-

ката потребност и ра дост на 

техния жи во т, при чи на та е, че 

те са заб ра ви ли или ни ко га не 

са зна ели ос нов но то ли тур гич-

но пра ви ло на под го тов ка та и 

изпълнението. Те не чув с т ват 

изпълнението, за що то пре неб-
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рег ват подготовката, а пре неб-

рег ват подготовката, за що то 

не се стре мят към изпълнение. 

Тогава на ис ти на бо гос лу же ни-

ето из г леж да ка то не ле по въз-

к ре ся ва не на ар ха ич ни форми, 

ко ито трябва да се „съ жи вят” с 

ня кой кон церт или с из кус т ве на 

и без в кус на тържественост.

Кръщението не е из к лю-
че ние от то зи основен 
принцип. То изис к ва под го-
тов ка дори и ако чо веш ко-
то същество, което ще се 
кръщава, е са мо на ня кол ко 
дни и не е в със то яние да 
раз бе ре как во се случва. 

Като се различава коренно от 

ня кои ра ци она лис тич ни секти, 

Православната църква ни ко га 

не е раз г леж да ла ðàç áè ðà íå òî 
ка то ус ло вие за Кръщението. 

Нещо повече, тя утвърждава, че 

ис тин с ко раз би ра не се пос ти га 

чрез Кръщението, то е по-ско ро 

не гов ре зул тат и плод, от кол ко-

то условие. Далеч сме от плос ка-

та идея, че Кръщение не мо же ло 

да бъ де получено, до ка то не бъ де 

„раз б ра но” и „при ето”, и сле до ва-

тел но тряб ва ло да се из вър ш ва 

са мо над възрастни. 

Може би пре дел на та бла-
го дат на Кръщението е 
имен но в това, че ни пра ви 
деца, въз с та но вя ва в нас 
оно ва младенчество, без 
което, по ду ми те на Самия 
Христос, е не въз мож но 
да се при до бие Божието 
Царство. Сле до ва тел но 
подготовката е ця лос тен 
акт на Църквата, в кой то 
тя про ве ря ва всичко, ко ето 
пра ви въз мож но кръ щел но-
то възраждане. 

Защото ця ла та Църква се 

променя, обо га тя ва и изпълва, 

ко га то по ред но то Божие чедо се 

при об ща ва към нейния жи вот и 

ста ва член на Тялото Христово.

Както казахме, Кръщението е 

пас хал но тайнство, а Пасха оз-

на ча ва „преминаване”, „излизане”. 

Това преминаване за поч ва с под-

гот ви тел ни те об ре ди и ги пра ви 

ис тин с ко  на ча ло на тайнството, 

под го тов ка за онова, ко ето 

пред с тои да се извърши в 

тайнството на во да та и Духа.

Може би пре дел на та бла-
го дат на Кръщението е 
имен но в това, че ни пра ви 
деца, въз с та но вя ва в нас 
оно ва младенчество, без 
което, по ду ми те на Самия 
Христос, е не въз мож но 
да се при до бие Божието 
Царство. Сле до ва тел но 
подготовката е ця лос тен 
акт на Църквата, в кой то 
тя про ве ря ва всичко, ко ето 
пра ви въз мож но кръ щел но-
то възраждане. 
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ОГЛАШЕНИЕТО

Молитвата за ог ла ше ния в 

Требника се пред шес т ва  от 

след ни те указания: 

Ñâåùåíèêúò ðàç âúð ç âà ïî ÿñà 
íà êðúùàâàíèÿ, îá ðú ùà ãî íà 
èçòîê, äó õà òðè ïú òè â ëè öå òî 
ìó è òðè ïú òè áëà ãîñ ëà âÿ ÷å ëî-
òî è ãúð äè òå ìó, ñëà ãà ðú êà íà 
ãëà âà òà ìó…

Тези ука за ния тряб ва да бъ дат 

обяснени, а опи са ни ят об ред 

да бъде пос та вен в кон тек с та 

на ця лос т на та пред к ръ щел на 

подготовка.

