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На светиите Господ е дарил Светия Дух и те 
в Светия Дух ни обичат. Душите на светиите 
знаят Господа и Неговата благост към човека 
и затова техният дух гори от любов към хора-
та. Още докато са живели на земята, те не са 
можели без скръб да слушат за грешен човек 
и в молитвите си са проливали сълзи за него.

Светият Дух ги е избрал да се молят за целия 
свят и им е дал извори на сълзи. На своите из-
браници Светият Дух дава толкова много лю-
бов, че техните души, като от пламък, биват 
обзети от желание всички хора да се спасят и 
да видят славата на Господа.

 
Свети Силуан Атонски

На 27.11.2019 год. Вселенската патриаршия 
обяви канонизацията на стареца Софроний 
(Сахаров) от Есекс. Отец Софроний (1896-
1993) е духовно чедо и житиеписец на обичания 
в целия православен свят свети Силуан Атон-
ски. Той е и основател на манастира „Св. Йоан 
Предтеча“ в графство Есекс, Великобритания.  
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На същия ден Патриаршията обяви ка-

нонизирането и на стареца  Йероним 

Симонопетрински. Имената на два-

мата духовници, старците Йероним и 

Софроний, заедно с тези на стареца 

Даниил Катунакийски, Йосиф Исихаст 

и Ефрем Катунакийски, са част от 

предложението на Вселенската пат-

риаршия за канонизиране на общо пе-

тима атонски монаси.



Прославата на светиите в правос-

лавието не е следствие на тяхното 

канонизиране, а напротив – канони-

зирането засвидетелства църков-

ната прослава и е нейно следствие. 

В ранната църква не е съществувал 

специален чин за канонизиране на 

светците. Достатъчно било едино-

душното свидетелство на вярващи-

те и клира, нямало нужда да се доказ-

ва светостта. В хода на църковната 

история, обаче, с появата на различ-

ни ереси, църковни борби и отклоне-

ния от вярното учение, се появила 

необходимостта от по-внимателно 

изследване на живота и идеите на 

отделната личност, за да бъде ней-

ната светост засвидетелствана от 

Църквата. Така с днешна дата Църк-

вата следва определени процедури за 

канонизиране – тоест включване на 

името в списъка на православните 

светии. И все пак тя не „създава“ све-

тиите, а само съборно свидетелства 
за светостта им. Затова и Църква-

та разпознава такова многообразие 
от светци – пророци, апостоли, мъ-
ченици, светители, равноапостолни, 
безсребърници, изповедници, чудо-
творци, юродиви и т.н.  

Във всички тези случаи църквата не 
казва, че светията е безгрешен човек, 
а свидетелства за това, че той е пре-
дал себе си на Бога, Който сияе през 
неговия живот. 

Канонизацията е тържествена цър-
ковна прослава, актуално свидетел-
ство за действието на Светия Дух 
в Църквата във всички времена. На 
практика тя се изразява с включване 
на името в църковния календар, съста-
вяне на житие и служби за прослава на 
светеца, изписване на икони с неговия 
лик. Вероятно в Бога живеят много по-
вече светии от тези, които познава-
ме от календара.



Посвещаваме това издание на памет-
та и духовното наследство на новоп-
росиялия свети Софроний (Сахаров). 
Много от неговите книги и текстове 
за радост вече са познати на българ-
ските читатели. Но свидетелство за 
подвига му са не само само книгите, а 
целият му живот и дело, както и жи-
вата духовна общност в манастира 
„Свети Йоан Кръстител“ в Есекс, коя-
то ежедневно и скромно върши своя 
подвиг на молитвата и любовта и 
пази православното свидетелство в 
сърцето на Европа.
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Венета Дякова

АДЪТ, РАЯТ 
И РАНАТА АДАМОВА
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Старецът Софроний (Сахаров), ду-
ховното чедо на преподобни Силуан 

Атонски, бе канозиран и съпричислен 

в лика на атонските светци. Истин-

ска благодат е, че в рамката на зем-

ния ни живот станахме свидетели 

как наш съвременник, познат ни и 

обичан, просия в светлината на от-

въдната Божия вечност.

Но как свидетели? Нима е възмож-

но ние, пребиваващите в този свят 

грешни човеци, да сме свидетели на 

събитие надземно, небесно, където 

само многоочитите ангели свиде-

телстват и бдят над светостта! 

Сега тук още е сезонът на неуло-

вимо прелестните есенни облаци, 

есента се рее в щедра златиста 

красота… Може би има нещо бо-

жествено златисто и ТАМ, където 

няма време и пространство, къде-

то всичко е вечност, и в нея – също 

тъй неуловимият облак на светите 

небесни души… Тук и сега, в земно-

то ни време, все пак човеци опре-

делят мига за просияването в све-

тост на стареца Софроний; а как и 

кога, в кой миг Бог неведомо е отре-

дил това да стане – не знаем. „Гос-

под привлича към Себе Си душите 

на светиите и те текат към Него 

като тихи реки“.

Свети отче Софроние, моли Бога за 
нас!

За нас той и приживе още беше све-
тият старец – по духовност, по ин-
телект, по смирение, по проницател-
ност и мъдрост, което – всичко това 
– е явено в книгите му: „За основите 
на православното подвижничество“, 
„Ще видим Бога както си е“, „Духов-
ни беседи“, „За молитвата“, „Свети 
Силуан Атонски“, „Раждането за не-
поклатимото царство“, „Писма до Ру-
сия“, „Кореспонденция с протойерей 
Георги Флоровски“; повечето от тези 
книги на български език са издадени 
от издателство „Омофор“.

Старецът Софроний принадлежи към 
поколението богослови на двадесети 
век, притежаващи висока догматиче-
ска култура и отговорност за съдби-
ните на Православието и на света. 
Той не е абстрактно мислещ теолог: 
неговите богословски възгледи заед-
но с богатството на аскетическия 
му опит (от тях - 20 години на Атон) 
му позволяват „да живее“ догмати-
те на Православието. При цялата си 
огромна богословска и обща култура 
той успява през дългия си почти век 
живот да се държи „о царския път на 
отците“…, на „възлюбеното ми Пра-
вославие“, в многолетната традиция 
на православната вероизповед.

Може да се каже, че венецът на духов-
ните и интелектуалните усилия и на 
житейския път на стареца Софроний 
се сключва в осмислянето и съхраня-
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ването на духовното наследство на 
неговия атонски старец Силуан, при 
чиито нозе, смирен, е получил сви-
ше отговори на кардинални въпроси, 
търсени с цялата дълбочина на сър-
цето, в ония глъбини, „в дълбокото“, в 
сърцевината, където протича духов-
ният живот на вътрешния човек.

„Делото на служение на моя старец 
съм разбрал и възприел като воля Бо-
жия за мене, за което едва съм спосо-
бен… Да дам действително истори-
ческо сведение за него…“

В писма до отец Георги Флоровски 
архимандрит Софроний споделя в 
детайли неимоверните усилия по из-

даването на книгата си „Старецът 
Силуан“. За него преподобни Силуан е 
откровение, дарено от Бога на съв-
ремието ни. А св. Николай (Велимиро-
вич), епископ Охридски и Жички, който 
няколко пъти е ходил при стареца Си-
луан, го нарича блага душа, а живота 
му – наниз от бисера на мъдростта и 
от златото на любовта.

Осмисляйки духовната мъдрост и 
прозрения на своя старец, архи-
мандрит Софроний полага огромен 
труд да подреди духовните записки 
на Силуан, да обрисува духовния об-
лик на стареца, да напише, да издаде 
книгата „Старецът Силуан“ – труд 
и трудности, които около 50-те го-
дини на двадесети век нямат нищо 
общо с днешната леснота на кни-
гоиздаване… За Софроний, да изяви 
пред света подвига и дара от Духа, 
осенил неговия старец аскет, се 
превръща във „вселенско дело на Пра-
вославието“. Прочутото синтезира-
но откровение на стареца Силуан 
„Дръж ума си в ада и не се отчайвай“, 
дарено на полуграмотния монах от 
осенението на Духа, става за отец 
Софроний най-висше Божие открове-
ние, слага ново начало в духовните 
му търсения и във формирането на 
неговото богословие. А житието на 
преп. Силуан Атонски, което Софро-
ний написва, ще трябва да се издава 
в отделна книга, да се чете и да се 
цитира като образец на агиограф-
ската книжнина. Също както и след 
излизането на книгата „Свети Си-
луан“, най-авторитетни английски 
издания за литературна критика от-

Книгата „Старецът Силуан" с корица на 
Свети Софроний (Сахаров) © „Ставропи-
гиален манастир „Свети Йоан Кръсти-
тел", Есекс
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личават главата „Плачът на Адам“ 
като художествено произведение с 
високо достойнство, с мнението, че 
„от днес би била немислима антоло-
гия на руската литература без това 
произведение – „Плачът на Адам“ на 
стареца Силуан“.

Творбите и словото на новопроси-
ялия старец Софроний Атонски ни 
даде духовно знание и радост за мно-
го неща. Бидейки човек на Словото, 
най-голямата му ревност и любов е 
Словото Божие, което е съхранявал 
в сърцето си чрез умната молитва, 
съзерцанието, покаянието и смире-
нието. Пламенно е обичал Божест-
вената литургия, служел е в дълбока 
съкровеност и е свидетелствал, че 
„ако се служи както подобава, литур-
гията, тази най-висша форма на мо-
литва, може да даде същите плодове, 
които дава исихастката молитва в 
пустинята“, според думите на архи-
мандрит Захариас (Захару).

Знаем и споделяме непрестанната 
молитва на свети Софроний за мира 
в света, за тайната на Светата 
Троица, за благодатното помнене на 

смъртта,… забележителните му про-
зрения за реални събития, както и ес-
хатологичните му предчувствия за го-
рестните съдбини на света и които, 
уви, са актуални и за ден днешен:

„Задъхвам се до ужас от предста-
вата за нашата съвременност, от 
непрестанните страшни насилия, 
убийства, от озверението на света. 
И това ли е човекът – венецът на 
творението? Състарих се вече, но не 
предвиждам човечеството да ста-
не поне малко „по-човечно“, за което 
тъй упорито се бореше душата ми: 
за мира в целия свят, за братство-
то между хората, за обединението в 
благородната борба с единствения и 
общ за всички ни враг – смъртта…“

Животът на свети Софроний е бил 
изпълнен и с тежки до непосилност 
телесни, душевни и духовни страда-
ния, които са изчистили и изтънили 
духа му, станал „тънък като лист зла-
то, който иконописците използват за 
нимбовете (двадесет хиляди такива 
листчета има в дебелина колкото 
монета, та никакъв натиск отвън не 
може да повреди душата)…“ и са го 
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извисили до благодатната всевечна 
светост…

Вярваме, че и от небесната Божия веч-
ност, сега и вовеки, ще имаме молит-
вената ти помощ. Обични наш, отче 
свети Софроние, моли Бога за нас!

Словото на преподобни Софроний 
притежава една естествена руско-
благородническа меланхолия и меко-
та. Това особено ясно се вижда в две 
негови епистоларни книги. В „Писма 
до Русия“ са подбрани писма на отец 
Софроний до сестрите му в Русия 
(разделен с близките си от 40 годи-
ни), към които се обръща със своето 
духовно слово, със съкровено споделя-
не на своя живот в Бога, с безпредел-
на любов към всички и готовност да 
помогне с житейски и духовни съвети 
за душевните им болки и търсения. С 
трогателна откровеност отец Соф-
роний е окуражавал сестра си Мария 
Семьоновна да мисли за старостта и 
приближаващата смърт като за „осо-
бено събитие на живота ни, като ве-
лико тържество на отшествието ни 
от този свят… Онзи мир, който ще 
завладее цялото ни същество, е така 
прекрасен, така благоуханен…“  – и 
цитира стих от Лермонтов, „Ангел“: 
„И звуков небес заменить не могли 
скучные песни земли“ (И скучните 
земни песни не ще могат замени не-
бесните звуци).

Образец на писмовно общуване е 
книгата на архимандрит Софроний 
„Кореспонденция с протойерей Геор-
ги Флоровски“: две забележителни 

личности на два велики типа бого-
слови на двадесети век – аскетиче-
ския опит на Софроний и изискания 
и задълбочен богословски ум на Г. 
Флоровски, и двамата прозрели Пра-
вославието като вселенска истина, 
„като Все-Истина за истинния Бог“, 
за абсолютността на православна-
та вяра. Писмата им – богословска, 
интелектуална, културна словесна 
класичност, един жанр на уважител-
но общуване, уви, днес профаниран в 
технологиите.

Из Писмо 19 – драматична до сълзи 
изповед на архим. Софроний до прот. 
Г. Флоровски:

„Преживял в протежение на много го-
дини великата потребност да бъда 
възприет от ръката на Самия Бог, за 
да не се изпепели моето същество 
пред тайната на Неговото Битие и 
пред непостижимостта на Негова-
та отсъда…; и много сълзи ще изте-
кат…, и умът ще спира…, ще замира 
диханието…“

И подобно на своя старец Силуан, сам 
ранен от горчивия и благодатен „Ада-
мов плач“ за участта на човека и на 

света, и ето, възприет от ръката на 

Самия Бог, днес сияеш там, скрит в 
светостта, единѓн със своя възлю-
бен старец Силуан и с вечността,

Свети отче Софроние, моли Бога за нас!

* Цитатите в статията са из книги 
на архимандрит Софроний, издания на 
издателство „Омофор“.
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Ставропигиален манастир „Св. Йоан Кръстител“ в Есекс
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Подвигът на 
християнския дух
Свети Софроний (Сахаров)
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За подредбата на живота в Хрис-
та е прието да говорим в следна-

та последователност: вярващият се 
подлага постоянно на съда на Хрис-
товите заповеди, по Неговото уче-
ние: „Който вярва в Мене, не в Мене 
вярва, а в Оногова, Който Ме е пра-
тил. И който вижда Мене, вижда Оно-
гова, Който Ме е пратил. Аз светлина 
дойдох в света, щото всякой вярващ 
в Мене да не остане в тъмнината. И 
ако някой чуе думите Ми, и не повярва, 
Аз няма да го съдя, защото не дойдох 
да съдя света, а да спася света. Кой-
то отхвърля Мене и не приема думи-
те Ми, има кой да го съди: словото, що 
казах, то ще го съди в последния ден. 
Защото Аз от Себе Си не говорих; но 
Отец, Който Ме прати. Той Ми даде 
заповед, що да кажа и що да говоря. 
И зная, че Неговата заповед е живот 
вечен. И тъй, което Аз говоря, гово-
ря го тъй, както Ми е казал Отец.“ 
(Иоан. 12, 44-50).

Лично аз никога не съм смятал себе 
за пазител на заповедите и съдът 
на евангелското слово съкрушаваше 
моите кости. Когато изнемогвах, аз 
крещях: „Нямам сили да изпълня Твоя-
та заповед... Ти Сам ела и се всели в 
мен и твори заповяданото от Тебе... 
Със сърцето си зная, че Твоята за-
повед е живот вечен, и аз съм лишен 
от това благо... Спаси ме, както Ти 
знаеш...“ Понякога се случваше чудо: 

моят строг съдия – словото на Хри-
ста – се превръщаше в Светлина 
неръкотворна, безпределна мъдрост, 
сила, свише слизаща и просвещава-
ща. Но това продължаваше кратко и 
отново се виждах далеч от възлюбе-
ния Бог и душата ми горчиво плачеше. 
На истински християнския духовен 
живот не е присъща нито агресията 
на прозелитизма, нито пропаганда-
та в специфичния смисъл на думата. 
Истинският християнски живот по 
своя характер е непоказен, целомъд-
рено-срамежлив, криещ се и самов-
глъбяващ се. Но това е вътрешно 
самовглъбяване, търсене на тайно 
място, където е възможно да се „по-

молиш на твоя Отец, Който е на тай-

но“ (Мат. 6,6) У повечето начинаещи 

това се изразява външно в цялото им 

поведение. Това поведение при истин-

ско благочестие винаги ще бъде бла-

гообразно и затова при много от нас 

предизвиква удивление, което изразя-

ваме пред подвижника на благочести-
ето. Последният, чувайки похвалите 
за своето благочестие, преди да е 
преодолял страстите, се подлага на 
огромно изкушение. Тогава започва да 
се държи „благочестиво“ по тщесла-
вие. С течение на времето, когато 
благодатта го напусне заради тщес-
лавието му, той ще се старае външно 
да се държи така, като че ли дейст-
вително е благочестив. Тогава у него 
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се появява особен род духовно лукав-
ство, което със своето уродство е 
отвратително за хората и отблъск-
ва от вярата.

Опитът показва, че на истин-
ската молитва се съпротивлява 
целият комплекс от космически 
енергии. Ние живеем, обградени 
от безмолитвен свят. С огромно 
усилие си проправяме път през 
тази незрима, но гъста и завли-
чаща ни атмосфера. Със свои 
сили не можем да преодолеем на-
трапчивото влияние на безбож-
ната, духовно инертна маса. 

Помощта ще дойде свише и молит-
вата ще се превърне в свръхестест-
вен акт. Борбата за молитвата е 
мъчително тягостна; няма нищо по-
трудно от това; но ако не се преда-
ваме, то ще настъпи момент, когато 
лъчът на Божествената Светлина 
тихо, но властно ще прореже обгръ-
щащата ни тъмнина и душата ни ще 
се научи да живее по християнски.

В основата на нашата вяра лежи Та-
ворското видение на Светлината: „...
Защото ние ви явихме силата и при-
шествието на Господа Нашего Иису-
са Христа, не като следвахме хитро 
измислени басни, а като станахме 
очевидци на Неговото величие. За-
щото Той прие от Бога Отца чест и 
слава, когато от великолепната сла-
ва дойде към Него такъв глас: „Този 

е Моят възлюбен Син, в Когото е 
Моето благоволение“. И тоя глас ние 
чухме да слиза от небесата, като 
бяхме с Него на светата планина.“ 
(2Пет. 1, 16-18). Това събитие се пов-
таря при различни условия и обстоя-
телства, но неизменно като битийно 
причастие към Божествения живот.

Светата молитва трябва да бъде съ-
пътствана от свят живот. Ако ние 
отстъпваме от духа на Божията лю-
бов, се лишаваме от съединяващата 
ни с Бога молитва. Когато с любов 
търпим всички нападащи ни отвън 
изпитания и не обвиняваме никого 
и нищо, освен нас самите, тогава 
молитвата се задълбочава и в сър-
цето се появява нова сила на надеж-
дата. Бог е любов и пътят към Него 
е чрез любовта, която спасява и нас 
и съдейства на тези, които живеят 
с нас да влязат в областта на нет-

ленната Светлина. Тази Светлина ни 

учи да посрещаме всеки човек като 

неповторима и непреходна ценност, 

за която умря Христос на Кръста. 

Такова отношение към хората внася 

мир в сърцето, даже тогава, когато 

около нас цари униние. От голямата 

любов сърцето винаги боли, помнейки, 

„че всички твари заедно стенат и се 

мъчат досега“ (Рим. 8, 22).

В състоянието на нашето падение, 
което е станало за нас „естестве-
но“, можем да понесем само малка 
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част от страданията. Когато тази 
доза страдание достигне кулмина-
ционната си точка, то ние сме пред 
смъртта. Много от нас са умирали 
от страдания или са се самоубивали.

Но човекът притежава духовна сила, 
дошла свише. Тогава той може да по-
несе несравнимо по-големи страдания. 
Това е особено важно за свещеника, 
служещ Литургия. Ако той се стреми 
да влезе възможно най-пълно в Литур-
гията, това означава, че се стреми 
към молитва за целия свят, уподобя-
вайки се на Христа, молещ се в Гетси-
манската градина преди Кръста.

Състраданието е естествено даже 
за животните. Състраданието „уби-
ва“ този, който е изпълнен с него. В 
този смисъл можем да кажем, че за да 
останем живи, трябва да живеем със 
„затворени очи“, тоест да не виж-
даме страданията на милиони хора. 
Иначе ще умрем. Но духовният човек е 
длъжен да върви срещу този океан от 
страдания, за да се уподоби поне мал-
ко на Христа, Който ни даде „образ“, 
„пример“ (Иоан 13, 15), как трябва да 
живеем и да чувстваме. Както Хрис-
тос се е молил за целия свят, така и 
ние трябва да се молим за целия свят; 
особено свещениците. В противен 
случай на Литургията те ще бъдат 
„полупразни“, да не кажем – празни, да-
леч от Христа, далеч от истинския 
живот на Самия Христос...

При молитвата винаги е възможно 
след острата болка в сърцето да ни 
нападнат хулни помисли или дързост 
да спорим с Него, да се съдим. В мо-
мента какво прави целият свят– не-
престанно се съди с Него? Ние, хора-
та, съдим Бога. Но не се съмнявам, че 
в съда ще победи Той. Много пъти съм 
чувал, че някой е отпаднал от вярата, 
защото съдбата му е тежка, защото 
е убит скъп човек, или детето му е 
починало, въпреки, че се е молил за из-
целение. Даже хора, които твърдят, 
че не вярват, хулят Бога, когато са в 
беда. Колкото по-дълбоко навлиза чо-
век в атмосферата на греха, толкова 
по-зло и жестоко е неговото богохул-
ство и ненавист към Христа, толко-
ва по-безобразни са неговите издева-
телства над Неговата святост. За 
дълбочината на конфликта на света 
с Христос  можем да съдим и по това, 
че никой друг: нито Мойсей, нито Мо-
хамед, нито Буда не е толкова хулен 
и ненавиждан, както Христос. Не е 
ли това свидетелство, че само Той е 
ИСТИНСКИ?

Не бива да ни учудва тази злоба, 
нито тези огнени изпитания (вж.: 
1Пет. 4, 12-13), на които сме подло-
жени. Да изживеем нашите скърби и 
падения е нужно и като откровение 
за страданията на хората по цялата 
Земя, и като съучастие в страдания-
та на Самия Христос, нашият Изку-
пител. Тава е дар свише, обогатяващ 
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ни със спасително познание и е залог 
за бъдеща слава при уподобяването 
ни с Единородния Син на Отца. Чрез 
възможно най-пълното ни потапяне 
в този Божествен акт (Литургия-
та) ние, съучастниците, ставаме 
„царствено свещенство, народ свят 
и избран“ (вж.: 1Пет. 2,9). Така ще 
станем живи членове на АПОСТОЛ-
СКАТА ЦЪРКВА, съгласно това, което 
изповядваме. Само историческата 
непрекъснатост не е достатъчна: и 
ние трябва да придобием идентичен 
опит, който черпим от преданието 
на апостолите и отците на нашата 
Църква.

Злото съществува само там, къ-
дето се срещаме с принципа на 
персоната. Злото винаги и по съ-
щество е personnel (персонално). 
Понеже то не е сътворено от Бога, 
но е продукт на негативната воля 
на създадените от Него персони, е 
възможно да кажем, че злото няма 
своя „същност“ (consistance); то, по 
определението на някои свети отци 
е „лишение от Битие“ (privation de 
ÍEtre).

Обаче, реалността на злото е в пъ-
лен смисъл реалност на „екзистенци-
алния“ порядък.

Ние знаем, че няма абсолютно зло и 
че има единствена „истинска Свет-
лина, която просветлява всеки човек, 

идващ на света.“ (Иоан 1, 9), следо-
вателно, във всеки човек се съдържа 
малко или много отражение на тази 
истина. 

Необходимо е всички да притежава-
ме остро зрение, за да видим при-
съствието на Божията Светлина 
у всеки човек, да пазим в него тази 
Светлина и да се молим да изчезне 
тъмата, живееща във всяко съще-
ство, извършващо грях, така, че 
всичко и всички да станат свет-
лина. Присъствието на светлина 
у всеки прави до известна степен 
възможно единството с всички, 
които не прибягват до насилие – 
единство в Единната истина, ако е 
възможно. 

Реално в нашия живот преобладава 
борбата; не в този смисъл, че ние 
сме „против“ тях (да не бъде!), а в 
този – да съхраним неповредената 
и неумалената от човешките уче-
ния истина, на която сме научени от 
светите апостоли и отци. Ние сме 
принудени да отклоняваме всяко из-
вращение на истината, независимо 
откъде изхожда.

Смисълът на молитвата е в това, ду-
хът на човека да се съедини с Духа на 
Бога. В християнския Изток огромно 
внимание е отдадено на културата 
на молитвата. Поради падението на 
Първочовека човешкото естество е 
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разбито. Това се отнася не само към 
цялото тяло на човечеството но и 
към всеки от синовете на Адам. Аске-
тът в своя подвиг се стреми да въз-
станови в себе си пълнотата в един-
ството на духа, душата и тялото 
(вж.: 1Сол. 5, 23). Разбира се, вечност-
та принадлежи преди всичко на духа, 
но не се отблъскват душата (душев-
ността) и тялото, които също могат 
да бъдат осветени с благодатта 
на Светия Дух (вж.: 1Кор. 6, 19-20). В 
християнската антропология сърце-
то се почита по преимущество като 
орган на богопознанието. Затова ас-
кетът в своята молитва се стреми 
да съедини ума със сърцето. В своето 
обичайно състояние, свойствено на 
падналия човек, умът е насочен навън; 
той е зает с придобиването на външ-
но познание и се откъсва от сърцето. 

Съвременната култура и цивили-
зация са построени на този прин-
цип  – откъсване на ума от сърце-
то. Забравена е културата на сър-
цето. Целта на аскетичния подвиг 
е да възстанови цялостността на 
човека, да преодолее дезинтегра-
цията на човека, последствие от 
падението. 

Това се постига със съединяването 
на ума със сърцето. Хората обикно-
вено не знаят, че техният ум живее 
един живот, а сърцето - друг. Само 
когато човек плаче, неговият ум и 

сърце живеят единно, независимо от 

причината за плача. Такова „психиче-

ско“ състояние е признак за аскета, 

че неговият ум е слязъл в сърцето. 

Но сълзите на аскета са свързани с 

осъз наването на своята отдалече-

ност от Бога, а не с каквито и да са 

земни загуби. На аскета не се разре-

шава плач за вещи от света. Той тър-

си „духовен“ плач, тоест за непреход-

ни неща, за Бога и живот в Него. По-

явата на плача в молитвата е начало 

на истинската молитва. В своите 

по-нататъшни форми, когато умът 

на аскета ще се съедини със сърце-

то и това ще се превърне в негово 

постоянно състояние, сълзите няма 

да са необходими и молитвата ще 

достигне своята по-съвършена фор-

ма – ЧИСТАТА молитва, когато Бог се 

съзерцава безстрастно, над всякакви 

страсти и образи от света. Подобно 

съзерцание се постига не по-рано от 

момента, в който аскетът премине 

всички стадии на трудния подвиг за 

достигането на своята „интегра-

ция“.

Сълзите, свързани с емоционални 

преживявания, например – с музика-

та, в истински аскетичната култу-

ра се смятат за непозволени. Кога-

то се случи нещо подобно, аскетът 

веднага използва това психическо 

състояние за да го пренасочи за ду-

ховна молитва.
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Действително великата хуманис-
тична култура на западния свят не 
достига духовния план на истинско-
то християнство. „Обществата“ 
са заети с дисциплината на човека, 
възпитават у хората постоянна 
сдържаност, изискват от тях вина-
ги „ясно“ логическо действие. Всич-
ко това впоследствие довежда до 
атрофия на културата на сърцето. 
Твърде често умът е поставен пред 
изискването да не слиза в сърцето, 
а да действа съгласно „хладния“ раз-
чет на логиката.

Господ ни е заповядал да крием мо-
литвата си, скрити в своя дом (вж.: 
Мат. 6, 6). Апостол Павел казва, че 
„пророчески духове се покоряват на 
пророци“ (1Кор. 14, 32). С други думи, 
ако в даден момент получи пророче-
ско вдъхновение, което е неудобно да 
бъде предложено на другите, проро-
кът сдържа своя порив. Подобно е и 
с плача: ако при аскета идва духовен 
плач в присъствието на други, тогава 
той спира своя плач, оставяйки го за 
друг момент, когато никой няма да го 
вижда.

Любовта Христова внедрява в ду-
шата чувство на отговорност не 
само за своите индивидуални по-
стъпки, но и за всичко, което се случ-
ва в човечеството. Състрадател-
ната молитва за мир по същество 
е покаяние за греховете на света. В 

сумата на греховете на Адам и ние 
сме внесли малко или много своите 
престъпления и така сме утежнили 
съдбата на вселената. Молитвата 
ни свързва в самото битие с тези, 
за които се отнася. 

Оттук се ражда чувството за общ-
ност във всичко. Ние сме въведени в 
този живот в някакво място на все-
общата история като наследници на 
Адамовото падение, но размера на 
нашата персонална вина никой, освен 
Бог, не знае. И никой сам не се спа-
сява.

Във връзка с такова възприятие на 
всеобщата участ, старецът Силуан 
дълбоко почитал епископското слу-
жение, възлагащо върху епископите 
страшна отговорност за спасение-
то на поверените им на попечение 
хора. Наистина велика е тяхната 
роля в огромния океан на живота на 
Църквата и изобщо на Земята; ве-
лика е и предстоящата им слава на 
небесата. Но има и друг образ на 
„светото, царствено свещенство“ 
(вж.: 1Пет. 2, 5 и 9) – молитвата за 
мир с плач, преминаваща в съзерца-
ние на Божественото милосърдие до 
забрава на тленното. Такава чиста 
молитва най-истински съдейства 
за спасението и на самия молещ се, 
и на множеството вярващи, възпри-
емащи изхождащата от нея сила за 
нов живот. Получилите този дар не 
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могат да отдават своя ум на други 
видове църковно служение.

Помня, веднъж разказах на Стареца 
ми за моята печал, че изнурен от бо-
лестта (треска, малария), не нами-
рам сили за по-усърдно изучаване на 
богословието и ученията на светите 
отци на Църквата. Той ми отговори: 
„Вие смятате това за велико дело?.. 
Според мен, велико е само едно: да 
смирим себе си, защото гордостта 
ни пречи да обичаме“. Така прекъсна 
нашата беседа.

От частното общение с него аз мо-
жех да узная какво се случва в него-
вата душа и ум. Да смириш себе си, 
според него, означаваше да победиш 
в себе си корена на греха: гордост-
та. Да смириш себе си означаваше 
да се уподобиш на Христа, който 
казва: „Вземете Моето иго върху си 
и се поучете от Мене, понеже съм 
кротък и смирен по сърце, и ще на-
мерите покой за душите си; защо-
то игото Ми е благо, и бремето Ми 
леко.“ (Мат. 11, 29); Да смириш себе 
си означава победа над смъртта. 
Когато Христовото смирение из-
пълва душата, тогава човекът ясно 
чувства себе си в Бога и се приоб-
щава към Божествената вечност. 
Приобщава се „осезаемо“, с непрео-
долима убедителност.

Думите на Христа: „Придобийте по-
кой за вашите души“ Старецът ми 

тълкуваше своеобразно: „Когато 

Христовото смирение е с нас, тога-

ва у нас се прекратява действието 

на страстите, враговете не могат 

да се приближат до нас и душата дос-

тига покой. А когато в нас действат 

страсти, когато лошите помисли ко-

лебаят сърцето и вълнуват ума ни, 

тогава в душите ни няма покой. Това 

явление е верен знак, че все още не 

сме се смирили“.

Който поне веднъж в живота си е 

възприел в своя дух благодатта на 

Божественото смирение, нему не са 

нужни доказателства от ума за Бо-

жеството на Христа; той няма да 

намери думи за изясняване на тази 

тайна. Нищо тварно не може да пре-

дизвика подобно състояние. Самите 

подходи към това смирение са не-

описуеми. Извън това смирение не 

се отваря сърцето, за да прегърне 

всичко живо с огромно състрадание. 

Тази сила произтича от Бога и Све-

тия Дух; тя е безценен дар. И все 

пак пристъпването да тези грани-

ци е страшно, духът предварител-

но съзерцава страдалческия разпад 

на всичко тварно и душата се мъчи 

в дълбока болка заради всичко. „За-

щото това тленното трябва да се 

облече в нетление, а това смърт-

ното - да се облече в безсмъртие“ 

(1Кор. 15, 53).



18 19

Нито личният Бог, нито човекът 
могат да съществуват без любов. 
Персоната живее с любовта. Мо-
жем да твърдим, че любовта е пре-
имуществена проява на персоната, 
същността на която лежи в дъл-
бините на битието; тя (същност-
та на персоната) е неопределима, 
така, както е неопределима Същ-
ността на Божеството.

„Ако някой дохожда при Мене, и не нам-
рази баща си и майка си, жена си и де-
цата си, братята и сестрите си, та 
дори и самия си живот, той не може 
да бъде Мой ученик“ (Лк. 14, 26). Кога-
то жаждата по Бога се преплита с 
ненавист към самия себе си, тогава 
любовта към Бога се превръща изця-
ло в наш живот. Личното ипостасно 
начало у нас не само не се разтваря 
както кристалите на солта във ве-
ликия океан на Свръх-Личното Битие 
даже до изчезване, а обратно, дос-
тига своето най-голямо развитие. В 
своя краен завършек нашата личност 
трябва да се актуализира до „чист 
акт“ и така да пребъде вечно в Бога 
и Бог – в нея. Това е, съгласно еван-
гелското Откровение, краят на пътя: 
тогава „приемаме царството непо-
колебимо“ (Евр. 12, 28). „И ще бъде Бог 
всичко у всички.“ (1Кор. 15, 28).