В древната Църква же ла ещи ят да 

ста не хрис ти янин бил до веж дан 

при епис ко па на мес т на та цър-

к ва от сво ите âúçïðèåìíèöè4, 

то ест от оне зи чле но ве на 

хрис ти ян с ка та община, ко ито 

мо же ли да сви де тел с т ват за 

се ри оз ни те на ме ре ния на кан ди-

да та и за ис тин с кия ха рак тер на 

не го во то обръщане. 

Институтът на въз п ри ем ни ци-

те е ста нал на прак ти ка твър-

де фор ма лен и за то ва е важ но 

да раз бе рем не го во то зна че ние 

и фун к ция в миналото, как то и 

въз мож на та му и по мое мне-

ние важ на ро ля в днеш но време. 

Възприемниците са спо ме на ти 

още в „Правилата на св. апос-

то ли”:

„…и не ка (кан ди да ти те за 

Кръщение) да бъ дат раз пи та-

ни за при чи на та да при бяг нат 

до вярата. И тези, ко ито са ги 

довели, да сви де тел с т ват за тях 

да ли мо гат да чу ят (Словото). 

Нека се про учи жи во та им и нра-

ви те им…”

О. Finn, в кни га та си „Службата 

на Кръщението в кръ щел ни те 

по уче ния на св. Йоан Златоуст” 

пише: „Нуждата от въз п ри ем ни ци 

ста на ла осо бе но ос т ра от чет-

вър ти век на та тък във връз ка с 

ряз ко уве ли че ния брой на при съ-

еди ня ва щи те се към Църквата. В 

го ле ми градове, ка то Антиохия, 

прос то не би ло въз мож но пред с-

та ви те ли те на Църквата да поз-

на ват ха рак те ра и лич нос т та 

на мно го то кандидати, тър се щи 

Кръщение, ни то пък мо же ли да 

оси гу рят ин ди ви ду ал ния под ход 

и вниманието, не об хо ди ми за 

цялостното фор ми ра не на все ки 
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християнин. Така ос вен га рант 

въз п ри ем ни кът ста нал и учи-

тел…” (стр. 54-55).

Теодор Мопсуестийски пише:

 

Що се от на ся до тебе, 
кой  то  при  бяг  ваш до 
Кръщението, оп ре де лен 
чо век за пис ва име то ти в 
цър ков на та книга, как то 
и то ва на кръс т ни ка ти, 
кой то от го ва ря за теб и 
ти ста ва во дач в гра да 
и во дач в граж дан с т во-
то ти. Това се прави, за 
да знаеш, мно го пре ди да 
ти дой де вре ме то и док-
ле си още на земята, че 
си за пи сан на не бе то и че 
вър ху кръс т ни ка ти, кой-
то съ що е записан, ле жи 
го ля ма та от го вор ност 
да изу чи тебе, кой то си 
чуж де нец и но во до шъл в 
то зи ве лик град, на всич-
ки оне зи неща, ко ито се 
от на сят до гра да и не го-
во то гражданство, тъй че 
да се за поз на еш с жи во та 
му без тре во ги и уси лия…” 
(Кръщелни поучения).

Гръцката ду ма за въз п ри ем ник 

αναδεχοµενοζ има зна че ние на 

„по ръ чи тел на длъж ник”. Св. Йоан 

Златоуст обяс ня ва то ва на въз-

п ри ем ни ци те по след ния начин:

„Нека се обър на се га към онези, ко ито 

ви въз п ри емат (τουξ αναδεχοµενουζ), 
та да зна ят и те как ва от п ла та 

заслужават, ако са се гри жи ли доб ре 

за вас, и как во осъж дане си навличат, 

ако са би ли нехайни. Помислете си, 

възлюбени, за ония, ко ито са при-

ели по ръ чи тел с т во за пари, и как се 

под ла гат на по-го ля ма опас ност от 

длъжника. Защото, ако длъж ни кът се 

по ка же благоразумен, бре ме то на кре-

ди то ра ще намалее; ако е неразумен, 

на го ля ма опас ност го излага. Затова 

и мъд ре цът ни поучава, ка то казва: 

„Ако.. поръчителствуваш, гри жи се 

ка то за дъл жен да пла тиш” (Сир. 8:16). 

Ако при ели те по ръ чи тел с т во за па ри 

се счи тат за отговорни, кол ко по-

ве че онези, ко ито са при ели ду хов но 

по ръ чи тел с т во и са от го вор ни за 

добродетелите, са длъж ни да про явят 

ве ли ка грижа, ка то убеждават, съ вет-

ват и поправят, и про явя ват ба щин с ка 

любов. И не ка не мислят, че всич ко то-

ва ня ма за тях ни как во значение, но да 

разберат, че и на сла ва та ще ста нат 

съпричастници, ако с нас тав ле ни ята 

си при ве дат нас тав ля ва ни те в пъ тя 

на добродетелта, а ако из пад нат в 

безусърдие, го ля мо ще е осъж де ни ето 

им. Затова има оби чай да ги на ри чат 

„ду хов ни отци”, та и чрез то ва да мо-

гат да се на учат как ва ве ли ка лю бов 

Що се от на ся до тебе, 
кой  то  при  бяг  ваш до 
Кръщението, оп ре де лен 
чо век за пис ва име то ти в 
цър ков на та книга, как то 
и то ва на кръс т ни ка ти, 
кой то от го ва ря за теб и 
ти ста ва во дач в гра да 
и во дач в граж дан с т во-
то ти. Това се прави, за 
да знаеш, мно го пре ди да 
ти дой де вре ме то и док-
ле си още на земята, че 
си за пи сан на не бе то и че 
вър ху кръс т ни ка ти, кой-
то съ що е записан, ле жи 
го ля ма та от го вор ност 
да изу чи тебе, кой то си 
чуж де нец и но во до шъл в 
то зи ве лик град, на всич-
ки оне зи неща, ко ито се 
от на сят до гра да и не го-
во то гражданство, тъй че 
да се за поз на еш с жи во та 
му без тре во ги и уси лия…” 
(Кръщелни поучения).
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Протопрезвитер Александър Шме-
ман (1921-1983) е смятан за един от 
най-значимите православни бого-
слови на XX век.

Роден е на 13 септември в гр. Ревл 
(Ревел, Естония). Средното си об-
разование получава в Париж.

През 1945 г. завършва парижкия пра-
вославен богословски институт 
„Св. Сергий", и преподава след това 
в катедрата по църковна история 
в него. Година по-късно приема све-
щенически сан.

През 1951 г. младият свещеник приема поканата на Православ-
ната семинария „Св. Владимир" в Ню Йорк и заедно със съпруга-
та си и трите си деца  заминава за Съединените щати.

През 1959 г. Ал. Шмеман защитава докторска дисертация по 
литургическо богословие в Париж.

От 1962 заема поста декан на Владимировската семинария.

Прот. Ал. Шмеман е почетен доктор на много университети, 
член е на Митрополитския съвет и проповядва и участва често 
в радиопредавания за Русия.

Изследванията му са в областта на литургическото богосло-
вие. В тях той задълбочено разкрива богатството и дълбочи-
ната на православната литургическа традиция.

На български са издадени книгите му „От вода и Дух“, „Вели-
кият пост“, „Литургия и живот“ , „За живота на света“, „Ис-
торическият път на Православието“ и „Литургическо богосло-
вие“, „Дневници“, „Срещи със Солженицин“, „Неделни  проповеди 
и статии“ и др.