Състоянието на любов към Бога до 
ненавист към себе си може да бъде 
дадено на човека още в плътта, но не 

постоянно, а прекъснато, с различна 
продължителност и напрежение; осо-
бено в своите по-съвършени степе-
ни. Докогато сме облечени от тази 
немощна плът това е неотстрани-
мо, ако нашият живот трябва още 
да продължи. Апостол Павел говори 
така: „И тъй, ние винаги сме спокой-
ни и, като знаем, че, докле живеем в 
тялото, се отдалечаваме от Господа, 
понеже с вяра ходим, а не с виждане, 
имаме дръзновение и по-скоро желаем 
да напуснем тялото и да се приберем 
у Господа.“ (2Кор. 5, 6-8); и още: „За 
мене животът е Христос, а смъртта 
- придобивка. Ако ли живеенето ми в 
плът принася плод на делото, то кое 
да предпочета, не зная. Обладават 
ме и двете: желая да се освободя и да 
бъда с Христа, защото това е много 
по-добро; но да оставам в плътта е 
потребно за вас. И аз това с увере-
ност зная, че ще остана и ще пребъ-
да с всички ви за ваш успех и радост 
във вярата“ (Флп. 1,21-25).

Първото действие на Божествена-
та Светлина помага на човека да 
види не Бога и не вечното Му Цар-
ство, а своето собствено състоя-
ние, своята отлъченост от тази 
вечност и блаженство, или с дру-
ги думи, своя мрак и своя ад. Тази 
Светлина, отначало идва някак си 
отзад и осветява онази област на 
битието, която стои пред нас като 
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наша реалност. И тази реалност 
е нашата откъснатост от Бога и 
Светлината на живота. Тя е наши-
ят плен, нашето робство, нашето 
тление, нашето безумие, нашата 
низост. 

Така е било със Стареца, както виж-
даме от последователността на не-
говия живот.

Непременно условие за виждането на 
Божествената светлина е съхраня-
ването на Христовите заповеди. Ако 
оставим нашите пристрастия, не-
приязън, дребни грижи; ако възжела-
ем с цялото си сърце Бога и живота 
с Него и в Него, по думите на апос-
тол Павел: „търсете това, що е горе, 
дето Христос седи отдясно на Бога; 
за небесното мислете, а не за земно-
то. “ (вж.: Кол. 3, 1-2), то непременно 
ще се удостоим да бъдем зрители на 
тази слава.

Изхождайки от моя опит не е излиш-
но да отбележим разликата между 
образите на съзерцанието или виде-
нията на „Светлината“. В началото 
на моите по-дълбоки медитации, съ-
проводени с отвличане на внимание-
то от всичко, свойствено на света и 
преходните неща, временни явления, 
понякога усещах своя ум като свет-
лина. Но това явление не привличаше 
моето внимание, защото моят дух 
се стремеше да познае Битието, ако 
е възможно, в неговите източници. 

По-късно, когато се върнах към хрис-
тиянството, в състояние на покай-
на молитва ми се е случвало да видя 
ДРУГА СВЕТЛИНА, от друг порядък. 
Но, колкото и странно да изглеж-
да, аз живеех в тези състояния без 
да се опитвам да определя тяхната 
природа. Все още не знаех, че НЕЩО 
или НЯКОЙ ми се явява. Молитвата 
преминаваше във видение, усещане 
на Светлината, времето изчезваше 
някъде, материалното пространство 
се губеше. Понякога даже не чувст-
вах тялото си. Отново не знаех КАК-
ВО се случва с мен. Сега, връщайки се 
назад, съм склонен да мисля, че това 
е било ДАР на благодатта. Как по 
друг начин мога да обясня факта, че 
при мен отсъстваше естествената 
разсъдъчна реакция на всичко, което 
се случваше с мен с огромна сила? 
Много по-късно аз благодарих на Бога, 
Моя Спасител, който привличаше моя 
дух към Себе си с такава изключител-
ност, че всичко, което не беше Той, не 
привличаше моето внимание. В мое-
то, до края горестно, разкаяние аз не 
търсех нищо друго, освен опрощение 
на моето отпадане, стоящо пред мен 
в своето неизразимо уродство. Ако 
не беше така, то много от нещата 
биха били недостъпни за мен, защо-
то обръщането на ума към себе си не 
само намалява видението, но и го пре-
кратява:.. „Да не знае лявата ти ръка, 
какво твори с теб десницата Божия“ 
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(вж.: Мат. 6,3). Бог ми прощаваше, но 
аз дълго и дори до днес не мога напъл-
но да забравя своето безумие. Под 
мен се разтваряше мрачна бездна; 
пред мен стоеше непроницаема сте-
на, тогава, когато ми беше дадена 
„смъртна памет“. Ако твоят живот 
не е нещо повече от кратка светка-
вица на светлината на съзнанието, 
длъжна да угасне, то по-добре да не 
си се раждал на този свят.

Неумерените привърженици на отри-
цателното (апофатическото) бого-
словие в повечето случаи са подложе-
ни на опасността да приемат своето 
интелектуално, да не кажа философ-
ско, видение на неизразимостта и 
непостижимостта на Бога за край-
но съвършенство. Много от тях са 
склонни даже да твърдят, че видение-
то на нетварната Светлина стои 
по-ниско от съзерцанието в „мрака“. 
Мракът, според тях, е висшето със-
тояние на богословстващия ум. Не-
постижимостта на Същността на 
Божеството е ясна даже за философ-
ското умозрение, отстоящо далече 
от причастието към благодатта. 
Видението на Таворската светлина е 
дадено в Новия Завет по вярата в Ии-
сус Христос. Самото състояние на 
видение е пришествие на Бога вътре 
в нас; проникване в нашата твар-
ност на нетварното Божество. При 

това Самата Вечност на Всевишния 
обхваща човека отвсякъде. Но даже и 
сиянието на тази Светлина не прави 
човека причастник към Същността 
на Божеството, която вечно преби-
вава и ще пребъде недостъпна за по-
знанието от тварни умове. Нашето 
съвършено съединение с Бога се осъ-
ществява чрез преместване на цяло-
то наше същество в Светлината със 
силата на Светия Дух. Бог е Светли-
на и светците са светлина: „...пра-
ведните ще блеснат като слънце в 
царството на Отца си“ (Мат. 13, 43). 
Това е висшето състояние на обо-
жествяването на човека.

Явяванията на Светлината са раз-
лични по своето достойнство и 
действие върху душата. Обаче, извън 
всяко съмнение е, че когато нашият 
дух влиза в областта на нетварната 
Светлина, тогава ни се струва, че 
цялото ни същество се превръща в 
Светлина (на любов и познание). Но 
и любовта е особена, и познанието е 
от друг порядък и да говорим за тях е 
трудно. Докато ние не сме удостоени 
с този „дар“ (винаги е дар, никога не 
е заслужен, неочакван, в съзнанието 
на нашето действително недостойн-
ство), ще се намираме в молитва – в 
търсене на Божията любов, на прош-
ка за нашите грехове, дарование да 
ВИДИМ нашия грях.
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Господ ни се открива, но не насилва 
нашата воля. Само с Неговото при-
шествие, с Неговото действие върху 
нас нашата тленност се преобра-
зява в нетление. Но Той не може на-
силствено да влезе в нас, без наше 
съгласие. Всички ние трябва да пре-
минем тежкия подвиг на покаянието, 
посредством който ще се освободим 
от всичко (в нас – бел. р.), което се 
противи Богу от времето на паде-
нието на Адам. При покайната молит-
ва трябва с всички сили да отклоним 
движението си към умъртвяващия 
самоанализ. Животворната сила е в 
покаянието пред Живия Бог на любо-
вта; любов, всецяло устремена към 
Възлюбения, без обръщане към самия 
себе си.

Христос наруши нашия покой; духов-
но ние спяхме полуживотински сън, но 
бяхме доволни. Той дойде, яви ни Бо-
жественото съвършенство и иска да 
станем подобни Нему. Неговите думи 
са онзи Огън, който ни изгаря всеки 
ден. Да живеем както Той ни заповяд-
ва ние не можем. Преди ужасът от са-

мия себе си ме притискаше: аз осъж-

дах хората; аз се гневях на някои от 
тях; аз си спомнях голямото и малко 
зло, което, както ми се струваше, те 
са ми причинили: и ми беше трудно да 
простя всичко това. Разкайвах се, но 
знаех, че няма да има прошка за мен, 

докато сам от чисто сърце не прос-
тя на всички и на всеки. Изнемогвай-
ки, казвах в своята молитва:

Ти ме остави, Ти се съдиш с мен и аз 
винаги не съм прав, защото не пазя 
Твоите заповеди. Но Ти Сам каза, 
че заповедта, която ни даде, изхож-
да от Отца и че тя е живот вечен, 
който е у Отца. Ако Ти или Отецът 
не се вселите в мен, за да ми съоб-
щите този вечен живот, то аз ще 
погина. Моля Те, не се съди с мен, но 
ела и Сам Ти сътвори това, което 
Си ни заповядал. Ти, безпределният, 
безначалният, пощади мен, осъде-
ния на смърт от момента на моето 
зачатие в утробата на майка ми.

И когато дойде този вечен живот, 
тогава ние ще имаме сили всичко да 
простим.

Бог ме удивява: аз съм груб и тъп урод, 
но Той не се отвращава от мен, даже 
когато аз Му принасям своите безум-
ни молитви, приличащи на ругатни. 
Колко е търпелив и кротък! Той бесед-
ва даже с мен! Защо? Но Той и с Павел 
е постъпил така; и нему Той е отгово-
рил с необичайното и чудно Свое явя-
ване в Светлина. Велика Светлина. 
А Павел е достигнал в своята борба 
по-далеч от мен: до съучастие в убий-
ството на Стефан; „дишащ още за-
плахи и убийства срещу учениците на 
Господа“ (ср.: Деян. 9, 1). Когато ние 
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честно искаме да познаем Истината 
и с готовност да я приемем такава, 
каквато е, тогава никаква наша дър-
зост не би Го оскърбила. Той побеж-
дава със смирена любов и душата ни 
Му се покланя доземи и по-ниско от 
земята, в жаждата си да се уподоби 
Нему във всичко.

Не се смущавайте от моите думи: аз 
съм стар и вече с ума си съм в гро-
ба. Пиша само защото срещам хора, 
които не познават пътищата за спа-
сение на нашия Бог, нищо, че са ги 
получили при кръщението. Имал съм 
няколко случая при моето вътрешно 
просвещение чрез нерядко безобраз-
на молитва, но така се раждаше мо-
ето разбиране на Евангелието и по-
знанието на Самия Христос.

Ако някой преди 50 години ми беше 
казал, че ще пиша за себе си, то аз 
бих се усмихнал, „знаейки, че с мен не 
може да се случи това“. Парадоксът 
е, че преди своя край изповядвам бла-
годеянията, които изля Бог върху 
мен, за да Му благодаря. Предавам 
себе си на Божия съд и на светския 
съд. Доста хора се държаха „внима-
телно“ с мен: страняха, осъждаха ме. 
Но още повече се отнасяха към мен 
с доверие и любов. Нека за тях напи-
саното от мен бъде мое завещание, 
което им давам „даром“, подобно на 
това, което аз получих даром от 
Бога чрез моите отци в Духа.

Във Франция един свещеник ми каз-
ваше, че прекалено малко се съобра-
зявам с факта, че обичайно хората 

не търпят да слушат за неща, които 

нарушават техния делничен покой, из-

искват от тях напрежение на силите 

им. Те бягат и от необходимия в нача-

лото страх и даже ужас, които парят 

като огън. Те не вярват, че изгаря-

щият огън ще се превърне във вечна 

Светлина на Божественото велико-

лепие на Царството Божие. Те бягат 

от видението на бездната, защото 

то нарушава техния дневен порядък. 

Лично аз не ги разбирам.

Опитът на вековете показа, че всеки, 

който е пожелал да последва Христа, 

ще премине през всички страдания, 

които е изпитал и познал в този свят 

самият Той. И това е съвършено не-

обходимо на всички нас, без него няма 

да можем да постигнем Христа, няма 

да Го познаем, няма да станем причас-

тници на Неговия живот, тоест няма 

да достигнем до нашето спасение.

Отците на Църквата разбират спа-

сението на човека като негово обо-

жествяване. Но, за да го постигнем, 

всички ние трябва да познаем Бога с 

това познание, което само по себе си 

е вечен живот, по словото на Христа 

(вж.: Иоан 17, 3).

В известни моменти човешката 
душа се стреми към Бога, жадува Го, 
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желае да бъде с Него и само с Него... 
Но когато се опитваме да реализи-
раме този стремеж и когато Бог ни 
оставя, за да ни даде възможност да 
се уподобим с разум наистина Нему, 
тогава слабеем и изнемогваме, тога-
ва много от нас са готови да бягат в 
ужас от предстоящото им зрелище, 
от тежките и „безплодни“ страдания 
на богооставеността. (В този мо-
мент ни се струват такива.) И ако 
аз не бях видял Христа, дори толкова 
малко, колкото ми бе дадено, то аз си-
гурно щях да се изгубя...

В настоящата форма на нашия жи-
вот болката ни убива. Но когато 
Божията сила влиза в нас с потока 
на неумираща битийна сила, тогава 
ние се изпълваме с небесна любов, 
на която е присъщо да съвместява 
в себе си всички образи на своите 
прояви: блаженството на вечност-
та и дълбокото състрадание към 
всяко тварно същество в неговата 
мъчителна борба за съществуване. 
В нашата душа ведно се съединя-
ват и радостта, и страданието. 
Смятам, че така ще бъде винаги, 
ако съхраним дадената ни от Него 
любов. Само във вечността стра-
данието няма да може да ни убива и 
да намалява живота ни. 

В Църквата така сме научени да въз-
приемаме и Божията Майка. Нарича-
ме я „присноблажена“, и цялото чове-

чество носи при Нея своите стра-
дания, които Тя дели с нас, даже още 
повече – събира ги в Себе си, без да 
ги „разделя“. Минават хилядолетия, а 

милиони съкрушени души се обръщат 

към Нея с молитва за помощ. Всички 

ние знаем, че Тя не оставя нашите 

молби без отговор. Такава е Божест-

вената любов – в нея са свързани 

непримирими противоположности: 

състраданието убива нашето земно 

тяло, но то не намалява пълнотата 

на нетленното битие на спасените. 

Аз даже мисля, че в този странен 

опит на съединението на радостта и 

страданието ни се дава опит и въз-

кресение. От този опит се ражда ог-

ромно търпение и любов.

Човекът расте бавно в своя хрис-
тиянски живот. Минават десетки 
години, преди да се разкрие пред 
неговото съзнание величествена-
та картина на Битието: сътворе-
нието на света с неговите галак-
тики и небесни тела в тяхното 
хармонично движение във времето, 
с несметните прояви на космиче-
ски енергии в поразяваща нашия дух 
красота. 

Ето – този безграничен космос е го-

тов да приеме своя главен обитател 

и господин – Бог твори Човека; дава 

ме да усети Божието дихание, тоест 

Божествената енергия. Той става 
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свързващо звено между Твореца и 
всички останали създания, като но-
сител на енергии на двата плана. И 
изведнъж: този дивен Адам отпада. 
Последиците са трагични: „стенания 
на всички твари, очакващи възстано-
вяването на царството на синовете 
Божии“ (вж.: Рим. 8, 20-23). И ето – при-

шествието на Земята в наша плът, 

в условията на нашето падение, на 

Самия Творец; показано ни е от Него 

съвършенството на Отца; разкрит е 

пред нас истинският път за връща-

не даже към още по-голяма слава в 

настъпващия бъдещ век, в достойн-

ството на богосиновството.

Тъжно ми е, всичко ми се струва бледо, 

неотразяващо скритата зад думите 

реалност. Дори на мен, действител-

но нищожния, е дадено да познае Бога, 

Който обича със съвършена любов, из-

разяваща се в отдаването на Себе си 

в акта на неизповедимото „изтоще-

ние“. В отговор Отецът получава от 

Сина такава до края самоотдаваща 

се любов. И ние, хората сме призвани 

да се включим в тази ЛЮБОВ. Това е 

възможно само като пазим максимал-

но добре всичко, което ни е заповядал 

Господ: „Ако някой дохожда при Мене, и 

не намрази баща си и майка си, жена 

си и децата си, братята и сестрите 

си, та дори и самия си живот, той не 
може да бъде Мой ученик; и който не 
носи кръста си, а върви след Мене, не 

може да бъде Мой ученик. Защото кой 
от вас, кога иска да съгради кула, не 
ще седне първом да пресметне раз-
носките, дали има, каквото е нужно 
за доизкарването и, та, кога тури 
основите и не може да я доизкара, да 
не би някак да почнат да му се сме-
ят всички, които гледат и да казват: 
тоя човек почна да строи, и не можа 
да доизкара?...“(Лк. 14, 26-30).

Помня, че още в манастира, преди да 
отида в „пустинята“, казвах: „страш-
ни думи...; не мога на такава цена...“. 
Но по-късно, когато не можех да тър-
пя себе си в моите качества, в извра-
щението на моя ум и сърце, Бог ми 
даде свята ненавист и аз благослових 
и ще благославям вечно Неговия Про-
мисъл за мен. 

До самия жив опит ние разбираме 
превратно думите на Христа; до-
като сме в тази тленна плът, ние 
не разбираме Бога. Но когато в 
подвига на вярата все пак възпри-
емем въплътения в Логоса на Отца 
като наш Творец и Бог и призова-
ваме в молитвите си Неговата по-
мощ, тогава Божият Дух ни взема 
в Свои ръце и ни води по такива 
бездни и висоти, които никой друг 
не знае и не може да знае. Пред 
духа на човека Господ открива не-
описуемата безграничност на ис-
тинското Битие. Да, животът не 
е евтина игра.
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Така ни се открива Бог Троица. Ние 
постигаме от опит, че Богът на лю-
бовта може да бъде само в Троицата. 
В този образ на вечния Абсолют на 
нашия дух е позволено да съзерцава 
пределната динамика на Живия Бог, 
Който е Живот, тази динамика нико-
га не намалява, вечно живее в кулми-
национното напрежение на безначал-
ното Битие.

Не затова ли някои от отците под 
вечен живот в Бога са разбирали не-
прекъснатия ни възход, нашия – на 
смъртните твари – към Безкрайното! 
Тяхната идея за възходящо движение 
не е ли по същество непрекъснато 
състояние на пределно напрежение на 
ненаситната любов, без изменение 
на положението на „движещия се“?

За мен е по-правилно да се говори за 
това с термините от Посланието 
към евреите: „Затова Бог, като осо-
бено искаше да покаже към наслед-
ниците на обещанието неизменна-
та Си воля, си послужи с клетва, та 
чрез две неизменни неща, в които не 
е възможно Бог да излъже, да имаме 
твърда утеха ние, които прибягнах-
ме да се хванем о предстоящата нам 
надежда, която за душата ни е като 
непоклатна и яка котва и която влиза 
най-вътре, зад завесата, където Иис-
ус влезе предтеча за нас, като стана 
Първосвещеник навеки по чина Мелхи-
седеков.“ (Евр. 6, 17-20).

За нас Христос е мяра за всичко. Той 
казва: „Който Ми служи, нека Ме пос-
ледва; и дето съм Аз, там ще бъде 
и Моят служител. И който служи на 
Мене, него ще почете Моят Отец...“ 
(Йоан 12, 26). Но Христос „седи отдяс-
но на Бога“ (Мк. 16, 19) и към Него е 
неприложима идеята за вечен възход: 
престолът на Отца е достигнат, 
и Той е равен на Отеца не само по 
Своето Божество, но и по възприето-
то от Него човечество.

Когато силата на молитвите ни на-
пуска, сменяйки се с душевен мир, е 
много полезно да се четат творени-
ята на Светите отци или Светото 
Писание. Евангелието, посланията на 
апостолите, псалмите, пророчества-
та, богословските съчинения. Умът, 
очистен от плача, по-дълбоко и по-
силно прониква в дълбочина. Нужно 
е да четем преди всичко Писанието, 
което пробужда у нас молитва, стоп-
ляща сърцето. След това – творени-
ята на светите отци, които ни раз-
ясняват смисъла на божествените 
откровения. След това трябва да се 
отдаваме на труд, ежедневни дела и 
ако е възможно, всяко наше действие 
да е съпроводено със съответства-
ща молитва.

Този път е положен от Господа, може 
би защото на голям подвиг са спо-
собни малцина. За да понесе свиде-
телството на истината, човекът 
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извършва огромен подвиг. За изкуше-
нията, на които е подложен, светите 
отци мълчат. По-добре малодушните 
да не знаят за тях, те изпадат в от-
чаяние дори само от четенето.

Докато човекът не преживее ре-
ално в духа на страшните дълбини 
на ада, от една страна, и своето в 
Христа възкресение, от друга, той 
трябва да следва пътя, указан от 
светите отци и да не поучава от 
себе си. Колкото и да е интелекту-
ално надарен, каквито и теоретич-
ни познания да притежава, нека не 
се осланя само на себе си. Пък ако 
е и обсебен от страстите на за-
вистта и ненавистта, даже е опас-
но за него да бъде учител...

Нашата душа може и трябва да се 
стреми към Бога; тя жадува за Него, 
иска да бъде изцяло с Него и само с 

Него. Но когато ние действително 

изцяло Му отдаваме живота си, ко-

гато искаме да „реализираме“ нашия 

стремеж и да го направим единствен 

„акт“ на целия ни живот, тогава сре-

щаме нещо такова, което не очаква-

ли по време на нашето начално вдъх-

новение. Много от нас са изпадали в 

ужас от изпитанията по пътя към 

Бога и много от нас са бягали от 
тези страдания, които са им се сто-
рили „безплодни“ в минутите на бого-
оставеност.

Съществува удивителна последова-
телност във въздигането към Бога. 
Тя се повтаря почти във всички вре-
мена, във всички места. Всички ние 

трябва да помним, че възкресението 

е предопределено от Голгота.

В „пустинята“ НИКОГА не се по-
чувствах „самотен“. Обаче опитът 
„самота“ в остра форма се трупа 
сред хората. И този опит има мно-
жество форми, някои от тях са по-
ложителни, а някои - отрицателни. 
Но никога и никой не постига този 
опит в такава степен, в която го е 
постигнал Самият Христос. Опи-
тът на съединяването в душата и 
на радостта, и на страданията е 
норма на християнския живот. Но 
когато този опит е истински, то-
гава чрез него ние влизаме в друг, 
висш опит на възкресението, а от 
него се ражда в душата огромно 
търпение и любов.

Стоенето на нашия дух на двата 

противоположни полюса – от една 

страна, в мрачните низини на ада, 

а от друга, в състояние на озарение 

свише от незалязващото Слънце – 

извънмерно разширява съдържание-

то на нашето битие. По време на 

безумна молитва, когато душата 

се стреми към Бога, ненавиждайки 

самите себе си, ние не веднага, но 

постепенно възприемаме Самия Бог, 
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молещ се в нас. Чрез тази молит-
ва ние достигаме битийно Христа, 
отначало в Неговото неизповедимо 
тайнствено изтощение и снизхож-
дение до дълбините на преизподня-
та, а после в Неговото безначално 
Божествено всемогъщество. В мо-
литвата лице в Лице се усъвършен-
ства нашата ипостасност.

По самата си природа процесите на 
духовния живот са сложни и своеоб-
разни. Някои от състоянията на на-
шия дух могат да включват в себе си 
на пръв поглед несъвместими прежи-
вявания: свято тържество и състра-
дателно отчаяние; чуден възторг и 
безсилие да се изправиш; потискаща 

печал и вдъхновяваща радост. При 
силна молитва вътре в душата се из-
вършват дълбоки размествания, смя-

на на състояния, преход от едно към 

друго, понякога внезапни, понякога по-

бавни. Не се и надявам, че с думи мога 

да опиша всичко това, така че чита-

телят да разбере тази реалност, за 

която говоря. Съмнявам се, че и който 

и да е писател ще успее. Но, водейки 

се от вътрешен дълг трябва да пре-

дам на моите братя и сестри, макар 

и в несъвършена форма, това, което 

съм изпитал, и това, което съм чул 

от моите наставници, онези слова, 

които ме укрепиха и ми дадоха сили да 
тръгна по този царствен път.

Стенопис от архимандрит Софроний (Сафхаров) в манастира в Есекс
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Трудно е при беседа да се намери 
правилната „дължина на вълната“ 
, полезна за всеки от нас. Словото 
понякога идва само, понякога с мно-
го труд, а понякога ни се изплъзва. 
Тайната на подобно „изплъзване“ 
не подлежи на обяснение. Лично аз 
с цялото си същество съзнавам, 
че това е една от формите на Бо-
жествената педагогика. А щом 
това е действие на Бога, то не под-
лежи на никакво логическо изследва-
не. От нашия опит ние познаваме и 
Неговите неочаквани посещения, и 
Неговите „липси“ в непостижими за 
нас дълбочини. 

Но даже и по-продължителните ос-
тавяния от Бога не трябва да нама-
ляват нашата надежда за връщане на 
Неговата пълна любов.

Ние сами се осъждаме в ада като 
недостойни за ТАКЪВ Бог. Смея да 
твърдя, че все още живеем в ада на 
днешния свят. Около нас вече няма 
онази първозданна любов и студът 
става все по-нетърпим.

Пребиваването в ада на богооставе-
ността ни дава възможност по-пъл-
но да познаем нашата немощ, наша-
та оставеност. Страшната само-
та пред неизбежното тайнство на 
смъртта не е единственият момент 
в края на нашия живот, който ни по-
стига. Ние живеем нашата оставе-
ност в една или друга степен почти 

през целия си живот. Особено силна 
е болката за тези, които са успели 

да познаят величието на докосване-

то на Божията любов до сърцето и 

ума. Само чрез редуването на посе-

щенията и оставянията можем да 

извършваме „двойно движение“: надо-

лу, в тъмните бездни на „безбожие-

то“, и след това нагоре, в светлите 

сфери, където Бог е „всичко у всички.“ 

(1Кор. 15, 28).

Още в самото начало на моя живот 

на Атон ми беше даден урок за необ-

ходимостта от дълго търпение. Да, 

дълго, иначе не сме способни да „ус-

воим“, да направим свои страданията 

на цялото човечество. От нашето 

състрадание се ражда един вид несъ-

вършена любов. След това е нормал-

но тя да премине в истинска любов, 

чийто характерен признак е радост-

та и даже тържеството при вида на 

другите в по-голяма от нашата сла-

ва. За нас славата на нашите братя 

се превръща в извор на дълбок мир и 

блаженство. ТАКАВА любов изключва 

всякаква сянка на съперничество.

Да види Божествената слава, почива-

ща върху братята може само този, кой-

то и сам е причастен към нея. Но ние 

няма да „виждаме“ своята слава, защо-
то цялото наше внимание и стремеж 
е насочено към Бога и славата на све-
тиите. За нас е наслаждение да съзер-
цаваме тяхната красота в силата на 
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Божественото озарение. То е толкова 
силно, че забравяме за себе си.

Възможно е за някои да е непонятно 
това устройство на душата, което 
притежават хората, познали Божие-
то посещение, а именно: те действи-
телно, и мислят, и чувстват себе си 
достойни за ада и вечните мъки, но не 
позволяват на отчаянието да ги овла-
дее, а цялото им същество е изпълнено 
от чувството за величие на светост-
та на Бога, во веки Благословения.

Видението на безкрайната святост 
на смирения Бог Христос довежда 
съзнанието и чувството на живее-
щия и действащ в нас грях до така-
ва степен, че човекът с цялото свое 
същество се свива и във велик порив 
към Бога и със силно отвращение от 
своя ад се потапя в дълбок плач. Же-
ланието на душата да се уподоби на 
Бога в свято смирение се превръща 
в смъртна жажда. Тогава душата е 

изпълнена с особена духовна печал 

от осъзнаването на своята мерзост. 

В тази огромна печал по светост-

та вече има наченки на самата све-
тост, и затова отците я наричат 
„свята печал“. Обикнали я заради све-
тостта, те я ценят и пазят. Това, 
което наблюдаваме при монасите, не 
е култивиране на патологично, гор-
до мъченичество; съвсем не. Това е 
нещо съвършено различно по своя род 
и качество.

Когато човек плаче с цялото си съ-
щество със съзнанието за своята 
неправда, своята вина, и изпитва-
ния дълбок срам от себе си, и ост-
рото съзнание, че е лишен от тази 
светлина и този живот, който му е 
било дадено на почувства, тогава 
от тази с нищо несравнима печал 
се ражда енергията на устрема 
към Бога, съответстваща на си-
лата на тъгата, силата на стра-
данието, което може да достигне 
такива размери, че действително 
да изтръгне човека от света, така 
че той наистина да забрави всичко 
и да изпадне в такова състояние, че 
не знае – „с тяло ли, или без тяло“ е 
бил (вж.: 2Кор. 12, 3).

Тъгата на душата, каеща се за свои-
те грехове, има различни степени. 
Понякога тя може да достигне толко-
ва огромно напрежение, че някои отци 
наричат това състояние „ад на по-
каянието“. Който не е преминал през 
този ад на покаянието, той е „неспо-
собен“ за Царството Небесно.

Обаче, колкото и да е тежко това 
„Адамово мъчение“, колкото и огро-
мно да е страданието в „ада на по-
каянието“, по силата на устрема 
към Бога, по силата на влечението, 
следствие на Божия зов, животът и 
радостта са заключени. Този плач и 
тази печал, според светите отци са 
„радосто творни“. Когато покаянието 
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достигне известна пълнота, според 
тази пълнота човекът се удостоя-
ва да види Божествената Светлина. 
Доколкото ни е възможно да съдим 
от свидетелствата на много мона-
си, това видение се случва в момент, 
когато не го очакваме и се предхожда 
от особено умиротворение, а в себе 
си носи кротка любов и истинско въз-
кресение на душата.

Светите отци на Църквата по из-
ключителния дар на благодатта 
във вековния опит на Църквата, не-
изменно повтарящ се от век на век, 
категорично твърдят, че единстве-
но верният път към спасението е 
пътят на покаянието и няма друг. 

Покаяние, произтичащо от истинско 
и дълбоко съзнаване на своята вина и 

отговорност. Истинското покаяние 

не е просто осъзнаване на нашето 

сегашно състояние като състояние 

на грехопадение. Такова осъзнаване 

е възможно и извън християнство-

то. Християнското покаяние изхожда 

от съзнанието на разумно, свободно, 

лично, вечно същество – осъзнаване 

на своята вина.

У някои сме наблюдавали толкова 

дълбоко осъзнаване на своята не-

правда, вина, че при молитвата към 
Бога: „Помилуй ме“, човекът оценява 
прошката като чист дар на мило-
сърдието. Ако подхождаме с мерило-

то на справедливостта, то прошка 
не би трябвало да има. Тя произтича 
само от безграничната благост на 
Бога. Немъжествената и немощна 
душа скоро изпада в отчаяние и не 
достига пълнотата на покаянието и 
очистването, а получавайки за свое-
то малко и нетърпеливо покаяние из-
вестна милост от Бога, се успокоя-
ва и спира дотук.

Понякога човекът, който се стреми 
към Бога е подложен на сурови из-
питания, понякога даже „жестоки“. 
Но не всички са подложени на та-
кива изпитания, а само тези, кои-
то Бог е „предузнал“ като верни и 
мъжествени (вж.: Рим. 8, 29). Бог се 
бави да посети вярната душа. Това 
забавяне при вярната и крепка душа 
задълбочава покаянието, увеличава 
отвращението от всеки грях, по-
горещо и напрегнато прави обръ-
щането към Бога.

Нашето Тайнство Изповед същест-
вено се отличава от „психоанализа-
та“ и стои от нея също така далече, 
като небето от земята. Главното 
различие се състои в това, че на-
шето виждане за човека, нашата 
антропология не само са неведоми 
за психолозите, но и на тях не им е 
позволено да имат такова. Ние зна-
ем какво е човекът, какъв трябва да 
бъде или може да стане в своето по-
следно осъществяване по Божи дар.
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По времето на моята молитва за 
мир на Атон моята лична жажда по 
Бога смятах за естествена и свой-
ствена за всяка душа. Душата, в 
нейната дълбочина, аз възприемах 
като ПЕРСОНА, в която за мен преди 
всичко и повече от всичко се е отра-
зил образът на Предвечния Отец на 
всички нас.

Така у мен се създаде устройство 
на духа, по което аз при среща с все-
ки човек, мъж или жена, възприемах, 
основно неговата персоналност. 
Моето внимание към този незрим 
вътрешен център на срещнатия от 
мен човек беше такова, че почти 
никога не можех да си спомня как е 
бил облечен. Но имах един странен 
случай, който порази и мен самия. 
Живеех във Франция, в Донжон. При 
мен дойде французойка, адвокат, 
със своите духовни проблеми. Тя не 
идваше за първи път. Разговаряхме 
два часа. Тя трябваше да се върне в 
Париж с автобуса в пет часа. Седя 
почти до тръгването му. Когато из-
лезе, за да не го изпусне, тя тряб-
ваше да мине по най-краткия път, 
който и начертах. Не бях сигурен, 
че ме е разбрала и погледнах през 
прозореца. Не я видях. Излязох извън 
Донжон и в далечината видях жен-
ска фигура с розов костюм и розова 
шапчица. Аз изпаднах в шок. Ако не 
бях излязъл, не бих могъл да кажа как 
беше облечена дамата. Но лицето и 

остротата на страданията на чо-
века не мога да забравя.

Почти целият мой живот премина-
ва някъде в далечната периферия 
на света. Моят дух не се включва в 
човешките борби. Аз действително 
не искам да участвам в кошмарно-
то братоубийство, във войната за 
обладанието на материални цен-
ности, в жестокото разделяне на 
тези ценности. При цялата моя бо-
лезнена жалост към бедните и уни-
жените се моля, по същество, само 
за едно, всички хора да познаят Хри-
ста такъв, какъвто Той е. При това 
познание даже и най-бедните ще за-
сияят от радостта на любовта. 

Аз зная за какво говоря. Седем години 
живях на Атон в такава нищета, за 

която никой в Европа няма представа. 

И това бяха най-блажените години от 

моя живот. Срещах и богати, и „сил-

ни от мира сего“ и не видях на лицата 

им сиянието на възкресната радост. 
Именно сред богатите видях лишени 
от благодатта повече, отколкото 
сред бедните и в този смисъл те пре-
дизвикват единствено съжаление.

О, бедни хора; разбити и изтерза-
ни от безлюбовната жестокост на 
безсмисленото ежедневие; те се 
хващат за всяка проява на истин-
ска човечност и са готови да се 
жертват заради срещата с това, 
станало вече рядкост явление.
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Веднъж попитах един млад монах: 
„Вие виждате, как по целия свят стра-
дат хора... Как диктатори и властни-
ци насилват народите, разпалвайки 
разпри и ненавист между тях... Колко 
убийства извършват тези жестоки 
правители... Те насъскват милиони 
хора към взаимни убийства, започвай-
ки войни... Питам Ви: ако имахте аб-
солютна власт над живота на всеки 
човек, то какво бихте направили в на-
стоящия момент, толкова трагичен 
за целия свят?“ Той отговори: „Ако 
имах, както Вие казвате, абсолютна 
власт над всички и над всеки от хора-
та, то аз не бих посмял да се помръд-
на. Тази власт би вързала, и краката, 
и ръцете ми“. 

Така ние виждаме и Христос. Милиони 
и милиони хора отпадат от Бога, за-
щото смятат, че ако имаше Бог, то 
Той не би допуснал тези страдания, в 
които е потънала Земята. Сега виж-
дате ли как отстъпва видението на 
Бога от хорските мисли? По думите 
на пророк Исайя, „Но както небето е 
по-високо от земята, тъй Моите пъ-
тища са по-високо от вашите пъти-
ща, и мислите Ми – по-високо от ва-
шите мисли.“ (55 : 9). Но по силите на 
Бог е да спаси всеки страдалец след 
смъртта му, и даже още приживе, ако 
самият страдалец тръгне по пътя, 
указан от Самия Бог. Наистина и съ-
вършено невинно страдащи се сре-
щат по-рядко, отколкото сме склонни 

да мислим. Но това го разбираме едва 
когато самите ние започнем да се 
стремим да живеем в духа на Еванге-
лието. Склонни сме да си прощаваме 
за дела, които ни се струват дребни, 
но които така или иначе нараняват 
нашите братя. Само с една отрица-
телна дума критикът може завинаги 
да погуби кариерата на човек, цяло-
то му земно бъдеще. И ако си позво-
ляваме да извършваме подобен род 
„убийства“ на нашите братя, то не е 
ли време да проверим съвестта си? 
Християнският път е несравнимо по-
универсален и величествен от това, 
което хората си мислят за него.

Да бъда монах за мен е дар, превъз-
хождащ моите надежди. Аз бях дъл-
боко благодарен на Божия Промисъл 
и не очаквах нищо повече. Обаче, 
когато неочаквано за мен, бях приз-
ван към свещенство, то това ново 
изпълнение на моя живот в Христа 
беше още по-скъпоценно. И ето, аз 
съм допуснат до олтара, за да усе-
щам и съзерцавам великото тайн-
ство на Литургията, която прежи-
вявам като Божествен Акт. Десе-
тилетия нося тази скъпоценност 
в сърцето си и както винаги моят 
ум се спира, безсилен да говори или 
пише за нея.

На моменти Литургията ме обхваща 
изцяло. В нея съм поставен по-близо 
до Гетсиманската мироизкупителна 
молитва; много по-близо до голгот-
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ската смърт на Христа; до Неговото 
снизхождение в ада; до Неговото въз-
кресение и възнесение. Слизането на 
Светия Дух върху апостолите и вър-
ху цялата Църква става като че ли 
по-осезаемо чрез призоваването на 
Светия Дух върху Светите Дарове 
(епиклеза). Литургията и проскоми-
дията въвличат духа в дълбочината 
на вековете, към началото на чове-
чеството, към Първочовека Адам, 
трагично паднал. Литургията ме по-
ставя лице в лице към очаквания със 
страх край на историята на света, 
Страшния Съд. Литургията е съста-
вена от светите отци така, че със 
своя дух през цялото време се нами-
рам между Бога и живота на чове-
чеството във времето и простран-
ството. Повторението на това слу-
жение се запечатва в съзнанието със 
своята Божествена универсалност, 
принуждавайки и сърцето, и ума да се 
разширяват до безкрайност. Наши-
ят дух се възпитава и увлича в кос-
мическо съзерцание; в своя стремеж 
действително да вмести в сърцето 
безкрайността на това свещено-
действие нашата немощ се изцелява 
със съдействието на благодатта.

Велико дело, но недостъпно за този, 
който е „от долните“ (Йоан 8, 23), е 
да се включиш в светия живот на 
Самия Христос, да носиш в себе си 
Божията любов, спусната в нашия 
свят в непостижимо за нас умале-

ние. Почти половин век влизам в ол-
тара за да извърша това тайнство, 
приготвяйки се за него, размишля-
вайки за него и няма случай да съм 
достигнал Литургията в тази сила, 
в която в някои моменти е било да-
дено на моя ум да я предусети. Нито 
веднъж не бях удостоен да възвися 
духа си до състояние, което да се 
приближава със своя край към мен по 
време на самата Литургия или мое-
то приготовление за нея.

Аз говоря за „приближаване“ към мен 
на това, което дава възможност на 
моя дух да предусети съвършенство-
то. 

Литургийната молитва е всеобхва-
щаща, космическа. Тя носи в себе си 
цялата продължителност на изми-
налите векове; превъзхожда тази 
продължителност с усещането за 
вечност; състраданието на Хрис-
товата любов при молитвата за 
мир в целия свят, който непрекъс-
нато страда, води духа извън грани-
ците на това, което е достъпно на 
психиката и тялото... Не, аз не съм 
способен да пиша за това велико 
тайнство: то неимоверно превъз-
хожда човека. И няма думи, които да 
опишат възторга пред Христос.

Апостол Петър в Гетсиманската 
нощ в излишък на предана любов с 
увереност говори на Христос: „Дори 
и всички да се съблазнят поради 
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Тебе, аз никога няма да се съблаз-
ня.“ (Мат. 26: 33). Да, „духът е бодър, 
а плътта - немощна.“ (Мат. 26, 41): 
„А Петър седеше вън на двора. И 
приближи се до него една слугиня и 
рече: и ти беше с Иисуса Галилееца. 
Но той се отрече пред всички, като 
каза: не зная, що говориш.“, и повто-
ри още два пъти своето отречение. 
„И спомни си Петър думата, казана 
му от Иисуса: преди още петел да 
пропее, три пъти ще се отречеш от 
Мене. И като излезе вън, плака горко.“ 
(Мат. 26: 69,70, 75). Според Евангелие-

то от Йоан ние знаем, че Господ след 

възкресението Си прощава на Петър 

неговата слабост и го възстано-

вява в достойнство на апостол; но 

самият Петър, според преданието, 

не е забравил своя грях и цял живот 

в сълзи си спомня за своето падение. 

И това смирение му дава възможност 

да не се възгордее, когато чрез него 

са се случвали много чудеса.

Понякога нашите падения са ни нуж-

ни, за да имаме сили в смирение и 
разкаяние да възприемем по-голямо 

Манастирът „Св. Йоан Кръстител“ в Есекс
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благословение. Такива падения можем 
да наречем „промислителни“. Бог ни 
оставя за известно време, а без Него 
ние сме нищожни, безумни, неспособ-
ни на нищо, достойно за Него. Целият 
смисъл на нашия подвиг е в това, да 
възприемем Бог в себе си, да живеем 
Неговия живот по дар свише. Нека 
сега от Петър да преминем към са-
мите себе си, но не на нивото на Пе-
тър, а на нашето ниско ниво. Ако не 
преживеем нашето действително па-
дение, продължително и упорито, то 
никога не бихме могли да познаем НЕ-
СРАВНИМИЯ ХРИСТОС. Всичко, което 
се отчуждава от Господа – всичко в 
моите очи е съвършено нищожество. 
И отново – не на нивото на апостол 
Павел, а на моето ниско ниво, но до из-
вестна степен аналогично на него – 
аз си спомням и разбирам неговите 

думи: „Христос Иисус, Който умря, но 

още и възкръсна, Който е и отдясно 

на Бога, Който и ходатайства за нас. 

Кой ще ни отлъчи от любовта Божия: 

скръб ли, притеснение ли, или гонение, 

глад ли, или голотия, опасност ли, или 

меч? както е писано: „заради Тебе вес 
ден ни умъртвяват; смятат ни като 
овци за клане“ Но във всичко това 
сдържаме преголяма победа чрез Оно-
гова, Който ни възлюби. Защото аз 
съм уверен, че ни смърт, нито живот, 
ни Ангели, ни Власти, нито Сили, ни 
настояще, нито бъдеще, ни височина, 
ни дълбочина, нито друга някоя твар 

ще може да ни отлъчи от любовта 
Божия в Христа Иисуса, нашия Господ. 
(вж.: Рим. 8: 34-39).

Към Божията любов ни влече Този, 
Който разпростря ръцете Си на Кръ-
ста. Но по пътя към нея се срещаме с 
горделивия насилник, княза на света. 
Този княз е отпаднал от Светлината 
на Истината, но умът му по своята 
природа е космически. „Умът с ум 
се бори... нашият ум – с ума на вра-
га“, – пише Старецът Силуан. Сами-
те ние нямаме сили да победим врага, 
но, следвайки Христос, и ние можем. 
„Сам Отец ви обича, задето вие Ме 
обикнахте и повярвахте, че Аз съм 
от Бога излязъл. Излязох от Отца и 
дойдох на света; пак оставям света 
и отивам при Отца. Това ви казах, за 
да имате в Мене мир. В света скърби 
ще имате; но дерзайте: Аз победих 
света.“ (Иоан. 16,27,28, 33). Пред нас 
се води велика война за победа над 
„космоса“. Победителите в Христа 
ще станат  свръхкосмически. Про-
тивникът ще ни представи своите 
„дълбини и висини“, великолепието на 
своите преживявания, например, сла-
ва или власт над братята, величие и 
наслаждение със земни богатства; 
своите съзерцания на свръхбитий-
ния Абсолют. Ако се откажем, той 
ще ни изпрати болести и нищета, 
ще ни подложи на гонения и страх 
даже до смъртта. Смея да твърдя, че 
пред християнина се разкриват по-
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дълбоко, отколкото пред всеки друг, 
бездните на мирозданието и той се 
въздига в областта на Светлината, 
непристъпна за избралите други пъ-
тища (вж. 1Кор. 2: 15-16).

Вярата в Христа Богочовека ни дава 
опита на състояния, който не може 
да ни даде тварното. Съвместява-
нето в Лицето на Логоса на безна-
чалното Божество и човечество-
то-твар за мен е основа на живота 
въобще. Чрез Него аз наистина живея 
в Живия Бог, чрез Него аз познавам 
човека в последните достъпни му 
възможности. Догматът за Христа 
в две естества при единна Ипостас 
за мен е твърд фундамент, върху кой-
то се наслагва цялото здание на мо-
ето временно и вечно битие. Това не 
е някаква абстракция с академичен 
характер; това е пътеводна звезда; 
източник на вдъхновение; достовер-
но знание: разбиране на стоящата 
пред нас идея за Бога, Нашия Творец, 
за нас; откровение на тайната, необ-
ходимо за моето спасение.

Съществува паралел между Творе-
ца и тленния човек. Ако „образът“ 
не беше съизмерим с Първообраза, 
то вчовечаването на Бога би било 
невъзможно. Този акт се реализира 
чрез съвместяване в единна Ипостас 
на Логоса на две естества. Подобно 
на това, тварната човешка ипостас 
притежава способността да възпри-

ема не Същността, не безначалната 
Натура на Бога, а Акта на Божестве-
ния живот. Тварите не стават еди-
носъщни на Твореца, но по съдържа-
нието на живота в Светлината на 
Божеството се уподобяват Богу до 
тъждество: и се превръщат в бого-
човеци.

В древността част от християн-
ския свят възприема монофизитната 
идея за Христа. В наши дни се поя-
ви монофизитство, но диаметрално 
противоположно: древните са виж-
дали в Него само Бога и Божество-
то, нашите съвременници виждат 
в Него само човека, получил от Бога 
Отец обожествяване и осиновяване 
за Своята изключителна святост и 
огромен подвиг на любовта. Ние от-
ричаме тази идея, защото за нас е 
очевидно, че ако в Самото Божество 
изначално не съществува принципа 
на Отчеството и принципа на Синов-
ното, то е невъзможно да се въведе 
този нов принцип на предвечното Бо-
жество.

И за хората осиновяването се осъ-
ществява чрез Единородния Син на 
Отца: „…никой не познава Сина, освен 
Отец; и нито Отца познава някой, ос-
вен Сина, и комуто Синът иска да от-
крие“ (Мат. 11, 27); „...никой не дохож-
да при Отца, освен чрез Мене... Бога 
никой никога не е видял. Единородни-
ят Син, Който е в недрата на Отца, 
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Той Го обясни... Никой не е възлязъл на 
небето, освен слезлия от небето Син 
Човеческий, Който пребъдва на небе-
то.“ (Иоан 14, 6; 1, 18; 3, 13).

Съществен аспект на Евангели-
ето, тоест „благата вест“, е, че 
то ни възвестява вечен живот по 
подобие на Самия Бог. Възможно 
е да прозрем в Евангелието ос-
новите на нравствеността, но 
не би трябвало да го принизява-
ме до това ниво. Животът в Хри-
ста стои по-високо от всяка фи-
зиология или психология; той по 
своята природа принадлежи на 
небесния план, тоест на онто-
логията. Всички, които забравят 
това, губят най-важното и така 
извращават и унижават „делото 
Христово“ (вж.: Иоан, 17, 4).

Когато ние съпоставяме продължи-
телността на космическите проце-
си с човешкия живот, то последният 
изглежда като миг. Обаче, цикълът 
на развитие на потенциите на на-
шата природа психологически се въз-
приемат от нас като много бавни; 
особено когато встъпваме в период 
на страдалчески изпитания или чрез 
ума съзерцаваме грандиозността на 
заданието, сравнявайки го с нашия 
едва уловим прогрес в познанието на 
Вечното. Трябва да знаем, че в тази 
форма на „пребиваване“ пълнотата 
на съвършенството не се побира; на-

шата земна част се стреми и се те-
гли „към“... 

Само че нашият стремеж трябва да 
бъде пределен за нашите сили. Тога-
ва при изхода на нашия дух от този 
свят, нашето същество ще полу-
чи нови възможности, ще премине в 
други измерения. И движението към 
Абсолютното Благо, в известен на 
нашия Отец Небесен момент и само 
Нему известен начин, може от от-
носително да стане безотносител-
но. Искам да кажа, че Бог, когато и 
ако благоволи, разкрива пред човека 
пълнотата на Своя живот, „въвеж-
да го най-вътре, зад завесата“ (вж.: 
Евр. 6, 19). Преобразяването на „отно-
сителното“ движение към Безначал-
ния в „безотносително“ означава, че 
кулминационното напрежение на лю-
бовта ще пребъде вечно максимално 
динамично, но никога няма да премине 
в „пресищане“ или намаление: това е 
вечно състояние, неподлежащо на из-
менение.

Заповедта за съвършена любов ни 
е дадена от Христос в думите: „Ако 
някой дохожда при Мене, и не намрази 
баща си и майка си, жена си и деца-
та си, братята и сестрите си, та 
дори и самия си живот, той не може 
да бъде Мой ученик“ (Лк. 14, 26). Тук е 
указана необходимостта да се от-
кажем от всичко, което ни е скъпо в 
този свят. Никой не може да разбере 
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онтологичното съдържание на тази 
повеля със своя критичен ум, но чрез 
опита, по вдъхновение свише, става 
ясно, че това е състояние на без-
крайна любов към Бога.

Пълнотата на съвършенството на 
любовта в Божеството, съгласно да-

деното ни в Църквата Откровение, по 

тайнствен начин е свързано с изчерп-

ващата степен на (себеотдаване-

то – бел. ред.) „изтощението“. „Затова 

прекланям колене пред Отеца на Госпо-

да нашего Иисуса Христа, от Когото 

се именува всеки род на небесата и на 

земята, да ви даде, по богатството на 

славата Си, крепко да се утвърдите 

чрез Духа Му във вътрешния човек, и 
чрез вярата да се всели Христос в сър-

цата ви, та, вкоренени и утвърдени в 
любов, да можете Проумя с всички све-
тии, що е ширина и дължина, дълбочина 
и височина, и да узнаете Христовата 
любов, която превъзхожда всяко знание, 
за да се изпълните във всичката пъл-
нота Божия. А на Тогова, Който може, 
според действащата в нас сила, да 
извърши несравнено повече от всичко, 
що просим, или за каквото помисляме, 
Нему да бъде слава в църквата чрез 
Христа Иисуса във всички родове от 
века до века. Амин.“ (Еф. 3, 1421).

Превод: 
презвитера Жанета Дилкова-

Дановска

Откъс от книгата „Тайнството на 
християнския живот", архим. Софроний 

(Сахаров)

Ставропигиален манастир „Св. Йоан Кръстител“ в Есекс
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Старецът Софроний (Сахаров) е роден 
през 1896 г. в Москва. Изпълнен с же-
ланието да развие своя художествен 
талант, той завършва Московския ин-
ститут за изящни изкуства и пламен-
но се отдава на живописта. От ранно 
детство Бог удостоява отец Софро-
ний освен с изключителни природни 
таланти и с особени духовни дарове. 
Още като малко момче, той приема 
Духа на Живия Бог на своите предци, 
а в младежките си години е завладян 
от копнеж за постигане на Абсолюта, 
както и от дълбока съпричастност 
към различните екзистенциални про-
блеми на света и на своето време. 
След напрегнато метафизично тър-
сене, седемнадесетгодишният мла-
деж стига до болезненото съзнание за 
трагедията на падналото човечест-
во, но интелектуалните разсъждения 
го довеждат до извода, че Абсолютът 
не може да бъде Личност и пътят към 
него не може да бъде евангелската 
заповед за любовта. Така той се от-
далечава от християнството. По-при-
влекателна за младия човек се оказва 
философията на източните религии, 
която му дава привидно логични обяс-

нения за всеобщата картина на злото 
и болката. В продължение почти на 
осем години той се отдава на усилен 
стремеж да постигне въображаемия 
безличностния Абсолют. 

Докато един ден, по действието на 
Божията благодат, синайското от-
кровение: „Аз съм вечно Съществува-
щият“ се разкрива на отец Софроний 

СТАРЕЦЪТ СОФРОНИЙ ОТ ЕСЕКС*

Архимандрит Захариас (Захару)

* Преводът на встъпителната статия е на-
правен от изданието: Archim. Zacharias, „Elder 
Sophrony of Essex“ in: Yearbook of the Greek 
Cathedral of St. Sophia, London, 2002, pp. 34-37. 
Авторът е духовно чедо на архим. Софроний и 
монах в основания от него манастир „Св. Йоан 
Кръстител“ в Есекс, Великобритания. – Б.пр.

Сергей Сахаров, снимка от Белрин 1922 год. 
© Ставропигиален манастир „Свети Йоан 
Кръстител", Есекс
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в истинския си смисъл и това поставя 
началото на завръщането му в Църк-
вата. Той проумява, че Абсолютът 
и безначалното Битие не могат да 
бъдат други, освен личностни. Бог, 
Който в началото открива Себе Си 
на Мойсей, „в последните дни ни гово-
ри чрез Единородния Си Син“ – Господ 
Иисус Христос (вж. Евр. 1:2). От този 
миг на лична среща с Истинното Би-
тие старецът Софроний не престава 
да умолява Бога, известил го за Себе 
Си, да го въведе в Своята тайна; да 
му даде да проникне в безкрайните 
измерения на Личността на Христос, 
по Чийто образ е създаден човекът. 
Десетилетия наред той горчиво оп-
лаква своето увлечение по въобра-
жаемия безличностен Абсолют на 
източните религии – деяние, което 
за него е равно на падението на Адам 
и на метафизическо самоубийство. 
Години по-късно старецът Софроний 
разкрива в духовната си автобиогра-
фия „Ще видим Бога както си е“ своя 
опит от преминаването си през огъ-
ня на всеобхватно покаяние на онто-
логическо равнище.

През 1925 г., след кратко обучение в 
Православния богословски институт 
„Св. Сергий“ в Париж, отец Софроний 
заминава за Света гора, за да приеме 
монашество, и остава там двадесет 
и две години. Той постъпва в руския 
манастир „Св. Пантелеймон“, където 

получава най-големия дар в своя жи-
вот: срещата и духовното ръковод-
ство на преп. Силуан (1866–1938), у 
когото намира истинско опитно по-
знание за най-висшите сфери на жи-
вота в Христос.

Отец Софроний живее в духовна бли-
зост със свети Силуан до неговата 
кончина, а след това с благословение-
то от игумена и духовните старци 
на манастира се оттегля в Карулия  – 

пустинята на Света гора. По-късно, 

докато все още е в пустинята, той 

изпълнява служението на духовник на 

манастирите „Св. Павел“, „Св. Григо-

рий“, „Симонопетра“ и „Св. Ксенофонт“, 

както и на множество други по-малки 

братства и скитове.

През 1947 г. старецът Софроний се 

завръща във Франция, за да издаде 

записките с духовните слова, кои-

то преп. Силуан му поверява преди 

смърт та си. Към тях той добавя и 

разказ за живота на светеца и под-

робни обяснения на неговото учение. 
През този период здравето на отец 
Софроний силно се влошава. Още на 
Атон, по време на петте години на 
германската окупация, той се храни 
предимно със сух хляб и диви кестени, 
които събира в гората. През последна-

Архимандрит Захариас (Захару)
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та година на неговото отшелничест-
во пещерата му в Карулия е постоян-
но наводнявана от дъждовете, а след 
пристигането си във Франция, живее 
при крайно неблагоприятни условия. 
През 1948 г. той работи върху кни-
гата си за преп. Силуан съвсем сам, 
като неуморно се труди за нейното 
написване, печатане и размножаване1. 
Почти веднага след приключването 
на това дело старец Софроний полу-
чава силен стомашен кръвоизлив и се 
налага операция, при която по-голя-
мата част от стомаха му е отстра-
нена. Осемдесет дни животът му е 
поддържан на системи. Старецът 
едва оцелява. След възстановител-
ния период той е настанен в дом за 
възрастни хора, принадлежащ на ру-
ската емиграция, в град Сен Жьоньо-
виев дьо Буа край Париж. В дома има 
малък параклис и старец Софроний 
започва редовно да служи там света 
Литургия. След известно време част 
от възрастните хора, които участ-
ват в Литургията и в другите общи 
молитви, водени от стареца, реша-
ват да приемат монашество и така 
в дома се създава общност от монаси 
и монахини. Старецът Софроний ско-
ро придобива известност и при него 
идват няколко млади хора, които се 
заселват в изоставен навес наблизо, 

1 Става дума за книгата „Преп. Силуан Атон-
ски“. На български език е издадена само вто-
рата й част под името: Преп. Силуан Атонски, 
„Поучения“. Пълният текст е издаден от изда-
телство „Омофор“. 

 Първото издание на оригинала архим. Софро-
ний печата, размножава на циклостил и раз-
пространява сам. – Б. пр.

за да могат да участват редовно в 
богослуженията и да слушат душепо-
лезното слово на стареца.

Не след дълго младите монаси за-
почват да молят стареца да основе 
манастир, където да водят по-орга-
низиран монашески живот. Отначало 
той се колебае да изпълни молбата 
им, поради силно разклатеното си 
здраве и редицата тежки последици 
от операцията. В същото време ня-
кои от духовните му чеда и приятели 
се опитват да го убедят да се засе-
ли в някоя от техните родни страни. 
Накрая се взема решение общността 
да се установи в едно тихо място в 
английската провинция и за целта е 
закупен малък имот. Така през 1959 г. 
в графство Есекс е основан манасти-
рът „Св. Йоан Кръстител“.

Със своето духовно присъст-
вие старецът Софроний е Бо-
жие знамение за нашето по-
коление. Преживял дълбоко 
в себе си цялата трагедия, 
безпокойство, объркване, 
всички копнежи на многостра-
далния двадесети век, той 
успява чрез живота, словото 
и молитвата си да даде отго-
вор на много от наболелите 
въпроси на нашето време.

Отклоняването на отец Софроний 

към възгледите за безличностния Аб-

солют в източните религии по неиз-

следимия Божи Промисъл се оказва ис-

тински дар свише. Макар никога да не 

се е отричал съзнателно от Христос, 
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той все пак гледа на своята заблуда 
като на отпадане и престъпление 
срещу любовта на Бога на своите 
предци и това разгаря в него огъня 
на непрестанно, дълбоко и безутешно 
покаяние. Съпроводен от благодатта 
на отчаяното си покаяние, както сам 
я нарича, старец Софроний излиза 
победител: той се освобождава от 
оковите на ветхия Адам. Заедно с 
това получава опит за нетварната 
Светлина, сияеща в Личността на 
Христос, и ясно свидетелства за нея. 
В светлината на това изобилно по-
знание за Христос – истински Бог и 
истински Човек – отец Софроний съ-
зира и духовния потенциал на микро-
космоса на човешката личност. Две-
те заповеди – за любовта към Бога 
и за любовта към ближния – се пре-
връщат в единствен закон на цялото 

му битие. Изпълняването на първата 
заповед намира израз в неговия неу-
държим до себененавист копнеж по 
Бога, а на втората – в молитвата му 
до самозабрава и силен плач за целия 
свят. В болезненото страдание на 
тази молитва минават десетилетия 
наред.

Живият опит за Личност-
та (или Ипостасното На-
чало, както той го нари-
ча) – дар, достъпен само 
в християнството, заедно 
с непосредственото запо-
знаване с източните ре-
лигии, превръщат стареца 
Софроний в несравним за-
щитник на православното 
монашество от духовния 
синкретизъм на нашето 
време. 

Патирарх Неофит (тогава Русенски митрополит) и архимандрит Захариас
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Ясно и обективно той неопровержи-
мо разкрива, че има дълбока пропаст 
между двата типа аскетика – на 
християнството и на азиатските 
религии. Той сравнява същностна-
та разлика между тях с бездна, с 
онтологическата дистанция между 
тварното и нетварното. На мета-
физическото самоубийство, каквото 
представлява трансцеденталната 
медитация, той противопоставя жи-
вотворния неописуем опит от сре-
щата и единението с Бога, за Когото 
свидетелства Свещеното Писание.

Старецът Софроний прекарал в ма-
настира „Св. Пантелеймон“ пет го-
дини преди да се запознае със свети 
Силуан. През 1930 г. той приел дя-
конски чин и винаги, когато минавал 
покрай светеца, прекадявайки мона-
сите в храма, изпитвал огромно бла-
гоговение и срам пред него. Но все 
още не му се удавало да разговаря с 
този свят мъж.

Скоро след ръкополагането му за дя-
кон един отшелник, монах Владимир, 
посетил отец Софроний. Двамата 
разговаряли за различни страни от 
духовния живот. Силната атмосфе-
ра на беседата породила съкрушение 
у отец Владимир и той се решил да 
каже на младия дякон: 

„Отец Софроний, моля Ви, 
кажете ми слово за спа-
сението на душата“. Отец 
Софроний, който в този 
момент варял вода за чая, 
отвърнал: „Стой на ръба 
на бездната на отчаяние-
то, а когато усетиш, че 
си накрая на силите си, 
отстъпи малко назад и 
пийни чашка чай“. След 
което му подал чая. 

Тези думи и особено силата, съдър-

жаща се в тях, поразили отшелника и 

той си тръгнал съкрушен, с намере-

нието да попита свети Силуан дали 

съветът, който получил, е правилен и 

надежден. 

Тази случка станала причина за сре-
щата на старец Софроний със све-

Свети Силуан Атонски - фотография
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ти Силуан. На следващия ден отец 
Софроний слизал по стълбите на го-
лямата многоетажна сграда на мана-
стира, отправяйки се към средата на 
двора, в този момент свети Силуан 
влязъл през портите и тръгнал на-
среща му. Пътищата им трябвало да 
се пресекат пред входа на главната 
църква. Старецът Софроний обаче, 
с присъщата си почтителност, про-
менил посоката си и се дръпнал, за да 
не пресече пътя на светия човек. Но 
старец Силуан също променил посо-
ката си и така те се срещнали пред 
трапезарията. В този момент све-
ти Силуан попитал отец Софроний: 
„Отец Софроний, беше ли вчера при 
Вас отец Владимир?“. Старец Софро-
ний, пропускайки обичайните поздра-
ви и реплики, характерни за ежеднев-
ното общуване, веднага отвърнал: 
„Сгреших ли?“. Свети Силуан му от-
говорил по особен начин: „Не, но това 
слово надвишава мярата и силите на 
този брат. Елате утре при мене и ще 
поговорим“. 

На другия ден отец Софроний посе-
тил свети Силуан, който му разказал 
целия си живот и споделил за прежи-
вените петнадесет години на борба 
с бесовете. Свети Силуан доверил на 
стареца Софроний още и дадено му 
от Христос откровение: „Дръж ума 
си в ада и не се отчайвай“, което сло-
жило начало на нов етап в неговия ду-
ховен живот. Именно това слово дало 
сила на Силуан, с която да побеждава 
всяко нападение на бесовете и да оч-
иства ума си от гордите помисли.

Така започва дълбоката духовна връз-
ка на стареца Софроний със свети 
Силуан. Неговото благоговение към 
светеца било толкова голямо, че по-
читал и земята под стъпките му. 
Както пише в съчиненията си, връз-
ката със свети Силуан е най-висши-
ят дар, който получил от Бога. Тази 
историческа среща има изключител-
но значение за по-нататъшното му 
духовно израстване, както и за фор-
мирането на неговото богословие. 
Свети Силуан дава на отец Софроний 
и увереност в това, че завладелият 
го дух на покаяние е истинен.

Обогатен от учението на светеца и 
воден от непоколебимо доверие към 
неговото слово, старец Софроний 
придобива устойчивост в своя по-
движнически живот и навлиза в бла-
годатното състояние на безстра-
стието. Първо в пустинята, а след 
това и в света той прекарва оста-

Купа с плодове, масло, 1922 год., картина на 
свети Софроний (Сахаров), © Ставропигиа-
лен манастир „Свети Йоан Кръстител“, Есекс
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тъка от живота си, свидетелствай-
ки, в съгласие с полученото наставле-
ние от свети Силуан, че единствено 
чрез доброволното слизане в ада вяр-
ващият може да стъпи на Божия път, 
да се учи на неописуемото Христово 
смирение, да се съедини с Христос.

 Старецът Софроний бе получил 
богати и разнообразни даро-
ве на Светия Дух. Най-голяма 
ревност обаче той проявяваше 
в любовта си към Словото Бо-
жие, което пазеше в сърцето 
си чрез молитва и съзерцание. 
Той беше човек на Словото. 

Всяка една среща с него бе възмож-
ност за другия да разшири своя духовен 
хоризонт. Всяка една, дори и най-обик-
новената дума, даваше благодат на 
хората, дошли да го посетят. Той се 
молеше продължително и напрегнато 
за болните, но радостта му беше без-
крайна, когато словото и молитвата 
му преобразяваха най-вече сърцето на 
даден човек. Тази радост бе по-голяма 
дори от радостта, заради извършено 
чудо. Старецът Софроний полагаше 
всички усилия, за да облекчи скръбта на 
страдащите. Но той отдаваше себе 
си докрай в служението на много по-
великото и важно чудо от запазването 
на временния живот: съединяването на 
човека с Духа на живия и вечен Бог.