Протопрезвитер Ал. Шмеман умира на 13 декември 1983.
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тряб ва да имат към до ве ре ни ци те си 

в ду хов ни те дела. И ако е дос той но да 

во диш към рев ност в доб ро де те ли те 

онези, ко ито ни как не са свър за ни с 

нас, тол ко ва по ве че тряб ва да из пъл-

ня ва ме то ва пред пи са ние спря мо тези, 

ко ито при ема ме за ду хов ни синове. 

Вие, възприемници, узнахте, че го ля ма 

опас ност ви грози, ако из пад не те в 

не хайс т во” (Огласителни беседи, св. 

Йоан Златоуст).

В ко мен та ри ите си към то зи 

от къс о. Finn пише: „Приемането 

от стра на на въз п ри ем ни ка на 

своя кръ щел ник ка то син яс но 

сви де тел с т ва за за дъл же ни ето 

му да сле ди за по-на та тъш но то 

фор ми ра не на хрис ти ян с ки доб ро-

де те ли в не го след Кръщението. 

За съжаление, св. Йоан Златоуст 

не спо ме на ва за за дъл же ни-

ята му пре ди Кръщението. Но 

от нас тав ле ни ята следва, че 

въз п ри ем ни кът е га ран ти рал 

за характера, по ве де ни ето и 

на чи на на жи вот на кан ди да та 

по вре ме на включ ва не то му в 

спи съ ка и че въз п ри ем ни ци те и 

ог ла ше ни те за ед но са слу ша ли 

наставленията. Освен това, 

из г леж да несъмнено, че въз п ри-

ем ни кът е имал важ на ро ля при 

нрав с т ве но то фор ми ра не на 

кръс те ния по вре ме на обу че ни-

ето му и мо же би до ри ня ка къв 

дял в не го ва та ве ро учи тел на и 

бо гос лу жеб на под го тов ка” (цит. 

съч., стр. 57).

Днес въз п ри ем ни ци те ня мат 

дру ги фун к ции ос вен чис то бого-

служебни: да дър жат в ръ це 

де те то по вре ме на обредите, 

пред шес т ва щи Кръщението, да 

от го ва рят вмес то него, да че-

тат Символа на вя ра та и да го 

поемат от купела. Изборът на 

кръс т ни ци (възприемници) се е 

пре вър нал във вът реш но се ме ен 

въп рос и твър де чес то пос лед ни-

те се из би рат по причини, които 

нямат ни що об що с Църквата, 

нейна та вя ра и ду хов на та от-

го вор ност за кръстения. И тъй 

ка то от тях не се изис к ва ни що 

и ни кой не им вме ня ва ня как ви 

за дъл же ния и отговорности, фор-

мал но то изис к ва не те да са пра-

вос лав ни из г леж да ирелевантно. 

Все пак съм убеден, че днес по-

ве че от вся ко га има ме нуж да от 

ин с ти ту та на възприемниците. 

Ние вече не жи ве ем в пра вос лав-

но об щес т во и култура. 

И ако по правило, все още 
кръ ща ва ме де ца та си, 
проб ле мът за тяхното 
оставане в Църквата, 
проб ле мът за тях но то 
ре ли ги оз но об ра зо ва ние и 
въз пи та ние е ста нал на-
ис ти на сериозен. 

Налага се де ца та да не се из-

пус кат от пог ле да на Църквата, 

осо бе но когато, след ка то са би-

но об щес т во и култура. 

И ако по правило, все още 
кръ ща ва ме де ца та си, 
проб ле мът за тяхното 
оставане в Църквата, 
проб ле мът за тях но то 
ре ли ги оз но об ра зо ва ние и 
въз пи та ние е ста нал на-
ис ти на сериозен. 
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ли кръстени, те прос то излизат 

от цър ков ния жи вот по ра ди 

без раз ли чи ето или нев ни ма ни-

ето на ро ди те ли те си. Имаме 

нуж да от да леч по-сис те ма тич-

но ве ро уче ние за обър на ли те се 

в Православието. Накрая, има 

нуж да от мно го по-тяс на връз ка 

меж ду об ра зо ва тел ни те ин с ти-

ту ции на ено ри ята (цър ков но 

учи ли ще за де ца и възрастни) 

и нейния бо гос лу же бен живот, 

обе ди нен око ло тайнствата. 