Никое друго явление в духовния жи-
вот, освен това последното, не пре-
дизвикваше удивление у стареца. Той 
бе извървял пътя си и сякаш се раз-
пъваше между необятни дълбини и 
неосезаеми висоти. Той беше получил 
благодатта на всеобемащото покая-
ние, имаше познание за промените в 
благодатните състояния, опитен бе 
и в делото на умната молитва2. Нау-
чен на всичко от словото на Христос, 
старец Софроний изцяло се бе отдал 
на свидетелството на християн-

2 Тоест молитвата на ума (гр.νοῦς). В свето-
отеческото богословие умът (λογική) и раз-
съдъкът (лпгйкÞ) не са идентични понятия, а 
означават две паралелни енергии на душата. 
Умната молитва е считана за един от видове-
те съзерцание на Бога и за своеобразен предел 
на моливата (вж. преп. Нил Синайски „Слово за 
молитвата“, 62:Добротолюбие т.2).  – Б. ред.

Отец Софроний като млад монах
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ския свещенослужител. Той пламен-
но обичаше Божествената литургия 
и не преставаше да свидетелства, 
че ако се служи, както подобава, тя 
може, тъй като е най-висша молитва, 
да даде същите плодове, които дава 
исихастката молитва в пустинята. 

В своето учение старецът Софроний 
стига до предела, но това не е поради 
някакво убийствено чувство на само-
доволство, макар богатият му опит 
да би могъл да доведе до самонадея-
ност. Той обаче постигаше тайните 
на пътя на спасението чрез непрес-
танна и смирена молитва. 

На всеки, който идваше 
при него, той даваше сло-
во в съответствие с не-
повторимата душевност и 
характер на този човек, 
както и на способността 
му да понесе даденото 
слово. Подобно на своя 
духовен покровител, све-
ти Силуан, старецът умо-
ляваше милостивия Господ 
да даде на всички народи 
на земята да познаят Спа-
сителя Бога чрез Светия 
Дух. 

Неговата радост и благодарност към 
Бога бяха безкрайни, когато виждаше 
пред очите си да се извършва тайна-
та на духовното възраждане в душа-
та на всеки вярващ.

Старецът обичаше да казва: „За да 
бъде християнин, човек трябва да 
бъде художник“. Така както художни-
кът е изцяло погълнат от предмета, 
който изобразява, и е завладян от же-
ланието да намери най-съвършения му 
израз, така и християнинът трябва 
да бъде проникнат от възторг пред 
Христос и от копнежа да постигне, 
макар несъвършено, Христовото съ-
вършенство.

Усещайки наближаващия си край 
старецът веднъж сподели: „Казах 
всичко на Бога. Изпълних онова, кое-
то ми бе отредено да изпълня. Сега 
трябва да си ида“. И така кротко и 
дръзновено той пише на Негово све-
тейшество Патриарх Вартоломей 
топло писмо, в което благодари за 
засвидетелстваното благоразполо-
жение към основаната в Есекс оби-
тел. Заедно с дълбоката си благо-
дарност отец Софроний отправя и 
молба към Светейшия Патриарх да 
закриля крехкото дело на неговите 
ръце:

„Благослови смирените овци от мое-
то стадо и с Твоята отеческа грижа, 
закрила и благоволение не оставяй 
това нищожно място, бедно и незна-
чително, но съградено с много сълзи и 
въздишки от дълбините на сърцето, с 
пот и кръв“. 

В края на писмото си старец Соф-
роний моли за благословение своя 
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епископ, за да премине „във въжде-
лената Светлина на Христовото 
Възкресение“.

Старецът Софроний се представи в 
Господа на 11 юли 1993 г., но със свое-
то слово и молитвено застъпниче-
ство той продължава да допринася за 
скъпото на сърцето му чудо – духовно-
то възраждане на вярващите и тяхно-
то благословено влизане във вечното 
Царство на нашия Господ и Спасител 
Иисус Христос. 

Много са чудесата, стана-
ли по време на живота му, 
дори и в деня на негово-
то погребение, а и след 
това, за които сме чули 
и сме видели; свидетел-
ствата за тях идват от 
различни страни по света. 
Някои от хората, получи-
ли помощ по молитвите на 
стареца, в знак на благо-
дарност издигнаха храмове 
и поръчаха изписването на 
икони на неговия духовен 
покровител – свети Силуан 
Атонски. 

Ние се въздържаме да предаваме 
тези свидетелства в писмен вид, 
тъй като считаме за по-важно да се 
отдава внимание на благодатното 
слово на стареца, с което Бог го бе 

сподобил: то самото е достатъчно, 
за да вдъхнови за покаяние душите и 
така да ги води към спасение. 

В края на своето евангелие св. Йоан 
Богослов казва, че ако трябва да се 
разкаже всичко, което Господ е извър-
шил, то „и цял свят не би побрал напи-
саните книги“ (Иоан 21:25). Ето защо 
той е описал само седем от чудесата 
на Христос, но е изложил пространно 
Неговото учение. Светиите Божии 
също са причастници на тази бо-
жествена Енергия, която светът не 
може да „побере“. Затова и в житията 
на светците, които Бог е прославил с 
дара на богооткровеното слово, обик-
новено са засвидетелствани малко чу-
деса, а основно внимание е отделено 
на тяхното учение. Така вярващите 
са призвани да вникнат в пророческо-
то послание, в словото на тези свети 
люде; то е и техният истински принос 
към утвърждаването и укрепването 
на Тялото на Църквата. Ние тук също 
се придържаме към този принцип, него 
следва и старецът Софроний при опи-
санието на живота на свети Силуан. 

Превод от руски: Ивайло Данов, 

Мила Игнатова

Архимандрит Софроний (Сахаров), 

„Ще видим Бога както си е“,  

изд. Омофор
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ЗА МОЛИТВАТА, В КОЯТО 
НИ СЕ ОТКРИВА  

БОГ ИСТИНА

Свети Софроний (Сахаров)

В секи човек, който и да е той, къ-
дето и да живее, каквото и поло-

жение да има, учен или неук, богат или 
беден, прочут или напълно неизвес-
тен, млад, възрастен или стар, ра-
достен или скръбен, размишлява от 
дълбините на душата си и със сила, 
или съвсем повърхностно, за смисъла 
на живота и се пита: Що е истина? 
(Иоан 18:38).

Преди деветнадесет века Пилат не-
брежно подхвърлил този въпрос на 
Христос. Съдържанието и духът на 
въпроса при същата словесна фор-
мулировка могат да бъдат коренно 
различни. В случая с Пилат се проява 
скептицизмът на посредствен рим-
ски философ: след като задава въ-
проса, той излиза при юдеите, без да 
дочака отговора на Христос. Той бил 
убеден, че този въпрос изобщо няма 
удовлетворителен отговор. Предпо-
лагам, че и в наши дни по-голямата 
част от хората не надхвърлят рав-
нището на Пилатовото мислене и 
градят земното си съществуване не 
върху камъка на вярата, а върху отри-
чането на възможността за живот 
след смъртта.

Що е Истина? Съществува 
ли тя изобщо? Преди все 
още да сме я познали ние 
вече имаме в себе си по-
ложителен отговор, като 
съзнание, че без нея не 
би било възможно и самото 
Битие. 

Истината е недоказуема по пътя на 
логически изложените аргументи, 
които тръгват „отдолу“, но нейно-
то съществуване за нас е несъмне-
но, понеже за него ни е дадено непо-
средствено знание, което предварва 
всяка наша мисъл; без това съзнание 
мисленето изобщо не би било възмож-
но, тъй като неговата цел винаги е 
откриването тъкмо на истинното 
решение.

На какво равнище се поставя този въ-
прос? Тук ще срещнем безброй много 
разногласия. Ще оставим настрана 
всички други равнища и ще се спрем 
на онова, което отговаря на нашата 
идея за Човека. Човекът по своята 
природа не може да спре по средата, 
а трябва да стигне докрай. Той се 
стреми към Първоистината, която е 
в основата на всичко съществуващо.

Какво представлява сама 
по себе си Първата и По-
следна Истина, вечно не-
изменна и всеобхватна? 
Това е единственият на-
същен въпрос (вж. Лук. 
10:42).

Според степента, в която през зем-

ния си живот ние преживяваме не-

успехи, сривове, поражения, губим 

скъпи хора, отнесени от смъртта в 

неизвестното „нищо“; след като пре-

живеем и падението на повечето от 

идолите на този свят – наука, фило-
софия, изкуство, хуманизъм, полити-
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ка, в нас започва да расте неизказано 
очакване на онова, което пребивава 
неизменно. 

Когато се убедих, че всички човешки 
усилия  не са достатъчни, за да се 
постигне търсената от нас вечна 
Истина, така че да се слея с нея, 
да я имам като свое лично достоя-
ние, аз се обърнах към молитвата, 
отначало към нехристиянската, от 
типа на източните медитации. Из-
мина немалко време, около седем-ос-
ем години, преди да проумея със сила, 
че се намирам на погрешен път: в 
духа ми се яви Онзи, Който е казал: 
„Аз съм... истината“ (Иоан 14:6). О, 
този светоносен момент, който ме 
изведе от ада на смъртната тъмни-
на: с цялото си същество усетих, че 
съм стъпил на верния път. Но макар 
и великолепен, този път е изпълнен 
с много скърби, преди да достигнем 
Търсения от нас (вж. Иоан 16:33).

Когато огънят на вярата в Христос 
прониза сърцето ми като остър меч, 
тогава се изпълних с жизнерадостно 
вдъхновение. Аз все още не бях дос-
тигнал Живата Истина, но самото 
вдъхновение се превръщаше в усе-
щане за нея, то бе като нейно при-
съствие вътре в мене (вж. Евр. 11:1). 
Опитвах се да настроя умствения си 
взор от възможно най-близкия ъгъл, за 
да уловя по-ясно, като във фокус, оч-
ертанията на явилата ми се Света 
Истина, но скоро разбрах, че това е 
безумие: колкото повече се вглеждах 

в нея, толкова по-безкрайна ставаше 
тя.

Не възнамерявам да пиша за някаква 
открита от мене, неизвестна досега 
на света Истина. Пиша за това как ми 
бе дадено да живея своето покаяние.

Нашият дух гладува и жа-
дува да познае Истината, 
т.е. Първобитието, кое-
то от никого и от нищо не 
е обусловено: абсолютно-
то Само-Битие, за което 
са говорили пророците от 
Стария Завет и за което са 
свидетелствали апостолите 
на Новия Завет (вж. Изх. 
3:14; Ис. 44:6; Иоан 1:1-
4; Откр. 22:13).

Ние не си Го представяме, а и не мо-
жем да си Го представим, изхождайки 
от самите себе си. Ние не създава-
ме Бога „по наш образ и подобие“. В 
благоговейна молитва очакваме Той 
да чуе нашия вопъл и да ни даде „знак“ 
за Себе Си. В болката се отваряме, 

за да приемем отговора-откровение, 

което изхожда от Него. Ние искаме да 

„познаем“ Него, Виновника за нашето 

битие, така, „както Той е“. Той се е 

явявал на нашите отци и прадеди и 

ние свято пазим безценното свиде-

телство, получено от тях. Доверя-

вайки се на предците, ние вярваме 

в онова, което те са ни предали, но 

в същото време като Мойсей вика-
ме към Господа: „Дай ми да Те позная 
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така, както Ти си в Своята вечност“; 
понеже едно е вярата от слушане 
(вж. Рим. 10:17), а съвсем друго – „да 
Те познавам“.

Едва решили да се предадем в „ръце-
те на Живия Бог“, тези ръце ни зах-
върлят в такива простори, за които 
изобщо не сме подозирали. Изпадаме 
в ужас от разкриващите се пред нас 
бездни. Бог ни се струва „жесток“. 
Но чрез причинената „болка“ в нас по 
необясним начин се отключва спо-
собността да Го съзерцаваме свръх-
убразно – така „както си е“... макар 
все още „донейде“ (вж. 1 Кор. 13:12).

Той е Светлината и Истината. И кога-
то тази Истинска Светлина (вж. Иоан 
1:9) ни обгърне, тогава с цялото си съ-
щество живеем в Неговата Любов и 
Премъдрост. Обзема ни радост, свише 
ни се дава дълбоко познание не като 
мисъл, а като състояние на нашия дух.

Той е Вечносъществуващият. В Него 
няма нито начало, нито край. Той Сами-
ят е и Началото – Принципът – на всич-
ко съществуващо, и безкрайният край 
на всяко наше очакване. Със сърцето си 
„познаваме“, че Той иска да ни види съ-
вършени така, както Той Самият е съ-
вършен (вж. Мат. 5:48).

Измъчени от тиранията на низките 
страсти, умоляваме Благия Господ да 
изпрати върху нас Своя Дух, Който ни 
дава да проумеем пътищата за спасе-
ние. Подкрепяни от този Дух, ние раз-
бираме, че в трагичните изпитания 

се освобождаваме от последиците на 
падението; че в страданията нашето 

битие се разширява и се отваряме за 

други, велики светове. Тогава преодо-

ляваме себеизолирането и егоизма на 

звероподобния индивид, излизаме от 

полуживотинското състояние на жи-

вот без познаване на нашия Творец. 

Осъзнал, че на мене, сътворения от 

„нищо“, е необходимо да премина през 

огнена болка, за да позная по-дълбоко 

Мъжа на скърбите (вж. Ис. 53:1-12), аз 

с благодарна любов приемам тази свя-

та болка. Тя е изпълнена със смисъл. Тя 

ме посвещава в тайните не само на 

тварното, но и на нетварното Битие. 

Тази болка ме прави състрадателен, 

чрез нея виждам с духа си всички други 

страдащи: в мене слиза свише Божи-

ята любов, отначало като състрада-

ние към цялото творение, а в бъдещия 

век – като блаженство да съзерцавам 

спасените в нетленна Слава.

Едно малко отклонение. Казаното 

по-горе съвсем не означава, че фор-

мираме в себе си някакъв „долори-

зъм“* от психологически порядък. 

Съвсем не. За човека, преминал през 

метафизичните страдания на духа, е 

ясно, че тази „болка“ е нещо качест-

вено различно. Тя е необходим „етап“ 

на нашето израстване от земните 

измерения до космическите и дори 

още повече – до вечните. Нима не го-

вори само за това Благата Вест на 

Христос – Евангелието?
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Когато започне да осъзнава мяс-
тото на Кръста в нашия живот по 

Бога, човек по друг начин върви към 

своя кръст (вж. Лук. 14:27), по друг 

начин го и разбира. Той приема кръ-

ста като призив свише от Небесния 

Отец (вж. Иоан 6:44; Иоан 18:11). В 

кръста, както и в чашата на Госпо-

да, моето тварно битие се съединя-

ва с нетварното божествено Битие. 
В знак на това ние целуваме кръста, 
с който свещенослужителят благо-
славя вярващите в храма. 

Ние не отричаме реал-
ността на преходното. За 
християните е присъщо да 
пребивават едновременно 
на две равнища – времен-
ното и вечното. И самото 
време те възприемат като 
чуден процес, в който Бог 
твори от „нищо“ подобни 
на Него богове. Когато 
тварното битие достигне 
своето съвършенство-за-
вършек, тогава ще чуем 
клетвата на Ангела, за-
клеващ се във вечно Жи-
веещия…, „че не ще вече 
да има време“ (вж. Откр. 
10:5-6).

Господ е казал за Себе Си: „Аз съм... 

Истината“ (вж. Иоан 14:6). За сви-

детели Той призовавал Своя Отец 

и Светия Дух. Схващането на тази 
страна на божественото Битие идва 
с много усилия и дълги години покай-
на молитва. Колкото повече следваме 
Господа чрез изпълняването на Него-
вите заповеди, толкова по-широка и 
по-дълбока става нашата личност. 
Когато се доближаваме до осъщест-
вяването на личното начало, в което 
най-вече се съдържа Божият образ в 
нас, тогава от опит виждаме, че за 
това осъществяване, се нуждаем от 
среща с друга, или дори с други лич-
ности. При истинската „среща“ в нас 
ще се отобрази не само подобието 
на ипостасното начало в Божест-
вото, а и начинът на вътрешнотро-
ичния живот: в молитвата за целия 
свят на нас ни се дава да обичаме 
единосъщните нам човеци, да живеем 
цялото човечество като Един Човек. 

Чрез този опит получаваме ново, вече 

битийно познание: личността-ипос-
тас по своята същност, структура 
и характер не живее сама, а винаги в 
любов към друга, към други, подобни 
на нея личности. В любовта една лич-
ност дава отговор на друга и така 
свидетелства за нейното съществу-
ване.

Не само в Божеството, в Светата 
Троица, Отец, Син и Свети Дух сви-
детелстват един за Друг, Те свиде-
телстват Един за Друг и пред нас, 
хората. Нещо повече, Господ поръчва 
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на апостолите да свидетелстват 
за Него: „Когато пък дойде Утешите-
лят… Духът на Истината, Който из-
хожда от Отца, Той ще свидетелства 
за Мене; а също и вие ще свидетелст-
вате, защото сте с Мене отначало“. 

Отношенията между хората и отно-
шенията между Бога и човека са едни 
и същи: те са свидетелство, което, 
като истинен живот в любовта, веч-
но се разпространява във всички по-
соки (вж. Иоан 1:7-8; 1:15, 32, 34; 5:31-
39; 8:13 и 18; 12:28; 15:26-27; 17:1; Деян. 
1:8; 10:39-43).

Духът ми с въздишки се стремеше 
към Живата Истина. И „моята въз-
дишка не е скрита“ за Него (Пс. 37:10). 
„Призовавах името Ти, Господи, от 
дълбоката яма. Ти чу гласа ми“ (Плач. 
Иер. 3:55-56). Неговата любов докос-
на сърцето ми. Пред мене се разкри 
неописуемо прекрасният свят на 
християнската молитва. Чрез нея ми 
бе дадено да общувам с Истинския и 
Жив Бог. Говоря за молитвата на мо-
ето покаяние. Тя приемаше различни 
форми. Понякога цялото ми същество 
се събираше вътре в себе си, сякаш 
се свиваше в безкрайно малка точка. 
Друг път като че ли ставаше обра-
тното: духът ми навлизаше в умната 
безгранична сфера и покайният ми 
плач по странен начин се сливаше в 
едно със съзерцаваната бездна. Случ-
ваше се и още да обгръщам в молит-

вата си, както усещах, целия свят. 

Господ ми даваше моменти на чиста 

молитва лице в Лице и вечността 

тихо, но властно проникваше в сърце-

то ми, а умът блажено се топеше от 

пламъка на любовта, която извираше 

от сърцето. Тази сплав на моето съ-

щество – на ума, сърцето и тялото в 

едно – ми даваше усещане за цялост-

ност на битието, така различно от 

обичайното разединение между духа, 

душата и тялото.

Сега свидетелствам за Истината, 

която са познавали нашите отци и 

праотци. Свидетелствам за това 

как тя благоволяваше да ми се явява 

в отговор на моя продължителен по-

глъщащ покаен плач. Живеех тази Ис-

тина като действително извечна, и 

сега говоря и пиша според степента 

на своята вяра. За нея е писал и апос-

тол Павел: „А като имаме същия дух 

на вярата, както е писано: „повярвах 

и затова говорих“, и ние вярваме, за-

това и говорим“ (2 Кор. 4:13).

Зная, че познанието ми не е абсолют-

но, това обаче не означава, че има ня-

каква друга истина. Вярвам, че ме е 

докосвала безначалната Истина, но 

зная също и че не съм осъществил в 

живота онова, което познах в молит-

вения си опит... Но какъв е критерият, 

който би укрепил доверието в дадения 

ни опит за Бога-Истина?
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Никой не може да ни отне-
ме стремежа към Оня, Кой-
то е преди всички векове, 
Който пронизва всичко съ-
ществуващо и със Своята 
сила поддържа битието му. 

Трудно е да повярваме, че този без-
краен Владетел не ни презира нас, 
„малките“ (вж. Мат. 18:10). Колкото 
и да е чудно, но щом се обърнем към 
Него с истинска, т.е. с покайна, мо-
литва, Той бърза да ни посрещне (вж. 
Лук. 15:20) и ни прегръща с любов. 
Това събитие не би могло да бъде плод 
на въображението, тъй като надхвър-
ля възможностите на тази наша спо-
собност (вж. 1 Кор. 2:9).

Аз изхождам от Откровението, че 
Човекът е създаден по образ и по по-
добие на Бога (вж. Бит. 1:26). Оттук 
следва, че той е надарен с потенци-
алната възможност да се уподоби 
на своя Творец, че в самата му при-
рода е заложена идеята за Абсолют-
ното Същество. Ето защо, когато 
Бог Вседържител влезе в общение с 
човешкия дух, последният може да 
„познае“ Бога, понеже е сроден Нему. 
Въведен в сферата на Ума на Бога-
Творец, сътвореният дух на човека 
започва да вижда Бога „както си е“ 
Сам по Себе Си (вж. 1 Иоан. 3:2). Из-
бягвам да кажа – нашият ум, за да не 
се породи недоразумение, като под ум 
някои разберат разсъдъка.

Нашият първи порив е към 
Оня, Който е „в начало-
то“. Вътрешната ни на-
гласа е да Го приемем за 
основополагаща Истина, 
независимо дали тази он-
тологическа истина съв-
пада с представите ни за 
нея или не.

 Огромна е радостта, когато данни-
те на Откровението (вж. 1 Иоан. 1:5; 
4:13; 4:16) се потвърждават от даде-
ното ни свише виждане, че сме създа-
дени „по образ“ Божи. Бог ни се явява 
като Бог на любовта и ние Го живеем 
вътре в себе си като абсолютна хар-
мония; тогава започваме да се покла-
няме на Отца „с дух и с истина“ (вж. 
Иоан 4:23-24).

„Ако кажем, че нямаме 
грях, себе си мамим, и 
истината не е в нас“ (1 
Иоан. 1:8). Оттук следва, 
че само покайната молитва 
съответства на истината 
за нашето състояние. 

Отново и отново подчертавам, че 
когато стоим пред Небесния Отец 
със съзнанието за нашата грехов-
ност, преминаваме в сферата на Бо-
жията Истина. Колкото по-дълбоко 
преживяваме своя грях като смърт, 
поразила цялото ни същество, тол-
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кова по-пълно се предаваме на Бога в 
молитва, и с Неговата животворяща 
сила се изтръгваме от примката на 
времето и на пространството. Гос-
под да ми прости и нека не ме съдят 
строго моите братя, но изповядвам, 
че така беше с мене. Затова, когато 
чета посланията на апостол Павел, 
предполагам (няма да скрия – с увере-
ност), че виденията и откровенията 
Господни (вж. 2 Кор. 12:1-6) са му били 
дадени в покаянието му пред Христос 
„със силен вик и сълзи“: тогава той 
бил чут заради своето благоговение 
(вж. Евр. 5:7).

В такава молитва нашият ум-дух се 
включва в Божия Ум и получава такова 
знание за нещата, което не може да се 
изрази адекватно с обикновен човешки 
език. Например: всичко е създадено от 
Неговата воля, от Неговата мисъл. Той 
мисли света и самата Му творческа 
мисъл се превръща в сътворено битие. 
Първична е не материята, а мисълта 
на Бога-Творец. Така ние гледаме на 
този свят не само през призмата на 
експерименталното познание, но и по 
особен начин го съзерцаваме в Духа 
(вж. Евр. 11:1-3).

„Ако Ме любите, опазете Моите запо-
веди. И аз ще помоля Отца, и ще ви 
даде друг Утешител, за да пребъдва 
с вас вовеки, Духът на истината, Ко-
гото светът не може да приеме, за-

щото Го не види, нито Го познава; а 

вие Го познавате, защото Той с вас 

пребъдва и във вас ще бъде“... „А вие 

ще Ме виждате, защото Аз живея, и 

вие ще живеете. В него ден ще раз-

берете вие, че Аз съм в Моя Отец, и 

вие сте в Мене, и Аз във вас. Който 

има заповедите Ми и ги пази, той е, 

който Ме люби; а който Ме люби, въз-

любен ще бъде от Отца Ми; и Аз ще 

го възлюбя и ще му се явя Сам... Ако 

някой Ме люби, ще спази словото Ми; 

и Моят Отец ще го възлюби, и ще 

дойдем при него и жилище у него ще 

направим… а словото, що слушате, 

не е Мое, а на Отца Ми, Който Ме е 

пратил... А Утешителят, Дух Светий, 

Когото Отец ще изпрати в Мое име, 

Той ще ви научи на всичко и ще ви на-

помни всичко, що съм ви говорил“ (вж. 

Иоан 14:15-26).

„Утешителят, Светият Дух ще ви 

научи на всичко“. „Ще ни научи“ да ми-

слим, както мисли Сам Бог; ще ни нау-

чи да обичаме, както обича Бог. Не се 

учудвайте: това е смисълът на еван-

гелския призив. Всички послания на 

апостолите – на Йоан, Павел, Петър и 
на другите – говорят все за това, за 
него свидетелстват и нашите отци 
през вековете.

Възниква въпросът: как можем ние да 
получим това благословение? Отго-
ворът ни е даден от Самия Христос: 
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„опазете Моите заповеди... И Аз ще 
помоля Отца, и ще ви даде друг Уте-
шител, за да пребъдва с вас вовеки“. 
Така ние „познаваме“ Светия Дух чрез 
Свещеното Предание на отците на 
Църквата, както и чрез собствения 
си опит за действията на Духа в нас. 
Той ни „напомня всичко“.

Нещо повече: „Който Ме люби, ще спа-
зи словото Ми; И Моят Отец ще го 
възлюби, и ще дойдем при него и (веч-
но) жилище в него ще направим“. Какво 
може да означава това? То означава, че 
ни е обещано да наследим пълнотата 
на божествения живот, пълнотата на 
знанието и силата на любовта, явена 
ни от нетварната Светлина, в която 
няма никаква тъмнина (вж. Иоан 1:5).

Ето свидетелството на Павел: „Ала 
ние приехме не духа на тоя свят, а 
Духа, Който иде от Бога, за да знаем 
това, що ни е дарувано от Бога“. „Кой 
е познал ума Господен, та да го обяс-
ни? А ние имаме ум Христов“ (1 Кор. 
2:12, 16). Училищното образование ни 
въвежда във всеобщо установеното 
мислене за света и ни запознава с 
експерименталното познание. Нещо 
подобно става с нас и в областта на 
Духа – чрез живот според евангелски-
те заповеди ние влизаме в най-близко 
родство с Божия Ум. Тези заповеди не 
са нищо друго, освен самооткрове-
ние на Бога „както си е“. Когато те 
се превърнат в единствен закон на 

цялото наше битие, тогава ни се пре-
дава и „формата“ на търсеното от 
нас божествено Битие. Ние „знаем, че 
Син Божий дойде и ни даде светлина и 
разум, да познаем истиннаго Бога“ (1 
Иоан. 5:20).

Бог, Който е Истина, не е създавал 
никаква лъжа, нищо противно на ис-
тината. И всяко действие-енергия, 
което изхожда от Него, е истинно. 
Христос ни е открил истинския Чо-
век, такъв какъвто той е бил зами-
слен от Твореца: у нас е вложена Ис-
тината на Самия Бог, защото ние 
сме Негов „образ и подобие“. Вечната 
Истина се предава на ипостасното 
начало в нас. И както личността у 
човека отначало се ражда само като 
потенция, така и семето на Истина-
та в нас трябва от потенция да се 
превърне в действителност. При па-

Отец Софрооний (Сахаров)
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дението на Адам Истината у човека 
се изкривява. Чрез благодатта на по-
каянието и послушанието от любов 
към Отца тази Истина ни се предава 
в нейната изначална святост като 
живот на Самия Бог.

Какво става с човека, 
който принася покаяние и 
плач? Той живее Истината 
не като резултат на свои-
те размишления, а като 
състояние на духа, даде-
но му от Божия Дух. Това 
„състояние“ е факт на би-
тието; от това състояние 
самата ни мисъл схваща по 
характерния й начин раз-
бирането за Истината. 

Но и това схващане не е резултат 
от процеса на логическо мислене, то 
е интуитивно проникване или конста-
тиране на факт; то е дадено свише 
от Бога познаване на божественото 
Битие.

Разбирането на Господните пъти-
ща не идва бързо. Силно ме измъчва-
ше усещането, че дните ни на този 
свят са кратки. Душата ми бе из-
пълнена със страх, че мога да оти-
да в гроба, преди Бог да отвърне на 
воплите ми. Но аз не бях изоставен 
докрай: чрез молитвата с несъмне-
на вяра в Христа Бога постепенно 
ми се предаваше Неговото състра-
дание към самоунищожаващото се 

човечество. С огромна болка живе-
ех своята собствена гибел, тази 
болка разтвори стените на вкаме-
неното ми сърце. 

Свикнал бях да пренасям 
полученото в моя опит 
върху цялото човечество 
и състрадавах на всич-
ки хора, които като мене 
се намираха в състоя-
ние на отдалеченост от 
Бога. Така страданията 
на всички люде се превръ-
щаха в „мои“ и в самота-
та на пустинята понякога 
ме обземаше молитва за 
целия свят с такъв плач 
като за самия себе си. В 
тази молитва почувствах 
предвечния Бог като наш 
Отец. И това чувство беше 
убедително свидетелство 
за безначалната Истина, 
дарувана ни от Христос.

С трепет си спомням часовете, в 
които Господ ми даваше да живея 
това духовно събитие. А сега, горко 
ми: вече не виждам в себе си тази 
света сила.

Предметът, за който така безпо-
мощно се опитвам да говоря, е Жи-
вата Истина. Тя не прилича нито на 
научните, нито на философските 
истини. Открилата ни се Истина 
далеч превъзхожда разсъдъчните 
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спекулации. Тя не е нито абстракт-
на формула на логическото мислене, 

нито математическо уравнение, а 

Личност. Тя е Вечносъществуващи-

ят „отначало“, тя е безначалният 

Бог Света Троица – Отец, Син и Дух 

Свети. Нашият логически разсъдък 

обаче е неспособен да следва с поня-

тията си реалното Битие на Бога. 

Например: ние възприемаме Отца 

като абсолютна Истина. И Синът 

също е абсолютна Истина. А така 

също и Светият Дух е абсолютна 

Истина. Но те са Една Истина, а не 

три абсолютни истини. Така както 

Бог е Един, но е в Три Лица. В своето 

окончателно осъществяване Чове-

кът също трябва да стане Един Чо-

век в множество ипостаси.

Ето друго антиномично положение. 

Ние възприемаме Личността в Бога 

като носител на абсолютната пъл-

нота на Битието и в същото време 

Личността не съществува сама. За 

формалната логика това е признак, че 

отделната Личност сама по себе си е 

недостатъчна, следователно се от-

рича нейната абсолютност. Но имен-

но такава е Светата Троица – Бог на 

съвършената любов. Съвършената 
любов не живее затворена в Себе Си, 
а живее в другата, в другите Лично-
сти. Цялата съвкупност на Битието 
е неотнимаемо притежание на всяка 
от Трите Ипостаси. Но Ипостаста 
като такава се явява именно в акта 

на съвършената любов, за която е ха-
рактерно също толкова пълно понизя-
ване, себеумаляване.

„Никой няма любов, по-голяма от тая, 
да положи душата си за своите прия-
тели. Вие сте Ми приятели, ако вър-
шите всичко онова, що ви Аз заповяд-
вам“... „Иисус… понеже бе възлюбил 
Своите, които бяха в света, Той ги 
възлюби докрай“... „Но по-големият 
между вас да ви бъде слуга; защото, 
който превъзнесе себе си, ще бъде 
унизен; а който се смири, ще бъде 
въздигнат“ (Иоан 15: 13-14; 13:1, Мат. 
23:11-12). От приведените думи на 
Христос виждаме, че на човечество-
то е заповядана същата кенотична 
любов, каквато ни е открита в Све-
тата Троица. Чрез пределно достъп-
ното за нас понизяване в акта на по-
каянието ние ставаме способни да 
приемем пълнотата и на Божията 
любов, и на любовта към ближния (вж. 
Мат. 22:37-40). „Върху тия две запове-
ди се крепи целият закон и пророци-
те“, в техния дух се съдържа свята-
та вечност.

Вечност и Истина – в тези 
две думи се съдържа те-
мата на настоящите стра-
ници. Когато ни докосне 
силата на Божията любов, 
тогава без никакво съм-
нение живеем, пребивава-
ме в Истината и във Веч-
ността.
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Обобщеният израз на нашето дог-
матическо съзнание може да бъде 
следният: „Аз съм Вечносъществува-
щият“, Аз съм Битието, „Аз съм Исти-

ната“. Личното Начало в божестве-

ното Битие е неговото онтологично 

ядро. Това е Този, Който има истински 

живот. Първият и Последният, Алфа-

та и Омегата, безначалното Начало 

и безкрайният Край на всичко. Ето 

така разбираме синайското Откро-

вение, което по-късно се допълва от 

въплъщението на Логоса на Отца и 

от слизането на Светия Дух върху 

Църквата в деня на Петдесетница.

Този Бог по Своята извечна Същност 

е търсената от нас абсолютна Ис-

тина. Познанието на тази Истина 

е възможно само, ако Тя със Своята 

сила се всели в нас, ако ние битийно 

се съединим с Истината. Ипостасна-

та Истина се познава чрез ипостас-

ното начало, вложено в нас при акта 

на сътворяването ни „по образ и по 

подобие“ на Бога. Това свободно на-

чало не се поддава на никакъв вън-

шен натиск, ето защо единението с 

Истината зависи не само от Бога, 

Който дарява (вж. Мат. 11:17), но и от 

човека, който приема (вж. Иоан 1:9-12; 

Деян. 13:46).

Сам по себе си тварният дух (чове-

кът) не може да достигне Истината; 
като Божи образ обаче той е спосо-
бен да формулира някакво предположе-

ние (или постулат) за Истината, но 
не повече от това. Битийното позна-
ване на Истината е дар на любовта 
на Твореца към разумното творение. 
В нашите личностни отношения с 
Личния Бог нищо не става по волята 
само на една от страните, а винаги 
има съгласие, синергия, съединяване 
на две воли – Божията и човешката. 
В това е нашият живот.

„Всеки човек е лъжа“ (Пс. 
115:2) сам по себе си, 
тъй като е взет от „ни-
щото“. Единствено чрез 
вселяването на Бога-Ис-
тина ние ставаме истин-
ни. Когато Живата Истина 
проникне вътре в нас, тя 
ни преобразява.

 Тя е абсолютна, всеобемаща, всесъ-
държаща. „Позналите“ тази Истина 
(вж. Иоан 8:32), според думите на Са-
мата Истина, се освобождават от 
властта на греха, в който е и смър-
тта. Истината е вечна и тя превръ-
ща и нас в безсмъртни. Бог-Истина 
прави също и нас истински богове. 
„Богове“ не за другите разумни тва-
ри, а според дадената ни свише фор-
ма на битие и по съдържанието на 
този нов живот.

Истината е божествено универсална 
и никое творение в земните предели 
не може да вмести нейната пълнота. 
Ние я познаваме, както апостол Павел, 
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само „донякъде“ (1 Кор. 13:12). Това не 
означава, че Истината Сама по Себе 
Си е съвсем различна от даденото ни 
схващане за нея. Едно нещо е да зна-
еш Истината, а друго – да не можеш 
да вместиш абсолютната й пълнота; 
да не си в състояние да я проявиш в 
цялото й съвършенство в земния си 
живот. Заедно с апостол Филип и ние 
без колебание казваме: намерихме Ис-
тината; ние знаем Истината: това е 
Христос (вж. Иоан 1:45).

Многоипостасното чове-
чество е образ на Све-
тата Троица: една при-
рода в множество лица. 
Но всеки един от нас по-
отделно носи в себе си 
преди всичко образа на 
Единородния Син. Зато-
ва и нашето спасение се 
осъществява чрез осино-
вяването ни от Отца (вж. 
Гал. 4:5).

И така, ако изповядваме Христос 
като напълно равен на Отца, като 
Бог и Истина, то естествено, за 
да постигнем Истината, трябва да 
следваме Христос. И тук настъпва 
трагичният момент. Той казва: „ако 
някой дохожда при Мене, и не намрази 
баща си и майка си, жена си и деца-
та си, братята и сестрите си, та 
дори и самия си живот, Той не може 
да бъде Мой ученик“. Също „който не 

носи кръста си, а върви след Мене... 
който се не отрече от всичко, що 
има, не може да бъде Мой ученик“ 
(Лук. 14:26-27, 33).

При мене стана следното: когато ви-
дях с духа си как Христос, Който ни 
е възлюбил докрай (вж. Иоан 13:1), се 
моли в Гетсимания, а после и на Голго-
та, без да се противи на злото (вж. 
Мат. 5:39), възненавидях себе си та-
къв, какъвто съм. В молитвата, поро-
дена от святата себененавист, аз Го 
възприех като абсолютната Истина, 
като истински Вседържител и Бог. В 
тази молитва ми бе дадено да прео-
долея видимото, което е временно 
и да навляза в „невидимото – вечно“ 
(вж. 2 Кор. 4:18). 

„В света скърби ще имате; но дерзай-
те: Аз победих света“ (Иоан 16:33). 
От опита виждаме, че „всички, кои-
то искат да живеят благочестивов 
Христа Иисуса, ще бъдат гонени“ 
(2 Тим. 3:12), ще влязат в конфликт 
с останалия свят (вж. Мат. 5:10-12). 
И още: „Жена, кога ражда, има болки... 
но, след като роди младенеца, от ра-
дост не помни вече мъките, защото 
се е родил човек на света. Тъй и вие 
сега сте наскърбени; но Аз пак ще ви 
видя, и ще се зарадва сърцето ви, и 
радостта ви никой няма да ви отне-
ме; и него ден няма да Ме попитате 
за нищо“ (Иоан 16:21-23). Защо няма да 
Го попитаме за нищо? 
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Когато Светият Дух ни даде да видим 
Христос „както си е“ чрез любовта, 
която изхожда от Светия Дух, тога-
ва за нас става очевидно, че Христос 
е всичко – в Него е пълнотата на Бо-
жеството и пълнотата на човека. 
Той е Истината в нейните две изме-
рения: 1) Той е изначалният факт на 
Битието; 2) Той по Своя „етически“ 
характер е Истинен. Истинен, тоест 
Свят. Свят, тоест Благ. Благ, тоест 
Той е „Светлина, в която няма никаква 
тъмнина“.

Когато ни се даде да видим надмирния 
характер на Евангелието, изпадаме в 
малодушие. Иска ни се някак да сте-
сним неговите истински измерения, да 
ги снижим до немощта на крехкото ни 
тяло. Господ обаче по никакъв начин не 
се съгласява да снизи заповедите Си. 
В пределното напрежение на нашето 
покаяние ние постепенно осъзнаваме, 
че това Откровение е окончателно, 
понеже е всесъвършено. То е дадено за 
всички векове на всички племена и на-
роди до свършека на земната история.

Блаженият старец Силуан 
казваше: „Който не обича 
враговете, той все още 
не е познал Бога така, 
както трябва да се по-
знае“.

„Аз пък ви казвам: обичайте врагове-
те си, благославяйте ония, които ви 

проклинат, добро правете на ония, 
които ви мразят, и молете се за ония, 
които ви обиждат и гонят, за да бъде-
те синове на вашия Отец Небесен… 
бъдете съвършени“, както Той е съ-
вършен (Мат. 5:44-48). Ще повторим: 
когато Светият Дух ни даде Христо-
вата любов да обичаме враговете си, 
тогава и умът-дух получава наслада 
от Истината на тази любов. Както 
усещаме с тялото си сила отвътре 
или топлината на слънчевите лъчи 
отвън, така непосредствено знаем с 
цялото си същество, че тази любов 
е вечната Истина. Тогава човек знае, 
че е преминал „от смърт към живот“ 
(Иоан 5:24).

Чудното усещане за при-
шествието на Бога вътре 
в нас се съпровожда от 
пълно съгласие на ума със 
сърцето. Божествената 
хармония на това духов-
но състояние за сърцето е 
радост, а за ума – свет-
лина. Целият човек – 
умът-дух, сърцето и дори 
тялото – чувстват „Божи-
ят мир, който надвишава 
всеки ум“ (Фил. 4:7). И 
Любовта, и Светлината, 
и мира душата възприема 
като изхождащи от Все-
вишния (вж. Иак. 1:17).
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Велико благо е да познаеш Истинския 
Бог, да Го познаваш със знание, което 

няма да ти се отнеме (вж. Лук. 10:42). 

Всичко това е дадено в дар на света 

чрез Въплътилия се Син на Отца, Иис-

ус Христос, и душата с благодарност 

се стреми към Него. В древност Той 

открива Себе Си на Синай с Името 

„Аз Съм“, и неведнъж повтаря това 

Име при явяването Си в плът. Той ни е 

дал „изобилен живот“ (вж. Иоан 10:10). 

И душата, която знае какво става с 

нея, казва:

„Сега, Христе мой, в Тебе и чрез Тебе 

– и аз съм“

Този, на когото, заради вярата в Хри-
ста Бога, е било дадено, макар и доня-

къде, да навлезе във вечния поток на 
Неговата гетсиманска молитва, а след 
това, също донякъде, да възлезе и на 
безсмъртната Голгота, нему по безспо-
рен начин се открива великата тайна 
на благочестието: „Бог се яви в плът, 
засвидетелстван бе от Духа, показа 
се на Ангели“ (вж. 1 Тим. 3:6). От този 
момент вярващият вече не „познава“ 
Христос по плът, т.е. като обикновен 
човек, а знае, че Той е вездесъщият 
Вседържител, дошъл на света да спаси 
грешниците (вж. 1 Тим. 1:15; 2 Кор. 5:16).

Така този, който истински „вярва в 
Сина Божий, има свидетелството в 
себе си“ (1 Иоан. 5:10).

Откъс от книгата  
„Ще видим Бога, както си е“

Св. Силуан Атонски, икона от архимандрит Софроний (Сахаров)
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Идеята за „богоподобие” лежи в основата на християнската ант-
ропология. Бог е надмирен, и човекът, пребивавайки в Бога, също 
става надмирен. Образ и подобие на Абсолюта, човекът носи в себе 
си съзнание, трансцендиращо всичко, което той вижда в пределите 
на земното си съществуване.

Чрез пълна вяра и дълъг подвиг човек трябва да постигне уподобя-
ване на Бога в цялата пълнота; отначало да проумее, а след това и 
да осъществи в своята свобода предвечния замисъл на Твореца за 
себе си. Това е смисълът на Христовата заповед: „Бъдете съвърше-
ни, както е съвършен и Небесният ваш Отец” (Мат. 5:48).

Архимандрит Софроний
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В настоящия сборник са включе-
ни материали от архива на отец 

Софроний, както и статии, написани 
през различни периоди от неговия жи-
вот. Някои от тях се публикуват за 
първи път. Това посмъртно издание е 
своеобразно кратко изложение на бо-
гословието, което лежи в основата на 
аскетическия живот на архим. Софро-
ний. То съдържа възгледите, които, въ-
преки привидната им сложност, опре-
делят неговото отношение към Бога 
и човека и изпълват с дълбок богослов-
ски смисъл съдържанието на неговите 
молитви. В писмо до една от сестри-
те си той признава следното за вклю-
чената тук статия „Единството на 
Църквата по образа на Светата Тро-
ица“: „Тя е малко прекалено „техниче-
ска“. Макар че за мен, както и за теб, 
догматите не са абстрактна доктри-
на, а самият живот“16. Догматическо-
то наследство на Църквата за него 
не е второстепенно допълнение към 
нравствените заповеди, а техен най-
непосредствен израз. Отец Софроний 
неведнъж повтаря в своите съчинения, 
че цялото наше битие – и временното, 
и вечното – зависи т представата ни 
за Бога. Когато Бог твори човека, Той 
го мисли като Свой „образ и подобие“ 
(Бит. 1:26). Ето защо всяка промяна 
в разбирането ни за Бога „неизбежно 
води след себе си и до съответната 

* Заглавието е на редакцията.
1 Архим. Софроний. Письма в Россию. М., 1997, с. 53.

промяна в нашите чувства, мисли, 
действия, реакции на всичко, което ни 
заобикаля“.

Свидетелството за Бога, както 
показва историята на човечество-
то, често предизвиква неразбиране, 
съмнение и дори съпротива. Доста-
тъчно е да си спомним как са били 
гонени преп. Максим Изповедник, 
преп. Симеон Нови Богослов и наши-
ят съвременник преп. Силуан Атон-
ски. Никакви изпитания обаче не са 
могли да угасят в тях огъня на Бо-
жията любов, която обгръща „всич-
ки и всичко“. Тази любов желае „всич-
ки да се спасят“ (1 Тим. 2:4) и да по-
вярват в своето високо „призвание“ 
(Еф. 4:1). Всеки един човек, съгласно 
Христовата заповед, е призван към 
богоподобно съвършенство: „Бъде-
те съвършени, както е съвършен и 
Небесният ваш Отец“ (Мат. 5:48). 
По думите на отец Софроний, „от 
възвишеното или принизеното раз-
биране за човека зависи вярата или 
неверието“, защото „в Христос вяр-
ват онези, които вярват в своето 
обожение“2. Той самият обяснява 
тази зависимост по следния начин: 
„Когато се принизяват истинските 
измерения на божественото откро-
вение за човешкото битие, тогава 
се изключва всяка възможност чо-

2 Вж.: Архим. Софроний. Ще видим Бога както си 

е. С., 2005, с. 96.

От разбирането за човека зависи 
вярата или неверието*
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век да достигне мярата на истин-
ското покаяние“3. Отец Софроний 
пише отново в писмо до сестра си: 
„Мисля, че да се принизява предвеч-
ната идея на Твореца за човека е не 
просто грешка, а наистина огромен 
грях. Поради това, че хората не виж-
дат нито в себе си, нито в брата 
си истинско и вечно достойнство, 
те са така зверски зли в своите 
взаимоотношения и толкова лесно 
се избиват един друг“4. А това дос-
тойнство е наистина божествено, 
и ние трябва да имаме велико дръз-
новение, за да повярваме в своето 

3 Архим. Софроний. Рождение в Царство 
Непоколебимое. Эссекс–Москва, 1999, с. 81.

4 Письма..., с. 50.

обожение дори до пълнота на бо-
гоподобието. Такова дръзновение 
ни е заповядано и от евангелското 
благовестие, и от отците на Пра-
вославната църква. Архим. Софро-
ний пише по този въпрос следното: 
„Възможно е цитатите, приведени 
от Свещеното Писание и светите 
отци, в които се говори за пълно-
та на богоподобието на човека на 
Бога, да смутят много християни. 
Но истината е, че това смущение 
свидетелства само за факта, че 
със своето психологическо разби-
ране за смирението те така не са 
и успели да постигнат истинското 
съдържание на откровението“5.

Отец Софроний винаги е съзнавал, че 
монах, който говори за последните 
висоти на християнското съвършен-
ство, непременно трябва да подложи 
себе си на съда на другите, по-опит-
ните, по-старшите, признатите за 
верни. Той пише, че „само след като 
намерим авторитетно потвържде-
ние на своя личен опит, можем да му 
се доверим, и то пак не извънмерно“6. 
Авторът на тази книга е намерил в 
лицето на съвременните подвижници 
на Атон и древните отци на Църква-
та свидетели, които са в съзвучие с 
преживения от него опит. Затова и в 
нея се съдържат немалко цитати от 
светоотеческите писания. 

Настоящият сборник се състои от 
четири тематични части. Техните 

5 Рождение..., с. 81.
6 Вж.: Ще видим Бога..., с. 137.

Отец Софроний (Сахаров), Есекс, 1960 год. 
© Ставропигиален манастир „Свети Йоан 
Кръстител", Есекс
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заглавия, както и заглавията на не-
публикуваните по-рано статии, са 
дадени от съставителя7. В първата 
част отец Софроний говори за пъ-
тищата за познаването на Бога, на-
шия Първообраз. Темата на втората 
част е предвечният замисъл на Тво-
реца за човека. Водещата идея тук е, 
че човекът е призван да наследи ця-
лата пълнота на живота в Бога. Тре-
тата част на книгата представлява 
своеобразно практическо ръковод-
ство за постигането на тази висока 
цел. В една своя духовна беседа отец 
Софроний казва: „Добре е да помним 
крайната цел на нашия живот, но 
трябва да започваме с малките неща, 
които след това стават велика ос-
нова за храма на Светия Дух“. Имен-
но на тези „малки“, но важни неща 
са посветени статиите в третата 
част на книгата, в която подробно 
се обясняват основните принципи 
на монашеството. Отец Софроний 
неведнъж цитира в беседите си своя 
атонски духовник, който предупреж-
давал начинаещите монаси: „Който 
философства за всемирната любов 
и започва монашеството си с това, 
свършва като празен барабан. А кой-
то започва с послушание и покаяние, 
той по естествен начин накрая сти-
га до молитва за целия свят“. Верен 

7 Статиите „Единството на Църквата“ (1950), 
„За основите на православното подвижниче-
ство“ (1952), „За необходимостта от трите 
отричания“ (1962) и „Слово за Преображение“ 
(1954) са публикувани още докато авторът е 
бил жив.

на православното предание, отец 
Софроний казва, че „да виждаш греха 
си вече е начало на съзерцанието“8 и 
че „чрез болезненото покаяние върху 
човека слиза благодатта на Светия 
Дух, която го въвежда в сферата на 
божествения живот“9. Като започ-
ва с малките подвизи на монашеския 
живот, християнинът постепенно е 
издигнат до съзерцаването на Бога, 
Който се явява в нетварната Свет-
лина – съзерцанието, с което са били 
удостоени апостолите на Тавор, а 
след това и светиите. На тези висо-
ти на боговиждането е посветена по-
следната, четвърта част на книгата. 
Духовната сила на всяка дума, която 
говори за такива върхове на живота в 
Бога, се губи, ако зад нея не стои лич-
ният опит на автора. С публикуването 
на този сборник статии на архим. Соф-
роний предоставяме на читателя въз-
можността да реши сам – дали да от-
несе тази книга към категорията на 
академичната литература, или да види 
в нея живото свидетелство на човек, 
който „с цялото си същество живее 
реалностите на божествения свят и 
ги съзерцава като очевидност“10.

Братството на манастира 
 „Св. Йоан Кръстител“

Из предговора към сборника  
„Раждането на непоклатимото  

царство“

8 Рождение..., с. 195.

9 Пак там.
10 Пак там.
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Свети Софроний (Сахаров)
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Фактът на Въплъщението ясно 
показва сродството между нас и 

Бога: „Той се не срамува да ни нарича 
братя, думайки: „ще възвестя името 
Ти на братята Си (...)“. И пак: „ето Ме 
Мене и децата, които Бог Ми даде“. А 
понеже децата са участници в плът и 
кръв, то и Той еднакво взе участие в 
същите, (...) затова длъжен бе да при-
лича по всичко на братята“ (вж. Евр. 
2:11–14, 17). Ако Той е могъл да ни се 
уподоби във всичко, то значи и ние, 
чрез Неговото действие в нас, ще мо-
жем да Му се уподобим във всичко; с 
други думи – да приемем божествена-
та форма на битие.

Християнското виждане е страшно 
парадоксално. От една страна е ви-
сотата на призванието, която може 
да ни се стори прекомерна гордост, 
а от друга – призивът за покаяние и 
смирение: „Възлюбени, сега сме чеда 
Божии; но още не е станало явно, как-
во ще бъдем. Знаем само, че, кога ста-
не явно, ще бъдем подобни Нему, защо-
то ще Го видим както си е. И всякой, 
който има тая надежда на Него, очи-
ства себе си (от всеки грях), както е 
Той чист“ (1 Иоан. 3:2–3). Коренът на 
всички грехове е гордостта, в нея е 
мракът. А смирението е свойство на 
Божията любов. Без очистването от 
този адски мрак – гордостта – всяко 
говорене за богоподобие би било „лу-
циферичност“.

„Бъдете съвършени, както е съвършен 
небесният ваш Отец“ (Мат. 5:48). 

Тази заповед ни е дадена не само в 
педагогически план, т. е. като указ-
ване на посоката, а в несравнимо 
по-дълбок смисъл – като откровение 
за предвечния замисъл на Твореца за 
човека. По време на Своето явяване в 
плът Господ е казал: „Моят Отец е по-
голям от Мене“ (Иоан 14:28). Но след 
Възнесението Той е седнал „отдясно 
на Отца“ вече и като Син Човеш-
ки. Ние нямаме друг, по-достоверен 
критерий за истината, освен Сина, 
събезначален на Отца по Своята Бо-

жествена природа – Иисус Христос. 

Той ни е показал чрез Самия Себе Си, 

че на човека е дадена възможност да 

стане равен на Своя Творец. Когато 

Господ нарича Себе Си Син Човеш-

ки, запазвайки „дистанцията“ между 

Себе Си и Бога, Той ни учи с това да 

избягваме всички действия, които но-

сят признаци на „самообожествява-

не“. Обожението (теосис) е възможно 

единствено като действие на Бога 

в нас – и то до степен на пределно 

съвършенство. Предпазвайки ни от 

луциферични движения на духа, Господ 

ни е дал „пример“ (вж. Иоан 13:15), 

за да Го следваме. По този начин в 

нас се осъществява заповедта за 

съвършенството, страшна по свое-

то превъзхождащо всичко величие.

Християнин, според нашето разби-

ране, е онзи, който вярва и изповяд-
ва Иисус Христос като Син, съвечен 
на Отца по Своята Божественост, 
и следователно като съвършен Бог. 
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Говорейки постоянно за Своя вечен 
Отец и за същността на вечния жи-
вот като за познание на „единия ис-
тински Бог“ (Иоан 17:3), Христос пра-
ви целия ни живот двупланов: ние жи-
веем в две измерения – на вечността 
и времето. Това, в някои моменти на 
Божиите посещения, разкрива в нас 
същото съзнание, което виждаме у 
апостолите: за предназначението на 
човека за обожение и за избраниче-
ството на верните „отпреди свят да 
се създаде“ (Еф. 1:4). 

По време на Възнесението Си Господ 
„благословил“ апостолите, свидетели 
на това откровение (Лук. 24:50–51). 
Той им заповядал да обиколят целия 
свят, като проповядват Евангелието 
на цялото творение, учейки всички на-
роди да спазват всичко, което им е на-
редил. И накрая им казал: „Ето, Аз съм 
с вас през всички дни до свършека на 
света“ (вж. Мат. 28:19–20; Марк 16:15).

Божието благословение наистина 
пребъдва в този свят, и особено там, 
където копнеят за него. Но за тоя век 
е отредено да има край. Сегашната 
форма на съществуване не е предна-
значена да вмести цялата пълнота 
на Божественото Битие. Земята, 
дори в нейната благословена част, не 
е последната ни цел. „Очакването“ е 
свойство на нашата природа, способ-
на да предусети бъдещото Царство. 
Онази страна на човешкия дух, която 

се стреми към надмирния Бог, сама по 
себе си също е „надмирна“, както по-
добава на Божия образ.

Фактът на Въплъщението показ-
ва високото достойнство на чове-
ка: това, че съществува известна 
съизмеримост между Бога и човека. 
Възможността Бог да се въчове-
чи съдържа в себе си съответната 
възможност човекът да приеме обо-
жение. Ние сме призвани от Твореца 
да участваме в сътворяването на 
света: „Господ Бог взе човека, кого-
то създаде, и го посели в Едемската 
градина, да я обработва и да я пази“ 
(Бит. 2:15). „След това рече Бог: да 
сътворим човек по Наш образ, и по 
Наше подобие; и да господарува (...) 
над цялата земя“ (Бит. 1:26).

Възнеслият се Христос сяда от-
дясно на Бог Отец вече и като Син 
Човешки. Той е „победил света“ (вж. 
Иоан 16:33) и ние също участваме в 
Неговата победа. И така човекът 
е двупланов: той е в този свят, но 
също и надхвърля (трансцендира) 
в духа си природния свят. В низши-
те форми на своето съществуване 
той е „предмет“, „обект“, „явление“ 
и като такъв е детерминиран; но в 
присъщата му висша форма той е 
личност-ипостас; той носи двой-
ствено себеусещане – за своята 
тленност и нищожност, но също и за 
своето величие и безсмър тие.
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Трудността на християнския 
път е в това да се намери не-
обходимото равновесие между 
съзнанието за сегашното, емпи-
рично дадено състояние, от една 
страна, и непоколебимата вяра в 
предвечния план за нашето оси-
новяване от Бога, от друга. 

„Блажена е, която е повярвала, понеже 
ще се сбъдне казаното й от Господа“ 
(вж. Лук. 1:45). За да бъдеш христия-
нин, е необходимо дръзновено мъже-
ство, пред което бледнеят всички 
други земни дерзания. Особеността 
на християнския дух е в това, че пре-
делните дерзания, които на невежи-
те могат да се сторят прекомерна 
гордост, се съчетават с най-дълбоко 
смирение. Защото открилият ни се 
Бог е Смирен Господ, Който не влиза в 
съприкосновение с гордостта: „И тъй, 
възлюбени, имайки такива обещания, 
нека се очистим от всяка сквернота 
на плътта и на духа, като вършим све-
ти дела със страх Божий“ (2 Кор. 7:1).

Човекът като личност1

В основата на нашата християнска 
антропология лежи идеята за „бого-
подобие“ – при това пълно, а не ча-
стично. 

1 Текстът е преведен според по-точния му 
вариант в: Aрхим. Софроний (Сахаров). 
Духовные беседы. Т. 2. М., 2007, с. 20–22. – Б. пр.

Бог е надмирен, и човекът, пре-
бивавайки в Бога, също става 
надмирен. 

Образ и подобие на Абсолюта, чо-
векът носи в себе си съзнание, 
трансцендиращо всичко, което той 
вижда в пределите на земното си 
съществуване. Християнинът живее 
Бога като Отец и Личност, и себе си 
също съзнава като личност-ипостас. 
По благодатта, която сме получили 
от Бога, сега ние знаем, че Абсолют-
ното Битие може да бъде само лич-
ностно, защото нашият Бог е Жив 
Бог, Същностен Бог, а не е абстрак-
тна философска идея. И човекът-
личност вижда в своята персонал-
ност отражение-„образ“ на Божията 
Абсолютност. Тази персоналност 
все още не е напълно актуализира-
на, но все пак е дълбоко осъзната. 
Между Бога и човека има и трябва да 
има някаква съизмеримост при цяла-
та несъизмеримост. Ако отхвърлим 
това откровение, ще стане напъ-
лно невъзможно каквото и да било 
истинско познание, т. е. познание, 
което съответства на действител-
ността на Божието Битие.

Християнският персонализъм 
намира своя най-съвършен израз 
в молитвеното движение на все-
обемащата любов. 

В акта на тази христоподобна лю-
бов християнинът отдава себе си 
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без остатък на другите, на възлюбе-
ните от него: първо на Бога, а след 
това – със силата на Светия Дух – 
и на всичко друго. В тази кенотична 
любов той трансцендира самия себе 
си: любовта живее в „другия“, а не в 
себелюбието; възлюбените са него-
вият живот. Живеейки в другия оба-
че, личността-любов не престава 
да бъде самата себе си. Чрез това 
излизане извън собствените егои-
стични граници любовта стига до 
притежаване на всичко, до съединя-
ване на всичко вътре в самата себе 
си. Егоистичният индивидуализъм 
неизбежно води до обособяване и раз-
деление поради борбата за собстве-
ното временно съществуване. Чо-
векът-ипостас, по образ и подобие на 
Човека-Христос (1 Тим. 2:5), в своята 
окончателна завършеност ще се яви 
като носител на цялата пълнота на 
Божието и на тварното битие, т. е. 
ще стане богочовек. В Светата Тро-
ица всяка Ипостас има в Себе Си ця-
лата абсолютна пълнота на другите 
две Ипостаси, без да Ги унищожава, 
без да Ги свежда до „съдържание“ на 
Своя живот, но и Самата Тя навлиза 
изцяло в Тяхното Битие, утвържда-
вайки по този начин Тяхната ипо-
стасност. Така и в многоипостас-
ното битие на човечеството всяка 
личност е призвана да вмести в себе 
си цялата пълнота на всечовешкото 
битие, без ни най-малко да отхвърля 

другите личности, а напротив – като 
влиза в живота им (акт, който е ней-
но същностно съдържание) и с това 
утвърждава тяхната персоналност. 
По този начин се създава единно би-
тие, както то е изразено в догмата 
за едната Същност в три Ипостаси. 

Човечеството трябва да се яви 
като една природа в множество 
ипостаси: такава е творческа-
та идея на Бога, сътворил Чове-
ка по Свой образ и подобие.

Чрез пълна вяра и продължителен 
подвиг човек трябва да достигне упо-
добяване на Бога в цялата пълнота; 
отначало да проумее, а след това и 
да осъществи в своята свобода пред-
вечния замисъл на Твореца за себе 
си. Това е смисълът на Христовата 
заповед: „Бъдете съвършени, както 
е съвършен и Небесният ваш Отец“ 
(Мат. 5:48). Но ако се откажем от 
този труд, за да не кажа разпятие, с 
което е свързано осъществяването 
на богоподобието в нас, то ще насле-

дим тъмнината на гроба. Вследствие 

на дадената ни свобода за самоопре-

деляне, ние, естествено, можем да 
пренебрегнем това най-висше при-
звание, което изисква от нас да отда-
дем всички сили на своето същество. 
Но ние не можем да изменим предвеч-
ния замисъл на Бога за нас, да сведем 
нашата природа до равнището на жи-
вотните, т. е. до временното съще-
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ствуване извън вечната Светлина на 
Божеството.

Най-големият грях, най-страшното 
падение е да отхвърлим любовта на 
нашия Творец и Отец, Който „толкоз 
обикна света, че отдаде Своя Еди-
нороден Син, та всякой, който вярва 
в Него, да не погине, а да има живот 
вечен“ (Иоан 3:16–18) – за да направи 
в Него и чрез Него и нас Свои възлю-
бени синове. Всички онези, които се 
стремят да постигнат извън Хри-
стос Божествена форма на съще-
ствуване, всъщност се стремят към 
онова не-битие, от което са били из-
викани за живот по волята на Бога; а 
онези, които с цялото си лице са се 
прилепили към плътта на този свят, 
се разлагат живи в крушенията на 
своите съдбини или в гигантските 
катастрофи на световните войни, 
или нещо друго подобно.

Християнското величие на 
човека

Азиатските народи, особено наро-
дите на Средна и Далекоизточна 
Азия, не са приели откровението за 
Личността нито по отношение на 
Първобитието, нито по отношение 
на Неговия образ – човека. Три хиляди 
и половина години се оказват недо-
статъчни за това цялото човечество 
да усвои пълнотата на благословени-

ето, изляло се върху света: отначало 
на Синай, а после и чрез явяването на 
Логоса на Отца и слизането на Све-
тия Дух. Нещо повече, в наше време 
се наблюдава отстъпление, при това 
масово, дори сред онези народи, които 
векове наред са смятали себе си за 
„християнски“. Без съмнение, христи-
янският персонализъм сам по себе 
си е изключително съвършенство и 
като такова е трудно постижимо.

Съвременният комунизъм също е 
отрицание на персонализма. Марк-
систите, които са взели някои еле-
менти от учението на Христос, а са 
отхвърлили други, по-съществените, 
неимоверно са принизили разбиране-
то за човека. Тяхната антропология 
е твърде близка до зоологията. Като 
образ на Абсолютния, човекът е цен-
ност, по-висша от целия останал 
свят, а една отделна човешка лич-
ност, постигнала пределно възмож-

ното познание на Вечния Бог, променя 

достойнството на цялата земя. Да 

вземем първия момент от сътворя-

ването на човека, когато „човек се е 

родил на света“ (вж. Иоан 16:21): на 

това ново създание на Всевишния Бог 

е била дадена власт да съучаства в 
божествения творчески Акт; дадена 
му била възможността да господ-
ства над космичните сили; той бил 
надарен със способност за познание 
не само на равнището на природното 



74 75

(тварното) битие, а и на нетварното 
Битие, и да стане безсмъртен съжи-
тел на Самия Творец. Каква съще-
ствена промяна в цялото битие! – 
Ако в схващането си за ценностите 
изхождаме не от количеството, а от 
качеството, можем да кажем, че в 
крайна сметка ценността е равна на 
достойнството на най-съвършения 

човек. Затова и, когато Господ е бил 

с нас на Земята, нейната ценност се 

е равнявала на Бога. Онези, които „из-

питаха подигравки и бичове, а също 

окови и затвор, с камъни бидоха из-

бити, (...) на мъки подлагани; умряха с 

меч убити, скитаха се (...) оскърбява-

ни и измъчвани; тия, за които светът 

не беше достоен, скитаха се по пу-

стини (...)“ (Евр. 11:36–38). Същото 

разбиране се съдържа в събитието, 

описано в Библията, когато на Адам 

била дадена власт да определи съдба-

та на всички животни, като преди 

това познае качествата на всяко 

едно от тях: „Господ Бог (...) заведе 

при човека всички полски животни 

и всички небесни птици, за да види, 

как ще ги нарече той, Адам, та, как-

то човекът нарече всяка жива душа, 

тъй да бъде името й. (...) но за човека 

не се намери нему подобен“ (вж. Бит. 

2:19–20).

Не само комунизмът, но и всички из-

вестни нам държави в днешно време 
са преобърнали смисъла на Еванге-

лието: за тях „общото“ доминира 
над личното – всеки път присъдите 
се произнасят според принципа на 
първосвещеника Каиафа: „За нас е по-
добре един човек да умре за народа, 
отколкото цял народ да погине“ (Иоан 
11:50). При това почти винаги до-
водът за унищожаването – ползата 
на „целия народ“ – включва лъжа, за-
щото се има предвид не „целият“ на-
род, а само онази „част“, която държи 
властта в ръцете си.

Но дори да беше истина това, че ги-
бел би постигнала целия народ, то 
и в този случай все пак бил е убит 
Онзи, Който по Своето достойнство 
превъзхождал целия сътворен от 
Него свят, всички векове на човеш-
ката история. Разбира се, тук при-
ведохме един краен случай. Никой от 
хората не може да се сравнява с Хри-
стос, но все пак е даден принципът 
на разсъждение, така че всички оне-
зи, които са получили или насила са си 
присвоили възможността да „съдят“, 
никога да не бързат с определянето 
на каквото и да било наказание, а на 
смъртното – никога и за никого. 