Оттук и след ни те препоръки, 

които, раз би ра се, след ва да 

бъ дат обсъдени, про уче ни и ако 

се ока жат по лез ни и приложими, 

пред ло же ни на вис шия клир за 

одобрение:

а. Поне един или два ма въз п-

ри ем ни ци да се наз на ча ват не 

от семейството, а от ено-

рийс кия све ще ник от сре ди те 

на най-активните, об ра зо ва ни 

и съз на тел ни енориаши, ка то 

Църквата след ва да про ве ря ва 

тях на та ком пе тент ност за та-

ко ва начинание.

б. Назначеният от Църквата въз-

п ри ем ник да се за дъл жи да прос-

ле дя ва раз ви ти ето на детето, 

по ве ре но му от Църквата, и да 

док лад ва всич ки проб ле ми на све-

ще ни ка (не мар ли вост от стра на 

на ро ди те ли те при при об ща ва не-

то на де те то към тайнствата, 

пре неб рег ва не на не дел но то 

училище, пре мес т ва не на се мейс-

т во то и т.н.).

в. Освен обича йни ят спи сък на 

енориашите, да се во ди спе-

ци ал на кни га за из вър ше ни те 

Кръщения, къ де то да се от ра зя-

ва ре ли ги оз ни ят жи вот на вся ко 

кръс те но дете, та ка че все ки 

но во наз на чен све ще ник да мо же 

да се за поз нае с нея.

г. Освен обик но ве ни те ве ро-

учи тел ни прог ра ми за но во-

кръстени да се оп ре де ля по ед но 

се мейс т во за все ки но во обър-

нат в Православието, чле но ве-

те на ко ето да бъ дат не го ви 

възприемници, за да му по ма гат 

да се приобщи към ено рийс кия 

живот.

Основната идея в те зи 
пре по ръ ки е, че ин с ти ту-
тът на въз п ри ем ни ци те 
иг рае важ на ду хов на ро ля в 
Църквата, и сле до ва тел но 
Църквата, а не се мейс т во-
то трябва да го оп ре де ля 
и контролира.

Раз би ра се, самото обръщане, е 

от въд вся ко обяснение. Какво до-

веж да чо ве ка при Христос? Какво 

Основната идея в те зи 
пре по ръ ки е, че ин с ти ту-
тът на въз п ри ем ни ци те 
иг рае важ на ду хов на ро ля в 
Църквата, и сле до ва тел но 
Църквата, а не се мейс т во-
то трябва да го оп ре де ля 
и контролира.
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го ка ра да повярва? Въпреки 

всич ки опи ти да се сис те ма-

ти зи рат и опи шат „ви до ве те” 

обръщания ви на ги ос та ва не из-

с ле ди мо тайнство то на уни кал-

на та връз ка на Бога с чо века, 

съз да де н от Бога за Самия Него. 

Сле до ва тел но нашето обяс не ние 

за поч ва на етапа, в кой то то зи 

тайн с т вен про цес е до вел до 

обек тив но ре ше ние – äà ñå ïî-
òúð ñè Êðúùåíèåòî, äà ñå âëå çå 
â Öúðêâàòà.

Обърналият се бил до веж дан 

при епископа, кой то в древната 

Църква е бил свещеник, пас тир и 

учи тел на мес т на та хрис ти ян с-

ка община. След ка то се уве рял в 

се ри оз ни те на ме ре ния на обър на-

лия се, епис ко път за пис вал име-

то му в спи съ ка на оглашените5. 