Днес е 15 май 1979 г. Тъкмо написах 
думите „никога и за никого“, и узнах, 
че в английския парламент новото 
правителство е внесло въпроса за 
възстановяването на смъртното на-
казание в програмата за предстоя-
щата парламентарна година. 
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Предусещането на Царството

В Лицето на Христос ние имаме Но-
сител на крайно страдание заедно с 
най-висша святост и блаженство. 
Този универсализъм е отличителна 
черта на християнството. В сърце-
то на вярващия съжителстват твар-
ното начало с нетварната сила на 

Бога, себепонизяването (кеносисът) 

и могъществото, унижението и сла-

вата, времето и вечността, болката 

и радостта в пределна за естество-

то ни напрегнатост.

Вечността ние предусещаме като 

никога ненамаляващ по своята пълно-

та, непространствен Акт на неопи-

суемо богато по съдържание Битие. 

Вечността е преизобилие от жи-

вот. Онова, което тук възприемаме 

като страдание или дори умиране, 

в Царството ще се яви като себе-

отдаваща се кенотична любов – лю-

бов съвършена, в която няма никакво 

обръщане към самия себе си. Любов, 

която обгръща целия свят, и Бога, и 

светците; любов, която тържеству-

ва, понеже има всичко това като свое 

собствено богатство: тя живее 

като своя радост това да вижда дру-

гите в слава, „сияещи като слънце“ 
(Мат. 13:43).

На Божията любов е присъща не-
наситност: в нея няма и не може да 
има пресищане. В енергията на не-

изменния Живот няма и никакво на-
маляване, нито каквито и да било ко-
лебания. И тъкмо тази неизменност 
е същността на блаженството. На 
земята нашата мъка не е в това, че 
изпитваме болка или състрадание, а 
в това, че умираме от тези прояви 
на любовта. В бъдещото Христово 
Царство съставен елемент ще бъде 
неугасимият пламък на благодар-
ността към Господ Иисус Христос, 
Който ни е спасил със Своите стра-

дания. Така ние вечно ще пребиваваме 

във възторг, съзерцавайки Неговото 

„дело“ (Иоан 17:4): Въплъщението, бяг-

ството в Египет, благата вест за 

спасението, Тавор, Тайната вечеря, 
молитвата в Гетсимания, жаждата 
на Кръста и умирането – всичко това 
в неразривна връзка с Неговите чуде-
са, с безкрайната премъдрост на Не-
говата проповед, на всичко, което е 
направил.

Светите отци на Църквата разбират 
вечността по различни начини. Някои 
мислят вечността като непрестан-

но възхождане на тварните същества 

към Божеството. Други, като апостол 

Йоан, апостол Павел и някои отци на 

Църквата – като преп. Максим Изпо-

ведник, виждат обещаното блажен-
ство във влизането зад Завесата (вж. 
Евр. 6:19–20) – в „Осмия ден“, където 
няма по-нататъшно движение, нито 
шестване или растеж, където „Бог 



76 77

е всичко у всички“ (1 
Кор. 15:28). Така едни-
те са си представяли 
вечността с логика, 
подобна на матема-
тическата: крайното 
число, колкото и да на-
раства, никога няма да 
достигне безкрайното. 
Възможно е да разби-
раме тези отци и по 
друг начин: самата най-
висша напрегнатост 
на Битието в неговата 
неизмерима динамика 
би могла да се прежи-
вява като „движение“. 
По-правилно е обаче да 

изхождаме в разсъжде-

нията си за вечност-

та от Човека-Христос, 

Който, без съмнение, е 

мярка за всички неща и основа на вся-

ко познание. Ако Той като Син Човешки 

е влязъл в светая светих на Триедин-

ното Божество и е седнал отдясно на 

Бог Отец, тогава и хората имат обе-

щание за същата окончателна слава: 

„На оногова, който побеждава, ще дам 

да седне с Мене на Моя престол, както 

и Аз победих и седнах с Отца Си на Не-

говия престол. Който има ухо, нека чуе, 

що Духът говори на църквите“ (Откр. 

3:21–22). И още: „Дето съм Аз, там ще 

бъде и Моят служител“ (Иоан 12:26).

За съвременното човечество

Сътворяването на свободни лично-
сти е съдържало в себе си „творче-
ски риск“. Липсата на външна детер-
минираност е създала възможност за 
отстъпление на творението, т. е. да 
се извърши падението с последвала-
та го трагедия в цялата история на 
нашия свят.

Хуманизмът, появил се през епохата на 
Възраждането, отначало е съдържал 
елементи на християнско влияние, но 
негов основен импулс е художествено-

„Христос в слава", икона от свети Софроний (Сахаров)  
© „Ставропигиален манастир „Свети Йоан Кръстител", Есекс
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то и културно творчество, вдъхнове-
но от класическата епоха на древна 
Гърция. Едновременно с това се за-
ражда и експерименталната наука.

По-нататъшната еволюция на хума-
низма е свързана с все по-голямо от-
далечаване от Бога и появата на култ 
към човека: всичко се създава в името 
на човека, превърнал се в най-висша 
ценност в битието на мирозданието. 
Не е трудно да се види в това движе-
ние „възраждане“ с нова сила в човеш-
ката история на падението в рая. 

Всеки хуманизъм, вследствие на 
частичното или по-пълно от-
далечаване от Бога, принизява 
равнището на човека – и той се 
превръща в „продукт на приро-
дата“, подвластен на тварните 
космични стихии, както и на соб-
ствените си абстрактни идеи.

Адам-Всечовекът, сътворен „по об-
раза“ на своя Творец, за да живее „по 
Негово подобие“, всъщност няма друг 
избор, освен да осъществи в себе си 
този образ и подобие, като съгласу-
ва живота си с волята на Твореца. 
Бог, Който е Абсолютното Битие, 
не е могъл да окаже по-голяма чест 
на Адам от тази да му предложи той 
и потомството му да пребивават 
вечно с Него. Следователно хумани-
стите са прави, като считат чове-
ка за венец на творението, но допу-

скат грешка, като не разбират, че не 
могат да сътворят свой собствен 
свят, отхвърляйки Своя Творец. Тех-
ният път ги захвърля в онова „нищо“, 
от което са взети. Християнството 
като богочовечество е най-висшата 
форма на хуманизъм. „Човекът Хри-
стос“ (1 Тим. 2:5) ни е разкрил тази 
тайна до съвършенство.

По-късната форма на хуманиз-
ма – философската, привидно 
научно обоснована, създава от-
ношения на конфликт между Бога 
и човека. 

Преди две хиляди години, когато Бог 
приел нашата плът, Той бил убит с 
позорна смърт. А сега – „Бог умря“. 
Започва култът към човека: всичко се 
съдържа в човека, всичко е само за-
ради него. Вярващите по друг начин 
биват убивани!

Последиците на тази нова форма на 
„падение“ са, че човекът става роб 

на собствените си творения: дър-

жавата, науката (винаги твърде 

относителна), на абстрактните 

си философски идеи или идеологии; 
и още по-страшно – на произведе-

ните от него машини. Изоставил 

Бога, човекът сам си създава враго-

ве, първият от които е държавата. 
И няма изход от това. Колкото по-
организирана и силна е държавната 
машина, толкова по-бърз и жесток е 
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процесът на обезличаване на хората. 
Ето защо може да се каже, че христи-
янството става неудобно за депер-
сонализираната държава. 

„Още малко, и светът няма вече да Ме 
вижда; а вие ще Ме виждате, защото 
Аз живея, и вие ще живеете“ (Иоан 
14:19). Ще живеете вечно с Бога и в 
Бога като истински образ на Абсолю-
та, като цялостни личности: Петър, 
Йоан, Андрей, Павел и т. н.

Бог е един в Троица от Лица, Които 
носят пълнотата на абсолютното 
Битие. Начален блясък, отражение 
на тази Светлина, е бил даден през 
първите години на християнство-
то: „А множеството повярвали имаха 
едно сърце и една душа; и никой нищо 
от имота си не наричаше свое, но 
всичко им беше общо. (...) Помежду им 
нямаше ни един, който да се нуждае; 
защото, които притежаваха земи или 
къщи, продаваха ги и донасяха цената 
на продаденото и слагаха пред нозе-
те на апостолите; и се раздаваше 
всекиму според нуждата“ (Деян. 4:32, 
34–35). От Писанието става ясно, че 
тези настроения сред вярващите са 
следствие на изливането на Светия 
Дух върху тях: „Петър каза: Анание, 
защо сатаната изпълни сърцето ти 
да излъжеш Духа Светаго и да скриеш 
от стойността на нивата? Докато 
беше непродадена, не беше ли твоя, и 
като я продаде, стойността не беше 

ли в твоя власт? Защо вложи в сърце-
то си това нещо? Ти излъга не чове-
ци, а Бога“ (Деян. 5:3–4). 

Това било начатък на нов начин за 
живот на човечеството – живот в 
съгласие със заповедта: „Възлюби 
ближния си като самия себе си“. На 
въпроса на законника: „А кой е моят 
ближен?“ (Лук. 10:29), Господ с прит-
ча посочва, че това е самарянинът 
(Лук. 10:30–37). В контекста на онова 
време самаряните са били врагове 
на юдеите. Пълният смисъл на тази 
притча е, че всеки човек, цялото чо-
вечество са мои ближни, мой живот. 
Именно това е християнският персо-
нализъм, личността, образ на Абсо-
люта, носи в себе си цялата пълнота 
на човешкото битие: един е нашият 
Отец, Който е на небесата, а всички 
ние сме братя (вж. Мат. 23:8–9). 

В историята на нашия свят само в мо-
нашеското общежитие виждаме как, 
според примера, даден в Деянията на 
апостолите, повярвалите в Христос 
идват свободно и се съединяват в 
групи, които спазват този принцип. 
Но доколкото ми позволява моят по-
вече от половин век монашески опит, 
ще кажа, че дори в манастирите не 
се осъществява докрай истинският 
евангелски „комунизъм“. Това е така, 
защото втората заповед могат да 
спазват само онези, които са достиг-
нали безстрастието на всеобемаща-
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та любов. Какво можем да очакваме 
тогава от марксисткия комунизъм? 
Той бива налаган на всички граждани 
чрез непрекъснато насилие и така, 
вместо рай, създава непоносим ад: 
държавата се превръща в общ за ця-
лото население затвор. Най-низшите 
в интелектуално или морално отно-
шение хора изграждат „апарат“ за 
повсеместно насилие. Тъкмо това 
виждаме днес в претендиращата 
за господство в целия свят комуни-
стическа идея. Последователите на 
тази зле замислена доктрина, колко-
то и странно да е, смятат себе си за 
най-висши хуманисти. За това, разби-
ра се, допринася и фактът, че те са 
противници на друга форма на узако-
нено престъпление – демократичния 
капитализъм. Откритата зверска 
борба между тези два типа „хуманни“ 
социално-политически системи води 
до неимоверно много страдания за 
по-голямата част от човечеството. 
Капитализмът строи своите дворци 
върху море от кръв, върху планини от 
трупове, давайки известни свободи 
на някои слоеве от обществото. Ко-
мунизмът потъпква всички видове 
свободи: на съвестта, на мисълта, 
на местоживеенето, на участието в 
световната култура, на общуването 
с представителите на световните 

цивилизации, на печата и др. подобни. 
Всичко бива смазвано чрез терор, на-
всякъде властват духовно низши еле-
менти, погазени са всички нормални 
права на човека.

Историята на света е изпълнена с 
неразрешими противоречия. При от-
каза на човечеството от Христос 
апокалиптичният край ще бъде не-
избежен: светът ще изгори в огън, 
създаден от самите хора. 

Богочовешкият християнски 
процес обхваща съвсем не-
значителна част от човече-
ството. Но може би тъкмо 
тази избрана част от хора, 
страдащи заради любовта, е 
смисълът на историята. Все-
ки, спасен от Христос, човек е 
непреходна ценност.

Всички, които до ден днешен не жела-
ят да постигнат отвътре, с разума, 
с духа си, че човечеството е едно по 
своята същност, а продължават да 
се стремят към власт и господство 
над събратята си, ще бъдат принуде-
ни да признаят това единство, като 
то ще им бъде наложено отвън – чрез 
силата на историческите или есха-
тологични събития.

Но това, че хората ще проумеят 
равенството със своите събратя 
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отвън, чрез принуда, не носи на чове-
ка светлината на вечния живот, за-
щото тази светлина е светлината 
на богоподобната свобода. Когато 
хората отвътре, чрез духа на Хри-
стовите заповеди, достигат до това 
познание, тогава такова братство е 
истинско осъществяване на Царство-
то Божие на земята. А когато брат-
ството е следствие на външна на-
силствена принуда, то придобива из-
вратена форма: то е лишено от любов 
и свобода, изпълнено е с предишните 
вътрешни разделения и омраза.

Всичко, постигнато по 
недобър начин – всичко ще 
загине! 

Христос е казал за Себе Си: „Аз съм 
Истината, Пътят и Животът“. И 
тези трите са едно. Невъзможно е 
Истината-Добро да бъде постигна-
та чрез неправда, насилие, лъжа или 
убийство.

Откъс от книгата 
„Раждането на непоклатимото 

царство“

© Ставропигиален манастир „Свети Йоан Кръстител“, Есекс



82 83

9 7 8 9 5 4 9 7 0 0 7 1 8



82 83

Човекът, „разпознал“ светостта в иначе най-обикновения живот на све-
тогорския монах Силуан и разкрил я пред света, е архимандрит Софроний 

(Сахаров). С това той допринася и за причисляването на стареца към лика 
на светиите.

Бъдещият отец Софроний идва на Атон през 1925 г., за да търси изцеление на 
неспособността си да живее по Евангелските заповеди, както той самият по-
късно е отбелязвал. След срещата му с отец Силуан през 1930 г. новоподстри-
ганият монах Софроний остава в манастира „Св. Пантелеймон“ – неотлъчно 
при нозете на своя старец. През 1938 г., вече в края на дните си, преподобни-
ят Силуан дава на своя ученик няколкото тетрадки със свои записки, като му 
казва да ги публикува, ако сметне, че биха били полезни за някого.

Тия думи се сбъдват през 1947 г., когато отец Софроний се връща в Париж за 
лечение. Откриват му рак. Операцията, при която той загубва повече от по-
ловината си стомах, е успешна. Докато се възстановява постепенно, отец 
Софроний успява да изпълни и завета на своя старец. Така, с отпечатването 

З А  К Н И ГАТА  „ С В .  С ИЛУА Н  АТО Н С К И “

Икона на Свети Силуан от свети Софроний 
(Сахаров), © „Ставропигиален манастир „Све-
ти Йоан Кръстител", Есекс

„Свети Силуан Атонски", рисунка с молив 
от свети Софроний (Сахаров), 1984 год. © 
„Ставропигиален манастир „Свети Йоан 
Кръстител", Есекс
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на книгата „Старецът Силуан“ през 1948 г. в Париж и нейното повторно из-
даване през 1952 г., започва познанството на съвременния свят със светия 
живот на стареца.

След Гърция и Франция най-гостоприемното и благоприятно място за ми-
сията на отец Софроний се оказва Англия. Този последен период от него-
вия дълъг живот има плодотворно начало: през 1959 г. в графството Есекс 
е основан манастирът „Св. Иоан Кръстител“. Отначало манастирът е под 
юрисдикцията на тогавашния западно-европейски екзарх на Руската патри-
аршия митрополит Антоний Сурожки. През 1965 година, с благословението 
на руския патриарх Алексий I, отец Софроний и неговата монашеска община 
минават под омофора на Вселенския патриарх, който впоследствие дава на 
обителта ставропигиален статус. В новоизградената обител отец Софро-
ний постъпва като преподобния Симеон Нови Богослов, който след смъртта 
на своя старец Симеон Благоговейни продължава, вече в своя манастир, да 
пази и почита неговата памет.

Така и в манастира „Свети Иоан Кръстител“ паметта на стареца Силу-
ан се запазва жива; тъкмо оттам духовното му богатство, наследено от 

Патриарх Неофит (тогава Русенски митрополит), архимандрит Захариас и преводачът 
Кръстю Банев разлеждат книгата „Свети Силуан Атонски“.
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отец Софроний, става достояние на църковния народ. В Англия, като изклю-
чим многобройните беседи, произнесени по различни поводи, отец Софроний 
публикува и други три книги: „Неговият Живот е мой“ (1977), „Ще Го видим, 
както Си е“ (1985) и „За молитвата“ (1991). В тях отец Софроний предава 
свидетелството на свети Силуан ведно със собствения си опит на духов-
ник – първо на Атон и после в православната диаспора – и така непрестан-
но прави живота на своя старец разбираем за нашия съвременник. За това 
допринасят и многобройните преводи на неговите книги: първо на френски и 
английски, а после и на много други езици, което доближава свети Силуан до 
множество хора от най-различни народи, страни и континенти.

Отец Софроний почива в Господа на 11 юли 1993 г. и е погребан в основания 
от него манастир „Свети Иоан Кръстител“. Преди да затвори очи той вижда 
книгата „Старецът Силуан“, преведена на повече от 20 езика и станала едно 
от най-значимите, необорими свидетелства за реалността на светостта 
и през ХХ век.

Двете части на книгата „Старецът Силуан“ представят: едната – духовни-
те записки на стареца, а другата – богословското им тълкувание в духа на 
православното предание. Причината за написването на първата, въвежда-
ща част е обстоятелството, че, като пристига във Франция след края на 
Втората световна война, отец Софроний се сблъсква със слепотата на по-
вечето свои сънародници в Париж – представители на руската мисъл, неспо-
собни да видят в записките на стареца нещо значимо от богословска гледна 
точка. Отец Софроний забелязва също, че дори и сред най-образованите то-
гавашни руски богослови там широко битува изкривено разбиране за мона-
шеството: за тях послушанието влиза в разрез с принципа за свободата на 
волята в християнството. Завърнал се в Париж вече монах, отец Софроний 
ясно съзнава, че едно такова – напълно неприемливо за него самия – разбира-
не руши основите на православната монашеска традиция такава, каквато 
той я е видял в своя старец Силуан. Ето защо се заема най-напред да разясни 
богословското значение на иначе съвсем обикновените духовни записки на 
стареца Силуан.

Повече от половината на първата, уводна част отец Софроний посвещава 
на богословските дълбини, до които стига молитвата на стареца: „Моля Те, 
милостиви Господи, да Те познаят чрез Светия Дух всички народи по земята“. 
Основна тук за свети Силуан, както подчертава отец Софроний, е ролята на 
Светия Дух, Който живее в Църквата и Който прави възможно за човека не-
говото спасение и обожение. Това води до истинното християнско разбира-
не на Евангелските заповеди: вече не като етическа норма, а като причаст-
ност към самия божествен живот, като богопознание. Както и старецът 
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често споменава в записките си, крайният резултат и последен критерий 
за истинността на който и да било духовен опит е молитвата за враговете 
по примера на Христос – молитва, която надхвърля естествените сили на 
човека и е дар само на Божията благодат. 

Отец Софроний специално подчертава, че голямата наука на подвижниче-
ския  – и на стареца Силуан – живот е в борбата за повторното спечелване на 
дарената от Бога благодат, която човек, заради своята духовна неопитност, 
губи. В тази борба спасението зависи от два фактора: проявата на човешката 
свобода и действието на Божията благодат. Духовната чувствителност на 
подвижника му дава способността да отличава идването на благодатта и на 
Божия мир „по вкус“. Изкушенията и греховните падения ни учат на смирение, 
а то е единственият път, който води към запазване или повторно спечелване 
на Божията благодат. Но благодатта не се отдръпва от човека само зара-
ди неговите падения – понякога Господ решава да го изостави, за да провери 
неговата свободна воля. Без Господа човек е напълно безсилен за живот по 
Евангелските заповеди; вкусил веднъж Божията благодат, в мрака на богоос-
тавеността той вече ясно вижда своето нищожество. А когато Господ види 
такова смирение в подвижника, Той му връща благодатта Си, често пъти – 
във видение от светлина, която е Самият Бог. И така, аскетическата борба 
за благодатта става основно борба за смирение, водена чрез молитвата.

В уводната част отец Софроний изтъква и значението на молитвеното от-
кровение, което свети Силуан получава от Самия Господ: „Дръж ума си в ада, 
и не се отчайвай“. Публикувано след края на Втората световна война, когато 
разрухата и отчаянието са вече общочовешки опит, Силуановото открове-
ние е с още по-голяма сила днес, когато хората повече от всякога боледуват 
от депресия и отчаяние. Лекът, който се съдържа в откровението: „Дръж 
ума си в ада, и не се отчайвай“, идва от молитвената борба с гордостта 
и егоизма. Според тълкуванието на отец Софроний тази борба е възможна 
само чрез покаянието и по-конкретно – чрез самоосъждането, когато в мо-
литвата си човек вижда себе си достоен за ада и, вместо високомерно да 
разчита на собствените си сили, се уповава само на Господа и единствено 
от Него очаква своето избавление.

„Душата ми тъгува за Господа, и аз Го търся със сълзи“ – така започват за-
писките на стареца Силуан, които читателят може да прочете във втора-
та част на настоящата книга. С прости думи, често с молитва направо към 
Господа, старецът споделя своите мисли за духовния живот. Основните му 
теми са: молитвата, смирението, Божият мир, благодатта, Божията воля, 
човешката свобода, покаянието, богопознанието, любовта, света Богоро-
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дица, светиите, монасите, пастирите, борбата с помислите. Себе си ста-
рецът Силуан вижда най-вече като плачещия Адам – изгубил рая, да пролива 
горещи сълзи в молитва пред Господа. „И аз изгубих благодатта, и затова 
викам заедно с Адам“ – казва старецът. А как той самият е призовавал Госпо-
да в молитва, можем да видим от описанието, което дава за Адамовия плач: 

Горчиви били сълзите на Адам, и течали като ручеи, и мокрели лицето и гър-
дите му, и земята; и въздишките му били дълбоки и силни, сякаш от ковашки 
мех. Той викал: „Господи, вземи ме отново в рая“. Тук старецът Силуан описва 
наистина онова, за което говори църковното богослужение на Неделя Сиро-
пустна, когато споменава изгонването на Адам от рая.

Записките на стареца бързо ни уверяват обаче, че тук не става дума за 
просто заимстване. Напротив, колкото повече човек чете неговите смире-
ни слова, толкова по-ясно започва да вижда как дълбоко старецът е бил по-
топен в църковното предание, как за него богослужението действително е 
било извор на молитвени сълзи и все по-трудно става неговият покаен зов да 
бъде отграничен от този на Адам, за който църковните служби говорят. За-
четем ли пък на глас записките на стареца, тогава чувстваме влиянието на 
духовната сила, както от църковните молитви и песнопения; и даже пункту-
ацията в текста, която иначе изглежда така необичайна, вече не смущава 
окото – защото със сърцето си човек вижда, че тя е там, където в молитва-
та си старецът спира да направи пауза.

За стареца Адамовите въздишки идват сякаш из ковашки мех. Това сравне-
ние липсва в богослужебния текст и явно се е родило в собствения му ду-
ховен опит. Отец Софроний ни е описал как старецът е изпълнявал своето 
послушание на мелницата и знаем, че въпреки толкова трудното си послуша-
ние, „където цял ден е трябвало да прехвърля и носи безброй големи чували с 
брашно“, старецът продължавал непрестанно да се моли „с продължителен, 
дълбок и понякога отчаян плач“.

Така плачът на Адам – бащата на вселената, както старецът го нарича – 
пронизва и неговото собствено сърце и става основата на молитвения му 
живот. Този плач, наред с разбирането, че заради Адамовия грях цялата все-
лена е изгубила Божия мир и любовта, довеждат стареца до молитва за це-
лия свят: „Моля Те, милостиви Господи, да Те познаят чрез Светия Дух всички 
народи на земята“. Тъкмо тази молитва отец Софроний избира за иконата на 
стареца Силуан във връзка с неговата канонизация и с тази молитва старе-
цът е стигнал вече до много народи по земята.

Кръстю Банев, преводач
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За любовта 
към

 враговете

Свети Софроний (Сахаров)
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К
акто всеки рационалисти-
чен мироглед има своята ло-

гическа последователност, 

своята диалектика, така и духовни-

ят свят има – разбира се, условно 

казано, – своя конструкция, своя ди-

алектика. Но диалектиката на духов-

ния опит е специфична и не съвпада с 

хода на обичайното мислене.

На рационалистите може би ще се 

стори странен критерият, който 

блаженият старец дава за истинска 

вяра, за истинско богообщение: при-

знакът за истинско действие на бла-

годатта, а именно – любовта към 

враговете. 

Тук, при цялото си желание да бъдем 
възможно най-кратки и да избягваме 
всичко излишно, намираме за нужно да 
кажем няколко пояснителни думи.

На човека е дадена надеждата, че в 
бъдещия век ще получи дара на вели-
ко богоподобие и пълно блаженство, 
но тук той вкусва само „залога“ на 
това бъдещо състояние. В граници-
те на земния опит, докато е облечен 
в плът, човек може да съвместява по 
време на молитва пребиваването в 
Бога с помненето на света, но кога-
то пребиваването в Бога достигне 
по-голяма пълнота, тогава „светът 
остава забравен“, както онзи, който 
изцяло „се е прилепил към земята“, за-
бравя Бога.

 Но ако в състоянието на по-пълно 
пребиваване в Бога светът е „забра-
вен“, може ли да се определя любовта 
към враговете като критерий за ис-
тинно богообщение? Нали щом за-
бравя света, човек не мисли нито за 
приятели, нито за врагове.

Бог в Своята същност е надсветовен, 
задграничен (трансцендентен) по 
отношение на света, но със Своето 
действие пребивава (иманентен) в 
света. Пълнотата и съвършенство-
то на това надсветовно състояние 
на Бога ни най-малко не се нарушава 
от Неговото непрестанно дейст-
вие в света. Но човекът на земята, 
облечен в плът, няма такова съвър-
шенство и затова, когато пребивава 
в Бога всецяло, т.е. с всичките сили 
на ума и сърцето си, тогава в негово-
то съзнание не остава вече нищо от 
света. И все пак от това не трябва 
да правим извода, че пълнотата на 
пребиваването в Бога няма връзка с 
любовта към враговете. Старецът 
твърдеше точно обратното, а имен-
но, че между едното и другото съ-
ществува най-тясна връзка.

При явяването на Господа той бе по-
лучил онази степен на познание, коя-
то изключва всяко съмнение и колеба-
ние. Затова категорично твърдеше, 
че който обича Бога чрез Светия 
Дух, той непременно обича и цяло-
то Божие творение и преди всичко 
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човека. Тази любов той бе изпитал 
като дар от Светия Дух; беше я въз-
приел като идващо свише действие 
на Бога; и обратното – изпитваше 
пълно потапяне в Бога, което идваше 
заради действието на благодатната 
любов към ближния. 

Когато говореше за врагове, старе-
цът употребяваше езика на средата, 
в която живееше, където хората мно-
го говореха и пишеха за враговете на 
вярата. Самият той делеше хората 
не на врагове и приятели, а на позна-
ли и непознали Бога. Ако историческа-
та обстановка беше друга, тогава и 
старецът, предполагаме, би се из-
разявал иначе, както е бивало много 
пъти, когато говореше за любовта 
към съ-човека въобще, т.е към всич-
ки хора – и към добротворците, и 
към злодеите. Това за него беше упо-
добяване на Христа, Който разпъна 
ръце на кръста, „за да събере всички“ 
(Иоан 12:32).

Откъде е силата на Христовата за-
повед: „Обичайте вашите врагове“? 
Защо Господ е казал, че онези, които 
спазват Неговите заповеди, ще узна-
ят откъде е учението Му (Иоан 7:17)? 
Как старецът разбираше това?

Бог е любов, любов абсолютна, преи-
зобилна, обемаща всичко сътворено. 
Бог и в ада присъства като любов. 
Светият Дух дава на човека да из-
пита действието на тази любов, до-
колкото може да я понесе, и така му 

открива пътя към пълнотата на би-
тието.

Там, където има „врагове“, там има и 
отхвърляне. Когато отхвърля, човек 
неизбежно отпада от божествена-
та пълнота и вече не е в Бога. Онези, 
които са достигнали Небесното 
Царство и пребивават в Бога, виж-
дат в Светия Дух всички бездни на 
ада, защото в цялото битие няма та-
кава област, където да не присъства 
Бог. „Цялото небе на светиите живее 
в Светия Дух, а от Светия Дух няма 
нищо скрито в целия свят“; „Както 
Бог е любов, така Светият Дух в све-
тиите е любов“ (Писанията на ста-
реца, стр 369). Като пребивават на 
небето, светиите виждат ада и об-
гръщат и него със своята любов.

Тези, които ненавиждат и отхвърлят 
брата, са осакатени в своето битие: 
не са познали истинския Бог, Който 
е всеобятна любов и не са намерили 
пътя към Него.

Невъзможността за човека да съв-
мести пълнотата на пребиваването 
в Бога с пълнотата на пребивава-
нето в света в смисъл на „едновре-
менност“ води до това, че той може 
да съди за истинността или обра-
тно – за „мечтателността“ на съ-
зерцанието, едва след като се „върне“ 
към мисълта и усещането за света. 
Старецът твърдеше, че ако след ду-
ховното състояние, възприето като 
съзерцание на Бога и общуване с Него, 
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няма любов към враговете, а следова-
телно и към цялото творение, това е 
верен показател, че съзерцанието е 
било измамно, т.е. не в истинния Бог.

„Грабването“ в съзерцание може да се 
случи, преди човек да успее да си даде 
сметка за това. Докато е в такова 
състояние, даже когато то не е от 
Бога, човек може да недоумява какво 
става с него. Ако „след завръщането“ 
плодът от съзерцанието е гордост и 
безразличие към съдбините на света 
и човека, то изпитаното несъмнено е 
било лъжовно. И така, истинността 
или лъжовността на съзерцанието се 
познава по плодовете му.

Двете заповеди на Христос, т.е. за 
любовта към Бога и за любовта към 
ближния, съставляват един и същи 
живот, ето защо, ако някой си мисли, 
че живее в Бога и че обича Бога, а не-
навижда брата си, той се заблуждава. 
Така че втората заповед ни дава въз-
можност да проверим доколко истин-
ски живеем в истинния Бог.

За различаването на доброто и 
злото

Според стареца както втората запо-
вед – за любовта към ближния, е вер-
ният ръководен принцип за проверка 
дали наистина вървим към Бога, така 
и верният показател за разпознаване 
на добро от зло е не толкова святата 
и висока по своята външна формули-

ровка цел, колкото сред ствата, изби-
рани за постигането на тази цел.

Абсолютен е само Бог. Злото, кое-
то няма собствено битие, а е само 
противопоставяне на дареното със 
свобода творение срещу изначално-
то Битие – Бога, не може да бъде 
абсолютно. Затова зло в чист вид 
не съществува и не може да същест-
вува. Всяко зло, което дарените със 
свобода създания извършват, по не-
обходимост живее като паразит 
върху тялото на доброто; нужно му 
е да си намери оправдание, да се по-
яви предрешено като добро, и неряд-
ко – като висше добро. Злото винаги 
и неизбежно е примесено с известна 
доза формално положителен стремеж 
и с тази своя черта „прелъстява“ чо-

Св. Силуан Атонски, икона от архимандрит 
Софроний (Сахаров)
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века. Злото се стреми да представи 
на човека своя положителен аспект 
като ценност толкова важна, че за 
постигането й да са позволени всич-
ки средства.

В емпиричното битие на човека аб-

солютното добро е непостижимо; 

всяко човешко начинание е в някаква 

степен несъвършено. Наличието на 

несъвършенства в човешкото добро, 

от една страна, и неизбежният до-

бър предлог в злото, от друга, правят 

различаването на добро от зло много 

трудно.

Старецът смяташе, че злото вина-

ги действа „с измама“, прикривайки 

се с добро, но че доброто, за да се 

осъществи, не се нуждае от съдей-

ствието на злото; затова там, къ-

дето се появяват недобрите сред-

ства (лукавство, лъжа, насилие и по-

добни), там започва областта, чуж-

да на Христовия дух. Добро със зли 

средства не се постига и целта не 

оправдава средствата. „Доброто, 

недобре направено, не е добро“. Този 

завет ни е от апостолите и от све-

тите отци. Макар нерядко доброто 

да побеждава и с появяването си 

да изправя злото, ще е неправилно 

обаче да мислим, че това добро се 

дължи на злото, че доброто се е ро-

дило като резултат от злото. Това 

е невъзможно. Но силата Божия е 

такава, че където се явява, изцеля-

ва всичко без ущърб, защото Бог е 
пълнотата на живота и твори жи-
вот от нищото.

Пътят на Църквата

„Светият Дух дава на нашата 
Православна Църква да разбира 
Божиите тайни и Тя е силна със своя-
та свята мисъл и с търпението си“ 
(Писанията на стареца, стр. 308). 

Божията тайна, която Църквата 
разбира чрез Светия Дух, е любовта 
Христова.

Святата мисъл на Църквата е „всич-
ки да се спасят“. И пътят, по който 
Църквата върви към тази свята цел, 
е търпението, т.е. жертвата.

Проповядвайки в света Христовата 
любов, Църквата зове всички към пъл-
нотата на божествения живот, но 
хората не разбират този зов и го от-
хвърлят. Призовавайки всички да спаз-
ват Христовата заповед: „Обичайте 
враговете си“, Църквата чрез това 
застава помежду всички враждуващи 
сили и тогава гневът, с който са из-
пълнени тези враждуващи помежду си 
сили, срещайки Църквата на пътя си, 
естествено се стоварва върху Нея. 
Но Църквата, като осъществява де-
лото на Христа на земята, т.е. спа-
сението на целия свят, съзнателно 
приема върху Си тежестта на общия 
гняв, също както Христос е взел вър-
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ху Себе Си греховете на света. И ако 
Христос е бил гонен и длъжен да по-
страда в този греховен свят, то и ис-
тинската Христова Църква също не-
избежно ще бъде гонена и ще страда. 
Това е духовният закон на живота в 
Христа, за който е говорил и Самият 
Господ, и апостолите; а божествени-
ят Павел категорично го е изразил с 
думите: „Всички, които искат да жи-
веят благочестиво в Христа Иисуса, 
ще бъдат гонени“ (2 Тим. 3:12).

И това става винаги и навсякъде, по 
целия свят, там, където живее гре-
хът.

„Блажени миротворците, защото те 
ще се нарекат синове Божии“ (Матей 
5:9). Тук Господ казва, че проповяд-
ващите Божия мир ще се уподобят 
на Него, на Единородния Син Божи; и 
ще се уподобят във всичко, т.е. не 
само в славата и възкресението Му, 
но и в унижението и в смъртта. В 
Писанието много се говори за това, 
ето защо истинно проповядващите 
Христовия мир никога не бива да за-
бравят за Голгота.

И всичко това е само заради думите: 

обичайте врагове си. „Търсите да Ме 
убиете, защото словото Ми се не 
побира във вас“ – казва Христос на 
иудеите (Иоан 8:37). И проповедта 
на Църквата, която е същото това 
слово – „обичайте враговете си“, не 
се побира в света и затова светът 
през всички векове е гонил и ще гони 
истинната Църква, убивал е и ще уби-
ва нейните служители.

Откъс от книгата  
„Свети Силуан Атонски“

Свети Силуан Атонски - фотография
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Вместо предисловие
През последните няколко години от 
живота си отец Софроний, обикнове-
но веднъж в седмицата, ма кар и с при-
нудителни прекъсвания поради слабо-
то си здраве, провеждаше беседи с 
обитателите на манастира (често 
се канеха и гостите), с надежда да 
им предаде по този на чин духовното 
си завещание. 

За съжаление печатният текст на 
беседите не може да разкрие особе-
ната атмосфера на тези събирания – 
тържествена и радостна, изпълнена 
с вдъхновение. Настроението и об-
разът на отец Софроний всеки път 
напомняха любимото му сравнение 
за това какъв трябва да бъде мона-
хът – като електрически проводник 
с високо напрежение. Това е енергия, 
която може да движи влак, но и... пти-

ци кацат на тези проводници и си по-
чиват. 

Може ли печатният текст да преда-
де интонациите на отец Софроний, 
тяхната неповторима ярка палитра? 
В речта му нямаше и следа от авто-
матичност. Интонацията на всяка 
дума, всяка фраза изразяваше напълно 
и дълбоко техния смисъл и мислите на 
отец Софроний. Мисълта му никога 
не беше абстрактна, безлична и туп-
тенето на сърцето му се чувстваше 
във всяка произнесена дума. 

Надяваме се, че читателят ще извле-
че духовна полза от четенето на бе-
седите и при внимателно задълбоча-
ване в тях може би ще „чуе“ гласа на 
отец Софроний, изпълнен с любов към 
Бога, любов и състрадание към всеки 
човек и „към целия Адам“.

От съставителя 
© Ставропигиален манастир „Свети Йоан Кръстител“, Есекс
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Познаването на 
    Бога 

    се дава
 

чрез пребиваване 
  в Бога

Вчерашната беседа засегна много важни положения на нашия живот 
в Бога. И за нас е най-добре да осъзнаем незнанието си и да разпал-

ваме в себе си жаждата за Него – познатия на нас, а не непознат Бог. 
Какво е особено важно тук? Това, че Бог е Безначално Битие1, Творец 
на всичко, което съществува в цялото творение, и нищо съществу-
ващо не е било самостоятелно битие, освен Битието на Самия Бог. 
За нас е необходимо Духът, за Когото Господ казва: „Бог е дух“ (Иоан. 
4:24), първоначално Сам да ни се открие и да ни даде да Го познаем 
така, както Той е Сам по Себе Си. 

По научен път, т.е. чрез логически организиран опит, няма възможност 
да се постигне познание за законите на битието. Бог не подлежи на 
такъв тип познание. Наистина не всички хора, които живеят на земя-
та, са еднакво способни да чуят гласа на невидимия, безначален Бог. 
Той се е откривал на отделни хора и от тях другите са възприемали 
познанието за Бога и, повярвали в Неговото Битие, са устройвали жи-
вота си по съответния начин. 

Преди близо две години бях в много тежко състояние, говоря за здраве-
то си. Спомням си, че тогава, очаквайки края на дните си, ви оставих 
моето завещание. 

В него се постарах накратко, но усърдно да ви покажа един от най-ва-
жните моменти на цялото ни битие: щом като човекът е създаден по 
образ и по подобие на Божественото Битие, как можем да приложим 
това в живота си? 

Едно от най-важните събития в съществуването на целия 
тварен свят е когато Бог се открива на Мойсей като Персо-
на2: „Аз съм вечно Съществуващият“ (Изх. 3:14). След като Бог 
ни се е открил като Персона и Откровението казва, че сме 
създадени по образ и по подобие на Безначалния Бог (вж. Бит. 
1:26), то как това Откровение – че Бог е Персона – влияе вър-
ху живота ни? 

Много пъти вече съм повтарял, че стоим пред необятен, безбрежен 
океан и каквото и да знаем, колкото и знания да трупаме, всичко това е 
капка вода от този огромен океан. Ние винаги изпитваме жажда да по-
знаваме Бога по-добре, да бъдем действително съединени с Него. Така 
е започнало битието на човека – в рая той е говорил с Бога непосред-
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ствено. След грехопадението състоянието на беседване с Бога е било пре-
къснато. Бог вече се откривал на човека чрез отделни личности – пророци 
или праведници. 

Ако сме създадени по образ и по подобие на персоналния Бог, тогава кое е съ-
щественото за нас в това Откровение? Това, че се раждаме не като готови, 
съвършени същества, способни да познават Бога, както Той е3, а се раждаме 
като потенция, като бял лист хартия, на която познанието за Бога е напи-
сано от Неговата ръка. Ние сме създадени по образа на Този, Който говори 
за Себе Си с думи, присъщи на Персоната: „Аз съм вечно Съществуващият“. 
Според същото Откровение ние сме създадени по образ и подобие на Бога, но 
като същества, които трябва постоянно да изграждат в себе си чертите на 
образа и дори подобието. 

Вече толкова пъти беседвахме за това, че манастирът, манастирският мо-
нашески живот е школа за познание на Бога дори до там, както казва Сам 
Господ: „Вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пра-
тения от Тебе Иисуса Христа“ (вж. Иоан. 17:3). 

Да познаваш Бога с цялото си същество не е обикновена интелек-
туална догадка. Не. Библейската представа за знанието е, че то е 
битийно сливане, а не абстрактно познание. 

Тогава богословието придобива характера на разказ. Какво е библейското 
Откровение? Разказ. 

За съжаление, сред твърде много образовани и необразовани съвременници 
е разпространено мнението, че Откровението е някакъв мит, приказка. 
И те си мислят, че е наивно да го следваме и да градим живота си върху 
тази приказка. А ето, щом възприемем Откровението, всичко в живота ни 
се променя. 

Много важен момент за нас е да знаем кои сме, какво сме, щом ще градим жи-
вота си върху библейското Откровение, което Господ не отхвърля и за което 
Сам говори при идването Си в плът в този свят като за истинско познание 
за Бога. 

Познаването на Бога се дава чрез пребиваване в Бога. Ако Сам Господ е Персо-
на, то как да разбираме човешката персона? Отново, според същото Открове-
ние, като отражение на извечната, единствена Персона – тази на Самия Бог. 
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Ето виждате, че ако възприемем библейското Откровение за прин-
цип на цялото наше битие – Принцип – Начало – „Архи?“4, то човек 
се превръща във велико чудо, във велико явление, макар че сами по 
себе си ние не сме персони, а отражение, истинско отражение на 
нашия Творец – Бога. Ако осъзнаем този замисъл на Бога, разбира 
се, за нас ще бъде естествено следствие жаждата ни, нашата 
жажда да Го познаваме, да живеем с Него, да се слеем с Него в едно. 

В завещанието си към вас преди две години, сякаш в последния час на жи-
вота си, ви говорих за най-съкровеното желание на Христос, за което Той 
говори не като за заповед, а го казва в молитвата Си, отправена към Отца. 
Той се моли: „Да бъдат всички едно: ...както Ние сме едно“ – т.е. както Отец, 
Син и Дух Свети са едно (вж. Иоан. 17:21-22). Подчертавайки това, в моето 
положение аз, разбира се, си мислех, че всяко сърце ще се разгори от огъня 
на желанието да се уподоби на Христос. 

В нашия живот не бива да се бърза, това от една страна, а от друга – грях 
е да загубим времето, дадено ни за познаване на Бога за каквото и да било 
друго нещо. 

Колко пъти ви говорих за трудността да беседвам с вас! Защо? Защото сред 
вас има зрели хора, които знаят всичко, което казвам и има новоначални. Как 
може да се говори за този живот на кръг от хора, в който някои знаят всичко, 
което мога да кажа, а други се срещат с това като с напълно ново за тях 
понятие? Тогава решихме да говорим с начинаещите за съвършенството. Пе-
дагогически това е необходимо в наше време, когато младите хора, щом запо-
чнат да търсят Бога след като станат членове на Църквата, размишляват 
кой да им бъде духовен отец и всички търсят съвършения. И така, преди да 
са направили нещо наистина съществено, те вече търсят съвършения духов-
ник. Когато обаче духовният отец им говори за живота в Христос, те често 
просто не вършат това, което им се казва. Ето например в последния си час, 
когато мислех, че ще умра, поисках да ви кажа за съкровеното, най-вътрешно 
желание на Христос да бъдем всички едно, както са едно Отец, Син и Дух Све-
ти. Тогава ви говорих как ние, истински невежи, можем да постигнем това в 
тъмата на нашето незнание, на пълното си невежество. 

Миналия път се изправихме пред въпрос, на който не можеше да се отговори 
кратко, защото с всеки човек Бог има Свой неповторим разговор. Всяко чо-
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вешко сърце е създадено от Бога тайно от другите. А за какво може да говори 
духовният отец? Никой от благоразумните отци няма да каже „аз“ съм ето 
такъв. И все пак съм длъжен да говоря за това, което „на мене“ ми е дадено; 
като казвам „на мене“, говоря за всеки духовник, а не за себе си. Каквото знае 
духовникът, това и говори. За какво трябва да говорим? За това, че всяко про-
никване в дълбинните слоеве на Божественото битие е свързано с огромно 
страдание на цялото ни същество и преди всичко на нашия дух. Към това съз-
нание се отнасят думите: „Блажени бедните духом“ (Мат. 5:3). И така, аз от-
ново и отново сякаш се оказвам в невъзможно положение, когато се обръщам 
към начинаещите: те търсят съвършения духовен отец, а когато им говориш 
за страданието при навлизането в познанието на извечния Бог, изнемогват. 
Все пак ще продължа да ви говоря за това, молейки Бога да нараства все пове-
че жаждата ни – жаждата да Го обичаме и да Го познаваме. 

Когато Бог твори битие по Свой образ и подобие, Той запечатва 
Себе Си. Няма друго начало в безначалното битие, освен нашият 
Бог, Който ни се е открил. Всичко е в единение и Той е едното Начало 
и Принцип на всичко. 

Молих ви да навлизате с усърдие в тайнството на нашето спасение – да се 
молите един за друг, за да осъществим в нашия малък кръг това, за което 
говори Господ като има предвид целия Адам5: „Да бъдат всички едно, както 
Отец, и Син, и Дух Свети са едно“ (вж. Иоан. 17:21-22). 

Когато искаме сериозно да използваме дадения ни живот, когато искаме раз-
умно да следваме пътя на монашеския си подвиг, тогава, разбира се, сърцето 
ни трябва да жадува Бога. Тази жажда за Бога откъсва вниманието ни от 
дребните детайли на ежедневния живот в плът. С духа си през цялото време 
сме заети с Бога. Нашата грижа е да се опазим без грях в този час, през този 
ден, през тази нощ. 

Какво да кажа? Сърцето ме боля, че не всички истински възприеха горещото ми 
желание да живеете във Великия и Свят Бог, а не в дребните интереси на еже-
дневието. Тогава ще имаме пред себе си задачата да станем подобни на Бога, 
нашия Творец, да станем носители на Божествената вечност. Както много 
добре е казано в тропара: „В тебе, Отче, известно спасеся еже по образу“6, ние 
сме създадени по образ и подобие. По-нататък се казва, че трябва да презираме 
плътта и да се грижим за душата, която е безсмъртна. Накрая този тропар на 
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славянски завършва с удивително чудна дума: „...темже и со ангелы срадуется, 
преподобне отче, дух твой“. „Преподобне“, т.е. твърде подобен на Бога. На гръц-
ки – „усиос“7. Аз лично страшно обичам тази славянска дума „преподобен“. 

Щом сме създадени по подобие, как можем да станем преподобни, т.е. твърде 
подобни на Бога? Ето това е школата на монашеството. Разбира се, сърцето 
и на нашия игумен, и на духовните отци, и моето сърце са изпълнени с очак-
ване, че всички вие, новоначалните, приети с такава любов при нас у дома, ще 
заживеете с мисълта, че човекът, разбиран като цялото човечество, е един и 
ние трябва да живеем като един човек. Блаженият и преподобен Силуан казва, 
че нашият брат е нашият живот. Молете се за всекиго от братята, молете 
се до онова състояние, в което всеки член ви е наистина скъп. 

Както знаете, брошурата ми за монашеството8 завършва с думите на св. 
Григорий Богослов, че човек се ражда от родителите си по плът – това е пър-
вото раждане, после се ражда в Бога и в третия период, по думите на този 
велик светец, човек сам става на себе си родител. Какво означава „той сам 
си е родител“9? На практика това означава да бъдеш отговорен за всяко свое 
движение, за всяка дума. Ако ни е дадено като заповед, като задача, да обича-
ме ближния като собствения си живот, как можем да обидим брата или сес-
трата си с груба дума? 

Спомняте си от книгата ми10, че когато казах на блажения старец Силуан: 
„Съжалявам, че имам малко сили (тогава бях болен от малария), за да се зани-
мавам с богословие“, той ми отговори: „И вие считате това за велико дело? 
Велико е само едно: да се смириш, защото гордостта ни пречи да обичаме“. 
Така че, ако обичаме, ще отхвърлим всяка гордост и ще се грижим за този 
живот. От една малка група хора ние ще прекрачим – изведнъж! – към цялото 
човечество, към целия Адам. 

На нас обаче ни е необходима предходната степен. В завещанието си ви ка-
зах, че общежитието11, дори и богословски погледнато, е най-удобният път 
към спасението.

Когато живея сам в пещера, откъснат от целия свят, заставам извън жи-
вота. Но когато ми се дава от Бога да обичам ближния си и да се моля за 
него, тогава реално усещам в себе си присъствието на Духа. Той ни е мил 
и ние Му се отдаваме изцяло, без съпротива. Господ чрез Своя Дух ни води 
към молитва за целия Човек. 
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Обещах ви да ви говоря за практическите пътища към това. Ето ви един прак-

тически път: моят брат ме е подразнил с нещо, как мога да се моля? Мога да 

се моля, да речем, така: „Господи Иисусе Христе, Който си дал мир на Своите 

ученици преди да възлезеш на Голгота и Който си изпратил от Отца дара на 

Пресветия Дух след Възнесението Си за неотменно наследство през векове-

те“. Когато с ума си се пренесем в това състояние, казваме: „Господи, дай и 

на нас да познаем този Дух“, т.е. духовното състояние на Неговия мир („моя 

мир ви давам“ – вж. Иоан. 14:27). „Господи, ако е възможно, а за Тебе всичко е 

възможно, дай на всички нас да излезем от мрака на нашите страсти, дай ни 

да не нараняваме брата, а да го обичаме и да му даваме живот“. Когато така 

излизате от малкото недоразумение в живота си, вие естествено премина-

вате към молитва за целия Човек. Ето ви един от начините да се побеждават 

малките раздразнения. 

Как да се въздържаме от всяка отмъстителност? Така, както ни учеше и ни 

учи с писанието си Силуан – като се молим за целия Адам: „Ти, Христе, Който 

си с нас и си дал Твоя мир на човеците, дай и нам този мир“. Ако се молите 

така, ще видите чудо в себе си – чудото как от състояние на гняв и мрак из-

веднъж сърцето ви преминава в състояние на любов и молитва. 

Моля ви, не пренебрегвайте това слово. Моля ви, прилагайте го винаги и ще 

видите резултатите. 

Отначало мисълта ми беше да споделя, да поговоря с вас за това как да се 

борим с лошия помисъл: „Господи, не давай да загине никой от нас, просвети 

всички нас. Ти виждаш как всички ние, гонени, измъчвани от незнание, падаме 

в грях и престъпление. Ти привлечи нашите сърца към Себе Си“. Така животът 

ни от най-простите форми може да премине към Божествената вечност. 

Придържайте се към това разбиране. 

Нашата вяра съвсем не е наивна, както мнозина съвременници си мислят. Ко-

гато градим живота си върху Откровението, дадено ни от Бога, когато наше 

ръководство са заповедите на Христос, тогава при цялото си невежество 

действаме така, сякаш живеем в светлината на всезнанието и не се препъ-

ваме в камъните по пътя в мрака. 

Умолявам ви, всекиго и всички: опитайте се да построите живота си върху 

тези принципи. Тогава ще видите, че библейското Откровение не е наивна 
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приказка, а тайна, която всъщност не може да се изрази с нашите човешки 
думи, с човешкото слово след падението. 

Моля ви, положете всички усилия да се молите за всички нас в този дух. Ако 
извършим грях поради незнанието си, да казваме: „Дай ни да Те познаем чрез 
Твоя Дух Свети“. 

Тази молива е написана на свитъка на иконата на старец Силуан. Този текст 
избра господин Успенски12, който живя в Париж и написа много за иконите. 
Той нарисува и първата икона на старец Силуан и там написа тези думи. Той 
имаше богословски ум и избра наистина централен текст, в който е изразенa 
еднa общa черта, характерна за персоната – преподобния образ на Бога. 

Как реагира персоната, как можем да я познаем? Ето, отваряме Евангелието 
и четем: „Идете...“, проповядвайте на целия свят, на всички народи, на вся-
ко племе „като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа“ (вж. 
Мат. 28:19). Онзи, който живее с Духа, ще възприеме тези думи не като наивна 
приказка, а като състояние на вече спасения човек. Както казва старецът 
(Силуан – б. пр.): „Започнах да правя така, както ме научи Господ, и умът ми се 
очисти и Духът засвидетелства спасение“. Когато блаженият наш преподо-
бен Силуан ни учи да се молим за целия свят, в думите му срещаме изрази на 
човек, който действително е станал персона – така да се каже, преподобна 
личност, понеже е твърде подобна на Христа Бога. 

Ако спазваме заповедите на Христос, в нас ще се появи много тънка 
интуиция за това, че те съдържат вечен живот. Когато тя се поро-
ди в нас, тогава познаваме, че Христос, Който исторически е човек, 
по Своята същност е Безначален Бог. 

Никакви други доказателства не можем да дадем, но вие опитайте да живее-
те по Неговите заповеди, възлюбете заповедите Му като разумни същества, 
защото няма нищо по-съвършено от тях в целия свят. 

Тогава наивните учени на нашия век ще останат, ако не се покаят, в мрака на 
незнанието. А тези, които имат детска, наивна вяра, ще прекрачат бездната 
на небитието и ще влязат в Царството на Вечния Бог. 

13 ноември 1991 г. 
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Бележки

1 Главните букви на понятията в текста 
са според стила на автора, а не според 
практиката в българския богословски 
език. – Б. пр. 

2 Терминът „персона“ съответства на бо-
гословските термини „лице“ и „личност“. 
Макар на български тази дума да няма 
употреба в богословския език, тя е запа-
зена в превода с цел да се съхрани напълно 
стилът на автора – Б. пр.

3 Вж. 1 Иоан. 3:2. 
4 „Архи?“ е гръцката дума за начало и прин-

цип. – Б. пр.
5 С изразите „целия Адам“, „целия Човек“ 

архим. Софроний обозначава цялото чове-
чество, разбирано обаче не като механи-
чен сбор от индивиди, а като пълнотата 
на човешката природа, съществуваща в 
множество ипостаси по подобие на едино-
същната Троица. Според архим. Софроний 
човекът чрез спазването на Христовите 
заповеди става подобен на Бога и достига 
състояние, в което му се дава „да обича 
единосъщните нему хора в молитвата за 
целия свят и да живее цялото човечество 
като Един Човек“ (вж. Aрхим. Софроний 
(Сахаров), Видеть Бога как Он есть, Ес-
секс, 1985, с. 243). 

6 Общ тропар за преподобен светец, гл. 8: „В 
тебе, отче, известно спасеся еже по обра-
зу: приим бо крест, последовал еси Христу 
и деючи учил еси презирати убо плоть: 
преходит бо; прилежати еже о души, вещи 
бессмертней. Темже и со ангелы срадуется, 
преподобне отче, дух твой“. Превод: В тебе, 
отче, точно се запази това, което <е в нас 
по Божи> образ, защото като взе <своя> 
кръст ти последва Христос и на дело 
учеше да пренебрегваме плътта, понеже е 
преходна, а да се грижим за душата  – нещо 
безсмъртно. Затова и с ангелите се радва, 
преподобни отче, твоят дух. 

7 Думата няма точен превод на други ези-
ци. В Новия Завет на български „усиос“ се 
превежда като „свят“, „чист“ (в смисъл на 
непорочен), „благочестив“. Думата „препо-
добен“, употребена в църковнославянския 
превод на този тропар, е избрана, тъй 
като отговаря на цялостния смисъл на 
песнопението. 

8 Архим. Софроний (Сахаров), За основите 
на православното подвижничество, Си-

Гробницата на свети Софроний 
в манастира в Есекс

нодално издателство, С. 1998, прев. М. 
Игнатова. 

9 Цит. съч., с. 50. 
10 „Преп. Силуан Афонский“, известна още 

от изданията, направени в Русия, като 
„Старец Силуан“. В тази книга архим. 
Софроний разкрива живота и учението на 
своя духовен отец – преп. Силуан и включва 
негови поучения.

11 Става дума за разграничение между обще-
житийния тип манастир и идиоритмичния 
тип, както и отшелничеството. – Б. пр.

12 Леонид Успенски (1902-1987), руски изкуст-
вовед и иконописец, живял във Франция. 
На български език е преведено едно от 
най-значимите му съчинения „Богословие 
на иконата“, ИК „Омофор“, С. 2002. – Б. пр. 
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Търсих волята Божия нелеко и с голям душевен труд и 
молитва… Повече от двадесет и пет години отдадох на 
служение на всеки и на всички, които имат нужда от мен… 
Прекарах половин век в напрегната молитва за света. 
Състарих се, но вече нямам надежда в дните на живота ми 
тук да видя онова, за което тъй упорито се бореше душата 
ми: за мира в целия свят, за братството между хората, за 
обединението на всички в благородната борба с единствения 
и общ за всички ни враг – смъртта.

Архимандрит Софроний
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Москва,

Март 1975 г.

... Мина повече от половин век. И неза-
висимо че моят и вашият живот пре-
минаха в съвсем различни условия, все 
пак има нещо в кръвта, ако може така 
да се каже, от рода ни, затова срещата 
ни още от първия момент бе изпълне-
на с доверие. И тъй като аз вече съм 
почти на осемдесет, не мога да правя 
програма за много години. Дали пак ще 
ви видя някога или не – това не мога да 
предвидя даже за най-кратко време.

И днес, тъй като някои от вас пожелаха 
да знаят нещо повече за мене, помислих 
си да ви разкажа моята биография – не 
толкова външната, колкото вътрешна-
та. Защото в повечето случаи хората 
гледат предимно външното, но съдбата 
на всекиго – и на народите, и на отдел-
ните хора  – зависи от самата нагласа 
на човека... Мисля, за да бъде всичко по-
ясно, трябва да започна от най-ранна-
та си възраст.

Детските години
Преди всичко огромно влияние оказа 
върху мен нашата бавачка Екатери-
на. Моето раждане, както после са ми 
разказвали, е преминало с голяма опас-
ност за живота и на майката, и на 
детето. Но все пак един хирург-гинеко-

лог е успял да спаси и мене, и мама. (В 
някакъв момент от раждането опас-
ността за живота на майката е била 
толкова голяма, че докторът бил при-
нуден да постави баща ми пред избор: 
или майката, или детето. Баща ми 
тогава с болка казал: спасявайте май-
ката!) Този хирург се казвал Сергей Се-
мьонович. И моят баща ми дал името 
Сергей; затова се получило така, че и 
аз също съм Сергей Семьонович. После 
за благодарност баща ми му подарил 
кожен диван със сребърен надпис: „На 
Сергей Семьонович от Сергей Семьо-
нович“. Баща ми беше сърдечен човек, в 
повечето случаи сериозен, но същевре-
менно беше много весел и обичаше да се 
шегува.

Мама преживяла тежко първите ми 
години, защото, както тя ми е разказ-
вала, очите ми били безцветни, като 
стъклени, само с две точки, и тя много 
се тревожела. Бавачката ме водела със 
себе си на разходка и на църква. На-
шата бавачка беше човек с дълбока и 
силна молитва. Тя дълго се застояваше 
в църква, а аз, малко момченце, седях 
понякога до нозете й. И естествено, в 
такава обстановка под нейно влияние 
привикнах да се моля. Когато бях още 
съвсем малък, да се моля половин час, 
четиридесет и пет минути, за мен не 
беше никак трудно. Било ми е като по-
требност.
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Юношество
Тази молитва ме съпровождаше докато 
наближих седемнадесет или осемна-
десет години  – трудно ми е да кажа с 
точност. В онези години четях за буди-
зъм, за йога и други мистически книги. 
Евангелието ми се струваше по-малко 
задълбочено, отколкото другите уче-
ния. Спомних си как Евангелието казва 
„Обичай Бога и ближния“1, а аз си казах: 
„Това е психизъм!“, докато другите уче-
ния ми говореха за свръхличния Абсо-
лют. И само защото много обичах да се 
моля, тази молитва съхрани любовта 
ми към Христос, тоест не отхвър-
лих старото в мене. Ала новото ми се 
струваше по-дълбоко и сериозно.

В такова напрегнато състояние пре-
живях много години. На площад „Бор-
ба“ имах ателие, там заниманието ми 
с живопис се съпровождаше от посто-
янен размисъл за прехода към вечното. 
Не обичах да мисля за декоративното 
изкуство. Тогава гледахме на тази жи-
вопис с през рително снизхождение. Ра-
ботата ми над всеки пейзаж, портрет 
продължаваше часове. Мисълта ми се 
губеше в съзерцаване на тайните на 
природата. Ние хората, за да се ориен-
тираме, често наблюдаваме околните 
неща: небето, къщата, дърветата, 
хората – за мен всяко от тези явления 
беше неразгадаема тайна. По какъв 

1 Виж: Лука. 10:27.

начин се ражда това прозрение  – ето 
какво ме учудваше. Защото от съзер-
цаването се развива усетът за красо-
та; и колкото по-дълбоко проникваш 
в необикновената сложност на всяко 
житейско явление, толкова повече 
чувстваш неговата красота. Под вли-
яние на всичко това усетът ми за кра-
сота понякога се изостряше до такава 
степен, че съвсем загубвах представа 
за времето. Трудно ми е, разбира се, да 
разказвам за онези дълги дни, които 
прекарвах в ателието, понякога от 
сутрин до късна вечер.

Но така или иначе, тогава в мен доми-
нираха две мис ли: едната  – за свръх-
личния Абсолют, другата  – как човек 
може да преодолее границата на мал-
кия, краткия живот. Тоест, духът на 
човека не приемаше идеята за смър-
тта. Помня, огромно влияние над мен 
имаха стиховете на Пушкин:

Нет, весь я не умру,
Душа в заветной лире
Мой прах переживет
И тленья убежит…*

Трудно е да се каже какво е било в съз-
нанието на Пушкин, когато е писал: 
„Нет, весь я не умру...“. Все пак,  той по-
скоро е имал идеята за историческото 
безсмъртие: „Душа в заветной лире 
мой прах переживет“.
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Помня, тогава четях една голяма 
книга за безсмъртието, в която се 
разглеждаха четири случая на без-
смъртие. Едното е материалистиче-
ското: според тази теория атомите 
са неизменни и материята, каквато 
е, така и пребивава вечно. Второто 
безсмъртие е историческото, тоест 
човекът, който се е прославил, жи-
вее в паметта на поколенията през 
вековете. Третият вид безсмъртие е 
пантеистическото: от някакъв из-
точник, от някакъв Абсолют е про-
излязъл този свят, и пак се връща 
при него. И четвъртият род безсмър-
тие – безсмъртието, което Христос 
е възвестил в Евангелието, тоест 
персоналното, (личностното) без-
смъртие.

Трябва да кажа, че материалистиче-
ското безсмъртие не ме интересува-
ше. Историческото  – твърде малко ме 
занимаваше. Пантеистическото ми 
приличаше на материалистическото: 
каквото и да съм бил някога, изначал-
но, преди колкото и милиарди векове да 
е било, в същото и ще се върна, без да 
помня нищо, и съзнанието ми ще се за-
губи. Съществуването ми в света като 
личност става безсмислен процес: всич-
ките ми страдания, мисли за каквото и 
да било, цялата ми борба – всичко става 
някак суетно, напразно. „Добре, живо-
тът ми ще премине в тази борба три-
десет, четиридесет, даже сто години. И 

ако след това просто изчезна?“ – всичко 
това ми изглеждаше безсмислено.

Независимо че пантеистическото без-
смъртие малко ме интересуваше, все 
пак мисълта за свръхличния Абсолют 
оставаше в мен много силна още дълго 
време, даже когато вече заминах зад 
граница. Първия удар получих на Ми-
лютинското кръстовище, там къде-
то Сретенка се пресича с Лубянка. На 
няколко метра от тази пряка ми дой-
де мисълта: „Нали се молиш? – Да. – И 
продължаваш да мислиш за някакво си 
безсмъртие? – Да. – А какво казва Еван-
гелието: „Обичай Бога и ближния!“

Тази мисъл ми проблесна само за ня-
какво мигновение... Но пред мен се яви 
такава картина, че има нещо много 
по-велико от това, за което говори 
Евангелието. И тогава, независимо от 
утвърдения ми навик да се моля, с го-
лямо усилие започнах да прекратявам 
молитвата в себе си. Беше ми трудно 
да минавам край някой храм. В града 
имаше един параклис на преподобни 
Сергий – отначало просто не можех да 
мина покрай него; но вече бях решил да 
скъсам с моята детска молитва.

Мисълта за абсолютното Битие ме 
съпровождаше постоянно, без нея всяко 
изкуство и всяко житейско явление за-
губваха смисъл: ами ако това утре из-
чезне, и то така, че и аз да не същест-
вувам, нито лицето, което обичам или 
рисувам? – Това ми се стори такъв не-
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приемлив абсурд, че независимо от ця-
лата трудност, все пак продължавах да 
мисля за онзи пробив във вечността, за 
изхода от тесните рамки на времето 
и пространството. Ако така се поглед-
не на живота, целият свят се разкрива 
по друг начин. Спомням си: всяко нещо, 
което съзирах, можеше да ме увлече 
така, че напълно забравях за всичко 
друго. Това беше непостижима тайна, 
как от небитието се ражда битие. Вед-
нъж Мария ми позираше да я рисувам, а 
в главата ми мисълта: как да се преми-
не отвъд границата на смъртта. Из-
минали три чàса, а аз, честно казано, 
въобще не съм усетил времето – за мен 
ще е било като десет минути. Гледам, 
по лицето на Мария текат сълзи. Каз-
вам: „Какво ти е, Мария?“  – „Не мога 
повече, изморих се“.

Поглеждаме часовника: рисувал съм я 
три часа без прекъсване. Мария е сви-
детел на тази случка. Подобни неща се 
случваха твърде често.