После прек ръс т вал три пъ ти ли-

це то му и въз ла гал ръ ка на гла ва-

та му. Този пър во на ча лен обред, 

на ре чен записване, означавал, че 

то зи човек ве че принадлежи на 

Христос, че е за пи сан в Книгата 

на живота. Във вре ме то на св. 

Йоан Златоуст то ва за пис ва не 

ста ва ло в на ча лото на Великия 

пост6. Днес то е пър ва та стъп-

ка на кръ щел ното последование, 

а сми съ лът му на ми ра ме из ра зен 

в пър ва та мо лит ва за оглашения:

Господи, Боже на истината, от Твоето 

име и от име то на Единородния Ти Син 

и Светия Ти Дух въз ла гам ръ ка та си 

вър ху ра ба Ти, кой то се е удос то ил да 

при бег не към Светото Ти име и да 

се за па зи под зас ло на на кри ле те Ти: 

отс т ра ни от не го ста ра та заб лу да 

и из пъл ни го с вяра, на деж да и лю бов 

към Тебе, за да познае, че Ти ед ни чък 

си Бог истинен, и Единородния Твой 

Син, Господ Иисус Христос, и Светия 

Твой Дух. Дай му да пос тъп ва по всич-

ки Твои за по ве ди и да па зи угод но то 

на Тебе, защото, ако чо век сто ри тия 

неща, ще жи вее чрез тях. Çàïèøè ãî 

â Êíèãàòà Ñè íà Æèâîòà и го съ еди ни 

със ста до то на нас ле ди ето Си. Нека 

се прос ла ви вър ху не го Светото Твое 

име и име то на въз лю бе ния Ти Син, 

Господа на ше го Иисуса Христос, и на 

жи вот во ря щия Ти Дух. Нека очи те Ти 

ви на ги ми лос ти во да гле дат в не го и 

уши те Ти да чу ват гла са на мол ба та 

му. Развесели го в де ла та на ръ це те 

му и във всич ко то му потомство, за 

да Те величае, ка то се пок ла ня и сла-

ви ве ли ко то Ти и въз ви ше но име, и да 

Те хва ли ви на ги през всич ки те дни на 

жи во та си. Защото Тебе въз пя ва вся-

ка не бес на сила, и Твоя е сла ва та – на 

Отца, и Сина, и Светаго Духа, се га и 

винаги, и во ве ки веков. Амин.

Така още в пър ва та молитва, в 

са мо то на ча ло на кръ щел ното 

последование, виж да ме ис тин-

с ки те измерения, съ щин с ко то 

съ дър жа ние на обръщането. 
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Преди всич ко то е èçëèçàíå от 

света, кой то вра гът е от нел 

от Бога и е пре вър нал в затвор. 

Обръщането е съ би тие не са-

мо в об лас т та и на равнището 

на идеите, как то мис лят по ве-

че то хо ра днес. То не е из бор 

на иде оло гия и до ри не е от го-

вор на „проб ле ми те” – термин, 

мъд ро из бяг ван от древната 

Църква и от Свещеното Писание. 

Обръща нето е ис тин с ко излизане 

от мра ка и отчаянието. Човек 

оти ва при Христос, за да бъ де 

ñïàñåí, и за що то дру го спа се ние 

не съществува. Първото дейс т-

вие на кръ щел но то последование 

е дейс т вие на за щи та – ръ ка та 

на епископа, ръ ка та на Самия 

Христос, защитава, подслонява, 

„пок ри ва с кри ла”, за що то пред-

с тои смър т на борба и в та зи 

пър ва молитва чу ва ме имен но 

за нейна та из к лю чи тел на се ри-

оз ност.

Îòêúñ îò êíèãàòà íà ïðîòîïð. 
Àëåêñàíäúð Øìåìàí, „Îò âîäà è Äóõ“, 
èçä. „Îìîôîð“.