Всеки човек има една или друга дарба 
да възприема света. Да речем, писате-
лите чрез словото пресъздават света 
в литературата, поетите – в поезия, 
музикантите  – в звукове, живописци-
те  – в образи на видимия свят. Кога-
то цялото внимание на човека се съ-
средоточи върху това, той, тъй да се 
каже, се уподобява на зримото – става 
някакво идентифициране: той целият 

става зрение, или целият слух, или, об-
разно казано, целият става поетиче-
ско възприятие на света.

За мен светът беше рисуването. Тайна-
та на това видение ме държеше посто-
янно като прикован към него. От това 
чувството ми за красота придобиваше 
болезнени форми, защото всички сред-
ства, с които разполагах в живописта, 
бяха едно нищо, понеже не можеха да 
изразят виждането ми. Бидейки през 
цялото време в това състояние, някак 
преминах покрай историческите съби-
тия. Цялото ми битие беше затворено 
в търсене на изход от тесните рамки 
на времето и пространството. За мен 
най-велики биха били не някакви си ис-
торически събития, а единствено изхо-
дът на човека отвъд рамките на смър-
тта, пробивът в безсмъртието.

Париж
Когато попаднах зад граница, постоян-
но размишлявах как въобще можем да 
разбираме познанието. От различните 
форми на познание почувствах преди 
всичко ограничеността на отвлече-
ното, на интелектуалното познание. 
Тази форма на познание е най-присъща 
на науката. Науката, в този смисъл, 
не ме влечеше, защото не ми предлага-
ше възможност за преминаване грани-
цата на смъртта. Всичко беше детер-
минирано. Разбрах, че науката е прило-
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жима само в тази област на битието, 
където то е детерминирано. Ако бити-
ето не е детерминирано, там науката 
е неприложима. Разбира се, на мен като 
художник ми беше ясно, че не всяко яв-
ление в живота е детерминирано. Не 
всичко, което става в нас, подлежи на 
научен метод на познание. 

По-нататък стана така, че си спомних 
думите на Христос: възлюби Господа, 
Бога твоего, (с цялата сила на интеле-
кта си, с цялото си сърце и така ната-
тък) и ближния си като себе си2. Това 
беше вторият момент, аналогичен на 
онова, което бях почувствал на Милю-
тинското кръстовище. Изведнъж ми 
просветна, че познанието е общение в 
битието, а това общение е преди всичко 
в акта на любовта. И тогава проумях, 
че Христос е прав: ако аз обикна Бога 
така, както Той казва, ясно е, че моето 
познание за Него може да достигне най-
голяма дълбочина и сила. Ако обикна 
брата си и ближния както своя собст-
вен живот, а не егоистично да страня 
от него, ясно е, че ще го позная повече и 
по-добре във всички негови страдания, 
в мис лите и стремленията му. Тогава 
онзи мой недостиг, моя липса по от-
ношение на Евангелието, която ми се 
случи на Милютинското кръстовище, 
изведнъж ми проблесна в съвършено нова 
светлина: аз оцених предимството на 
Христос. Разбира се, че битийното по-
знание е възможно само чрез Него.

2 Лука. 10:27.

Тогава, трябва да призная, се случи и 
друго. Първото откровение – да търся 
свръхличния Абсолют  – ме вдъхновя-
ваше интелектуално, но изобщо не до-
косваше сърцето ми. Второто промени 
сърцето ми и за мен светът се разкри 
в други измерения. Тогава се разреши и 
въпросът за формата на безсмъртие-
то: Христос провъзгласяваше безсмър-
тието на личността. Помислих си: 
„Това е единствената форма на без-
смъртие, която може да ме интересува. 
Защото ако ще се върна в онова, което 
съм бил изначално, какъв е смисълът? 
Нито мога да оправдая страданията 
си, нито всичко случващо се в живота 
ми“. Следователно и философски, и по 
сърце Евангелието отговори на моите 
потребности. Това се случи във Фран-
ция. Тогава в мен се възобнови молит-
вата. Тя нахлу с такава сила, че вече не 
можех да се отдавам изцяло на живопи-
ста. А живописта, както и всяко друго 
изкуство, може да бъде значима само 
ако е „обсебила“ човека изцяло. Ако от-
даваш само част от живота си – това 
е любителство. Любителството ни-
кога не достига онези висоти, които 
са възможни, ако изкуството  е твоят 
живот във всяко отношение.

И така, от този момент в живота 
ми започна нова епоха. Молитвата 
ми се усилваше, а живописта изисква-
ше да се отдавам изцяло. Измина при-
близително година и половина или две 
(никога не съм си водил записки и ми е 
трудно да говоря за срокове) на ужас-
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но състояние. После, като си спомнях, 
мислех дали не съм бил на границата 
на умопомрачението?  – В какъв сми-
съл? – Защото двете ми стремления – 
към изкуството и към молитвата  – 
така ме поглъщаха, че понякога вър-
вях по улиците, без да възприемам 
околния свят. Изобщо не забелязвах 
какво става около мене. Самият аз не 
се чувствах умопобъркан, но не знам 
как съм изглеждал в очите на другите. 
Не са ми се случвали скандални неща, 
но такива „изпадания“ от света се 
случваха. Беше ми толкова трудно 
да скъсам с рисуването, защото то 
ми бе присъщо занимание от най-ран-
ните ми години. Разказвали са ми, че 
когато още не съм можел да казвам 
нито „татко“, нито „мама“, по цели 
дни съм рисувал нещо, седнал под ня-
кой стол в салона. Много рано се на-
учих да рисувам коне, защото татко 
много хубаво ги рисуваше. Така още 
от онова време рисуването бе врасна-
ло в мене и сега ми беше необикновено 
трудно да се откъсна от живописта.

Тази борба между изкуството и мо-
литвата, тоест между две форми на 
живот, които изискват пълно себеот-
даване, продължи в мен особено силно 
година и половина или две. В края на 
краищата се убедих, че средствата, с 
които разполагам в изкуството, няма 
да ми дадат това, което търся. Тоест, 
макар интуитивно да усещах вечност-
та чрез изкуството, това чувство не 

бе така дълбоко, както в молитвата. 
И реших да изоставя изкуството, кое-
то решение ми струваше страшно скъ-
по.

Не може да се говори за кой знае какъв 
мой успех в художническата област, 
макар че след първата покана за учас-
тие в салон3  – салона „Д’Отон“,  – бях 
поканен за участие и в салона „Дьо 
Тюйлери“, където излагаше елитът. Ко-
гато имах изложба в салона „Д’Отон“, 
„Тибол Сисон“ – голям и важен вестник, 
най-крупният авторитет-критик на 
онова време написа за мен няколко реда. 
Да си призная, помис лих, че е малко. Но 
после ми обясниха, че това е страшно 
много, защото там десетки имена са 
само споменати. След първата ми из-
ложба последва покана – за салон „Дьо 
Тюйлери“! Но това се случи вече при 
промяната.

Макар и не без болка, реших да се за-
пиша в богословския институт4, за 
да се запозная по-отблизо с християн-
ския мироглед, с християнските въз-
гледи, с християнското учение. Дока-
то пребивавах там, не открих това, 
което търсех: научавах имена, дати, 
кой какво е казвал, научавах за исто-
рическите трудности на Църквата и 
тъй нататък, а ми се искаше да чу-

3 Салон (фр. Salon) – периодична (обикновено 
международна) изложба на съвременно изку-
ство; залата, помещението за изложбата.
4 Православният богословски институт 
към Сергиевското подворие в Париж.
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вам само това  – как да се постигне 
вечността.

Веднъж, на връщане от Париж, изведнъж 
проумях и усетих, че трябва да отида в 
манастир, където хората отдават це-
лия си ден и цялата си нощ само на тази 
мисъл  – и това беше единственият 
изход за мене. Две места стояха в ума 
ми: Валаам и Атон. Сравнително скоро 
след това ми се предостави възможност 
да замина за Югославия. Оттам зами-
нах за Гърция и Атон. По такъв начин, 
макар отначало да не знаех как ще се 
осъществи това, което ми беше влязло 
в мисълта, обстоятелствата сами се 
подредиха: изборът падна на Атон.

Атон
Първите години на Атон ми бяха най-
блажените, защото от мен не се ис-
каха никакви знания. Работите, кои-
то ми възлагаха, бяха много прости 
и изобщо не ми пречеха да размишля-
вам, което всъщност исках. Служби-
те в църква отнемаха в делничен ден 
по около шест-седем чàса, в празничен 
ден – дванадесет, някога и повече. Бях 
се озовал в най-благоприятните усло-
вия. Времето течеше така, че беше 
трудно да осъзнаеш колко е минало. 
Понякога ми бе жал да заспивам, за 
да не губя време. А понякога сънят 
изобщо не прекъсваше нито мислите, 
нито молитвата.

Бяха минали пет години, откакто 
пристигнах в манастира през есента 
на 1925 година; в мен си оставаха още 
множество недоумения относно това, 
как да живея. И ето, през 1930 година, 
пролетта, за пръв път се срещнах със 
стареца Силуан. И този малограмотен 
човек – старецът Силуан – ми отгово-
ри на въпросите, които ме бяха зани-
мавали, и на които никой друг не бе ми 
отговорил. А пък животът ми в Париж 
премина във времето, когато там бяха 
най-солидните представители на висо-
ката руска култура в областта на бо-
гословието, философията и културата 
въобще!...

Спор с Бога
Един от въпросите, който особено ме 
интересуваше, бе: как е възможно да 
преживееш без грях в този свят. Защо-
то всички наши действия са толкова 
нищожни пред онова, което духът на 
Евангелието изисква от нас, че изглеж-
да просто невъзможно, да не кажа уто-
пично! Помня, по едно време страшно 
се терзаех, че не успявах в мислите си 
да не осъждам, да не се гордея, да не из-
питвам неприязън и тъй нататък. И 
понеже все не ми се удаваше, в мен за-
почна нещо като спор с Бога от този 
род: „Ето, Ти говориш за последния, 
за Страшния съд. Но как Ти ще ме съ-
диш – какво е Твоето Битие, какви са 
Твоите възможности, а какви – моите? 
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Нали аз съм човек, и ако не спя, не ям 
и прочее, ще умра; ако някой ме удари 
или нещо подобно  – също ще умра. И 
Ти ще ме съдиш?!“ – И както пребива-
вах в този спор, изведнъж ми станаха 
понятни думите на Христос: Отец и 
не съди никого, но целия съд предаде на 
Сина,... защото е Син Човечески5.

И в този мой спор с Бога аз загубих: 
мен ще ме съди Човекът, изпълнил За-
кона, – Този, Който е направил всичко 
това. Но, макар и да разбрах, че мен ще 
ме съди Този, Който е проживял в мои-
те условия, и даже в по-трудни, и зато-
ва има право да ме съди, – все пак това 
още не ме удовлетворяваше, тоест не 
бе разрешило моето недоумение, моите 
трудности. И като преживях в такова 
отчаяние приблизително шест-седем 
години (прибавям и парижкото ми от-
чаяние), аз се срещнах със стареца Си-
луан.

Срещата с 
преподобни Силуан
Срещата ми със стареца Силуан ста-
на така. Бях много стеснителен и все 
не смогвах сам да се обърна към него. 
Но веднъж при мен се отби един монах, 
инженер по образование. Беше дошъл на 
Атон преди мене. И не щеш ли, на вто-
рия, или може би на първия ден на Пас-

5 Йоан. 5:22, 27.

ха 1930 година, той идва при мен и ми 
казва: „Отец Софроний, как може човек 
да се спаси?“

Без да знам истински какво да му отго-
воря, казах: „Стой на границата на от-
чаянието. А когато останеш без сили, 
отстъпи, седни, изпий чашка чай“.

И му предложих чаша чай, като на свой 
гост.

След това той отишъл при стареца 
Силуан и му казал: „Вижте, бях при 
отец Софроний, и той ми каза такова 
и такова нещо“. На другия ден в мана-
стирския двор вървим един срещу друг 
Старецът и аз. От почит към него се 
отбих встрани, за да му направя път, 
а той върви право насреща ми и казва: 
„Беше ли при Вас вчера отец Влади-
мир?“ – „Беше.“ – И с първата си дума 
отронвам: „Сгреших ли?“

А той ми казва: „Не, прав сте, но това 
не е по силите му. Наминете към мене, 
ще поговорим“.

Тогава той ми даде записките от своя 
живот за духовната борба, когато не 
е можел да преодолее в себе си греха в 
помислите, тоест когато в мислите 
се промъква осъждане, в сърцето има 
неприязън, студенина, отблъскване на 
човека, безразличие към него и така на-
татък.

Когато една нощ бил на ръба на от-
чаянието, молел се на Бога: „Как мога 
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да избегна това?“ И му се дал отговор: 
„Дръж ума си в ада, и не се отчайвай“6.

Ето тези думи били за него началото 
на победата, били изходът към все-
ленската любов. Престанал вече да се 
страхува, осъждал се на ад и тогава 
изчезнали всички осъждания на хора-
та, останало само едното състрада-
ние… Това е трудно да се обясни. И, 
доколкото в такова състояние човек 
действително не осъжда, не отблъсква, 
всичко изтърпява, на всички желае до-
брото7, тогава е лесно Божият Дух да 
се яви и да докосне човека. Така Силу-
ан се вдъхновил, такова вдъхновение е 
пришествието на Духа на вечния Бог (в 
което се състои и изначалният смисъл 
на думата „вдъхновение“). Ето, той ми 
даде тези свои записки и разговаряхме 
дълго. Той стана за мен първата и глав-
на опора на целия ми по-нататъшен 
живот.

6 Архимандрит Софроний (Сахаров). Старец 
Силуан. Ч. 1. Гл. ІІ. Париж, 1952. с. 20.
[Издание на бълг. език: Архимандрит 
Софроний (Сахаров). Свети Силуан Атонски. 
Омофор, 2008 г. – Бел. прев.] 
7 Виж: 1 Йоан. 4:18; 1 Кор. 13:4-7.

Проблемът за 
творчеството
Вторият въпрос, който ме занимава-
ше, беше въпросът за творчеството: 
кое творчество е най-висшето, най-
значимото в живота на човека? И пак 
така, с помощта на Стареца ми бе 
изяснен този въпрос. Човекът-Иисус 
Христос8 казва: Синът нищо не може 
да твори Сам от Себе Си, ако не види 
Отца да твори; защото, което твори 
Той, това твори също и Синът9.

Тоест, иначе казано, Синът влиза във 
вечния творчес ки акт на Самия Бог. 
Следователно, встъпването в този 
творчески акт е вече съпричастност 
към онзи вечен живот, който човек 
търси.

Но какво значи да се съучаства в твор-
чеството на цялото мироздание заедно 
с Първия негов Творец? Това е проблем, 
който се разрешава в много простите 
житейски форми. Всеки от нас влияе на 
другите. И ако влияе в плана на духа на 
Христос, Който ни е дал заповедта за 
познаване на Бога – да Го обичаме с цяло-
то си същество, а всеки човек да обича-
ме като себе си, като своя собствен жи-
вот10, тогава този проблем се разреша-
ва. Ако човек просто живее в този дух, 
той вече влиза в творческата енергия 

8 Виж: 1 Тим. 2:5.
9 Йоан. 5:19.
10 Виж: Лука. 10:27.
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на безначалния Бог. Никакви логически 
съждения не трябва да търсим, за да го-
ворим по тази тема, защото вече ще е 
друга логика. Този въпрос не се разреша-
ва, както някои философски проблеми, 
когато човек тръгва от съмнението: 
„Нищо няма да приема безкритично!“ 
И ето, идва логическата работа – кри-
тическото приемане на всичко, което 
човек вижда, чете, преживява. А тук 
посоката на мислене е друга: изводът 
не следва от съмнението (а и какво ли 
може да се построи върху съмнение?!), а 
от доверието към думите, дадени ни в 
Завета: обичай Бога с цялото си съще-
ство и ближния като самия себе си.

Така и самата идея за творчеството, 
която продължаваше да ме измъчва, не-
зависимо че преди толкова години бях 
изоставил рисуването, сега бе приела 
друга форма: ако говоря неща, които 
пробуждат любов, то аз вече творя де-
лото на безначалния Бог11. Ако помагам 
на брата си да преодолее нещо недобро в 
себе си, особено ако му помагам в мину-
ти на отчаяние, аз ставам съучастник 
на Бога в това дело. Така целият жи-
вот става своего рода творчески акт; и 
винаги се съпровожда с чувство за при-
съствието на вечния Бог.

11 Виж: Йоан. 17:4.

Битието е личност
Занимаваше ме още един въпрос: как-
во стои в началото на цялото битие. 
Изучавайки научните космологии, 
забелязваме, че там няма понятие 
за личност. Има понятие за някак-
ви движения, за космически енергии, 
взривове, образуване на небесни тела 
и прочее. Има предположения за осем-
найсет или петнайсет милиарда го-
дини, за да се обясни как се е зародил 
този свят. Но всичко това не ми да-
ваше възможнаст да определя какво 
значи „аз“ – личност, лице, персона – в 
мен или в друг човек. Отговорът  ми бе 
даден в Евангелието от Йоан, където 
се говори за Лицето Христос12 като за 
Логоса13 – Мъдростта на Бога, но Мъд-
рост ипостасна, тоест личностна: ... 
без Него не стана нито едно от онова, 
което е станало14. Всичко, което съ-
ществува, чрез Него и благодарение на 
Него съществува. Тогава за мен много 
ясно се разреши въпросът, че във все-
ки случай не свръхличният Абсолют 
е Битие. А че Битието е Личност, и 
без тази Личност нищо не може да съ-
ществува: Всичко чрез Него стана...15, 
тоест чрез Него всичко е произлязло и 
нищо не е станало без Него. Но за чо-
века възниква парадоксалният въпрос: 

12 Тоест за Ипостаста Христос.
13 Виж: Иоан. 1:1.
14 Иоан. 1:3.
15 Пак там.
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„Щом всичко е произлязло от Личност-
та, ами аз какво съм – толкова малък 
индивид?“ Тогава разбрах, че още не 
съм достигнал тази форма на битие, 
че все още изминавам период на акту-
ализация на онзи потенциал, който е 
заложен във всеки човек от момента 
на раждането му. Да разбера кога ще 
стана личност е възможно само чрез 
молитвата на състрадание за целия 
свят.

Много от гениалните писатели могат 
да създават нещо дотогава, докато са-
мите те живеят в състояние на кон-
фликт, който движи борбата в тях. 
Ако им се отнеме тази борба, вече няма 
за какво да пишат. Като че ли целият 
смисъл на творчеството им се състои 
само в това, да изявят тази траги-
ческа борба. Аз обаче преживях друго: 
когато дойде молитвата на състрада-
ние за целия свят, тогава се ражда не 
пустотата, а смело може да се каже, 
божествената хармония. Тогава човек 
съзнава себе си не като ощетен, лишен 
от нещо, а съзира съвършено други въз-
можности. Старецът Силуан имаше 
такъв израз: „Духът Божи свидетел-
ства за спасението“16, и никакъв друг 
свидетел не трябва. Съзнанието на чо-
века, че той не умира, е дотолкова сил-
но, че той съвсем категорично казва: 
„Аз няма да умра“. Ще умре тази форма 

16 Архим. Софроний (Сахаров). Старец 
Силуан. Париж, 1952. С. 71, 84, 124, 134 и др.

на битие – тялото, то се променя, бо-
ледува и прочее. Но човекът като дух, 
като личност, пребъдва.

Откровението, 
дадено на Мойсей
Когато моят вътрешен живот се прео-
бърна във връзка с това, че от идеята 
за свръхличния, или трансперсоналния 
Абсолют аз преминах към личностния 
Бог, тогава всичките ми отноше-
ния  – към хората, към предметите, 
към всичко  – се промениха. Четенето 
на Библията и на откровението, да-
дено на Мойсей – Аз Съм Битието, Аз 
Съм вечно Съществуващият17 – за мен 
вече беше нещо съвършено различно от 
всичко досега. В известна степен по-
чувствах разположение към Мойсей и 
благодарност към него. Помислих си, че 
това е човекът, комуто човечеството 
дължи новото съзнание за Битието.

Докато постоянно размишлявах върху 
процеса на богопознание, поразяваше ме 
онова, което Мойсей е разбрал – имен-
но, че нещо не достига. От друга стра-
на, съдейки по неговото преживяване, – 
той не се е съмнявал, че откровението 
му е дадено свише. Така, докато извежда 
еврейския народ от Египет, той дава 
всичките си разпореждания в името на 

17 Виж: Изх. 3:14.
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открилия му се Яхве, „Аз Съм“. Всички 
наредби на Мойсей носят характера 
на Божии повеления, Божии заповеди, 
защото мисълта му винаги е кръжала 
в тази сфера. Там той е търсел за себе 
си вразумление, и всичко, което му се 
е случвало в резултат на обръщането 
му към Бога, е считал за произлизащо 
от Бога. Забележителното в неговата 
история е, че независимо от множе-
ството чудеса, които е извършил пред 
очите на евреите, те все още са били 
твърде неспособни да възприемат иде-
ята за невидимия, вечния, непостижи-
мия Бог, Който всичко държи в Своята 
ръка. Предишното им състояние вина-
ги е овеществявало, опредметявало Бо-
жеството, и изведнъж – някакъв Дух – 
непостижим, невидим!

Когато четиристотинте или пет-
стотинте километра, които е тряб-
вало да бъдат извървени до обетова-
ната земя, са били преминати и хо-
рата се приближили към границите й, 
еврейският народ се оказал малодушен 
и поради недостатъчната си вяра не 
пристъпил към придобиване на тази 
земя. Виждайки това, Мойсей постъп-
ва по начин, който сега, разбира се, ни 
изглежда далеч нехристиянски, даже 
жесток: решава хората да се върнат в 
пустинята, и онези, които са свикна-
ли да мислят по египетски и не са спо-
собни да приемат новото откровение, 
да оставят костите си в пустинята. 
Така преминават четиридесет години, 

преди еврейският народ отново да се 
приближи към онази земя. На Мойсей 
не било отредено да влезе в обетована-
та земя. От върха на едно планинско 
възвишение той поглежда на запад и 
там, виждайки обетованата страна, 
на самата й граница, умира.

По-нататък еврейският народ е пове-
ден от Иисус Навин, последовател на 
Мойсей. За мен това придобива друго 
тълкувание, в смисъл, че този Иисус е 
предобраз на другия Иисус, явил се мно-
го векове по-късно.

Христос – 
Въплътилият се Бог
Ако еврейският народ, въпреки чуде-
сата, извършени от Мойсей, все пак 
се е оказал неспособен да се издигне до 
познание на Бога, то подготвянето за 
идването на Христос е изисквало много 
повече. Защото как да се възприеме иде-
ята, че този непостижим, абсолютен 
Бог може да се яви в образ на човек18, как 
да се възприеме този начин на същест-
вуване!?

За нас любовта към Христос се е вко-
ренявала от рождение, тъй да се каже, 
по предание: от сърцата на майките 
и бащите, на дедите и прадедите тя 
е преминавала в сърцата ни, и още от 
детството си не сме се замисляли над 

18 Виж: Фил. 2:6-7.
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това. Всичко е било просто и ясно: Той е 
Бог. Ала в последните десетилетия осо-
бено силно се проявяват отрицател-
ните последствия от търсенията на 
човека в областта на христологията: 
„Ние може да говорим всякакви велики 
неща за този забележителен човек, но 
все пак да мислим, че е Бог – това вече е 
съвсем глупаво! Как ли целият безпреде-
лен космос би могъл да бъде създаден от 
човек, макар и толкова изключителен, 
какъвто е бил Христос?!“

За мен това положение не представля-
ваше особена трудност. Защото, ако 
още от младенческите ми години в мен 
живее стремежът за познание на моя 
Творец, за онова Начало, на Което аз 
съм задължен за съществуването си; 
ако затова, че не познавам това Нача-
ло, този Източник в моя живот така 
страдам; ако не само от този недостиг 
на познание, но и въобще от всички на-
блюдения над човешкия живот се виж-
дам като удавен в грамадата човешки 
страдания, – то за мен е естествено, че 
Този, Който ни е сътворил, е Бог и Той 
трябва да се яви. И как е възможно Той 
да ни говори, ако не се облече в нашия 
образ? Ето че това е станало: Той ни е 
говорил на нашия език, живял е редом с 
нас, в условията на нашата земя. Той 
се е родил като последния беден човек; 
никой не може да каже, че Той е бил по-
богат от когото и да било. В този свят 
не е имал никаква власт. И в това, тъй 
да се каже, най-ужасно положение Той е 

изявил истинския облик и на вечния не-
бесен Отец, и на съвършения Човек.

Когато така възприемаш Христос, то-
гава много от думите на Евангелието 
ти стават живи и необикновено впе-
чатляващи. Например, когато чета 
думите: Жена, кога ражда, има болки, 
защото е дошъл часът й; но, след като 
роди младенеца, от радост не помни 
вече мъките, защото се е родил човек 
на света.19 Ако погледнем в литерату-
рата, доколкото е възможно през ця-
лата й световна история, ще видим, 
че никой никога не е говорил с такива 
думи  – прости, но необикновено вели-
чествени. На мен ми беше ясно, че така 
може да говори само Този, Който е тво-
рил този свят: докато все още не се е 
появил човекът, докато висшата фор-
ма на тварното битие са били (макар и 
интересни и развити) животните, до-
тогава тленният свят далеч отстои 
от онова, което е предвиждал и което 
е искал да извърши Бог, тоест безсмър-
тието на творението. Безсмъртие  – 
по силата на причастност на тварния 
свят към живота на божественото ес-
тество20.

Откъс от книгата  
„Писма до Русия“

19 Иоан. 16:21.
20 Виж: 2 Петр. 1:4.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящото издание предлага корес-
понденцията на архимандрит Софро-
ний (Сахаров; 1896 – 1993), изтъкнат 
аскет и писател, известният автор 
на книгата „Старецът Силуан Атон-
ски“, с един от най-великите право-
славни богослови на миналото столе-
тие – протойерей Георги Флоровски 
(1893 – 1979).1 Публикуваните писма 
представляват както исторически, 
така и богословски интерес.

Кореспонденцията се съхранява в ар-
хива на манастира „Св. Йоан Предте-
ча“ (в Есекс, Англия), на чието осно-
ваване и изграждане отец Софроний 
посвещава последните години от 

1 Най-пълната (англоезична, бел. ред.) био-
графия на прот. Геор ги Флоровски е пред-
ставена в книга под ред. на Э. Блейн „Georges 
Florovsky. Russian Intellektual and Orthodox 
Churchman“. N.Y., 1993. Р. п. (под общ. ред. Ю. 
П. Сенокосова): „Георгий Флоровский: свя-
щеннослужитель, богослов, философ“. М., 
1995. Интерес заслужава и монографично-
то изследване на Павел Павлов, посветено 
на о. Георги Флоровски „Богословието като 
биография“, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 
2013). – Бел. ред. 

живота си2. В настоящия подбор не 
влизат текстове на поздравителни 
картички и строго делови писма мол-
би заради отсъствието в тях на бо-
гословско-исторически материал.

Архимандрит Софроний (Сахаров) и 
протойерей Георги Флоровски – това 
са две различни съдби, два християн-
ски пътя. И двамата обаче са пред-
ставители на поколението, отли-
чаващо се с изключително висока 
догматическа култура. Годините на 
тяхното богословско формиране съв-
падат с разцвета на руската задгра-
нична теология от първата половина 
на двадесети век. Отец Георги пише 
на отец Софроний на Атон още през 
1929 г., когато той е монах в мана-
стира „Свети Пантелеймон“. Но меж-
ду тях не се завързва толкова интен-
зивна кореспонденция, както в след-
военните години. Завърнал се във 
Франция, отец Софроний посвещава 
всичките си сили, за да издаде писа-
нията на своя духовен учител и ста-
рец – преподобни Силуан Атонски. 
Редица писма са посветени на тази 
важна тема. За отец Софроний сло-
вото на стареца Силуан e не друго, 
а истинско ОТКРОВЕНИЕ, дадено от 
Бога на цялата ни епоха. От писмата 
се вижда, че за отец Софроний изда-
ването на наследството на препо-
добния старец е станало „вселенско 
дело на Православието“3. В лицето на 

2 Ръкописи мfl-s и мs-fl.
3 Вж.: Писмо 5 (21 февруари 1958 г.)
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Флоровски тогава отец Софроний е 
намерил поддръжка и деен участник: 
изданието на книгата на английски 
език е съпроводено с предговор от 
отец Георги. Тъкмо тогава, в следво-
енните години, се разкрива и сродява-
щата ги в Христа дълбока общност 
на техните богословски възгледи. За 
отец Софроний, както и за Флоровски, 
догматиката не е някакво отвлечено 
упражняване на логическото мисле-
не. Това е реалността на самия жи-
вот. В едно от писмата Флоровски, 
оплаквайки се на отец Софроний от 
равнодушието на православните към 
богословието, пише: „Ще се радвам 
много да беседвам с Вас задочно на 
богословски теми. На нас ни е отре-
дено да носим кръста на самотата“4. 
И сам отец Софроний е страдал от 
това, че „…има твърде малко таки-
ва умове, такива души, които „живе-
ят“ с догматите, тоест които са 
„богослови“ по самата си вътрешна 
нагласа“5. Отец Софроний споделя 
откровено пред Флоровски: „Вие със 
своето изказване за „кръста на само-
тата, който трябва да носим“, попад-
нахте в самия център на сегашното 
ми състояние“6. И най-откровено пре-
доставя на преценката на Флоровски 
своето богословско виждане, със сми-

4 Отговор до отец Софроний (10 март 1958 
г.) на Писмо 6.
5Вж.: Писмо 9 (21 март 1958 г.).
6 Писмо 8 (16 март 1958 г.).

рение и жадуване да чуе съждение от 
човек с толкова задълбочен и изискан 
богословски ум, какъвто е отец Ге-
орги. За отец Софроний това е било 
събитие от особена важност: при ця-
лото богатство на своя аскетически 
опит, той знае колко е опасно да се 
довериш единствено на себе си. Това 
е проумял още на Атон: за монасите 
е било задължително да проверяват 
себе си чрез преценката на другите, 
на най-опитните, на най-старите, 
имащи признанието на верните. „На 
Вашата отсъда доверявам моите 
мисли – пише отец Софроний, – с на-
деждата, че ще ми помогнете да се 
държа в царския път на отците. Не 
бих искал, поради недостига на опи-
та и знанията ми, да наговоря неща, 
които стоят далеч от възлюбеното 
ми Православие“7. Флоровски, запоз-
нал се с догматическото виждане и 
аскетическия опит на отец Софро-
ний, е прозрял в него верния носител 
на многовековната светоотеческа 
традиция и единомишленик в изповяд-
ването на православната вяра.

Животът и условията в чужбина ги 
поставят лице в лице с въпроса за 
„все-националността“ на православ-
ната вяра. Дадено им е било особе-
но строго да живеят Православие-
то като вселенска истина, явяваща 
на целия свят истинния Бог. За тях 

7 Писмо 7 (16 март 1958 г.).
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Църквата е била пазителка на тази 
Все-Истина, а не някаква „добавка“, 
придатък към националната култу-
ра. Всяко омаловажаване на абсолю-
тността на православната вяра те 
са възприемали с най-дълбока болка. 
Така за отец Георги „национализира-
нето“ на Православието е не друго, 
а унищожаване на Църквата: „…Пра-
вославието тук „издъхва“ именно 
затова, че официалните ръководи-
тели се придържат към стари пъти-
ща. Православните енории стават 
чуждестранни колонии и загубват 
църковния характер“8. Отец Георги, 
както по-късно и отец Софроний, е 
принадлежал към юрисдикцията на 
Константинополската патриаршия. 
През 1963 г. отец Георги с болка 
пише на отец Софроний: „Архиепис-
коп Никодим много ме огорчи и ме 
учуди с въпроса, който ми зададе 
насаме: „Не се ли наскърбявате дъл-
боко в душата си, че не сте в църк-
вата, където сте се кръстили?“ На 
което отговорих изумен: „Никога не 
съм мислил, че съм бил кръстен в 
„руска църква“ и че такава същест-
вува. Има само Православна църква“. 
За него това беше учудващо. Ето 
такова омаловажаване, или всъщ-
ност забравяне на вселенскостта 
или „католичността“ на Правосла-

8 Отговор до отец Софроний (7 февруари 1959 
г.) на Писмо 15.

вието ме вкарва в изкушение и ме 
наранява“9.

Подобно подценяване е огорчавало 
и отец Софроний, който е възприел 
тази вселенскост на възгледите си 
от своя учител – преподобни Силу-
ан: „…тази свята „универсалност“ 
(защото никой и нищо в целия свят 
не е по-универсално от Господ Иисус 
Христос) носеше в себе си и старе-
цът Силуан, като я живееше чрез пре-
биваване в Христовите заповеди и в 
дълголетния „акт“ на непрестанната 
молитва за света“10. И по-късно отец 
Софроний завещава на своите събра-
тя-монаси: 

„Усвоете духа на нашия отец – 
Силуан! Тогава нетварната 
Светлина ще ви осени, и в тази 
Светлина ще видите божест-
вената безпределност, и невъз-
можността Христос да се сведе 
до никаква друга форма, освен 
до абсолютния Бог, Творец на 
света и небесата, на небето и 
земята… Ако сведете Христос 
до нивото на националността, 
знайте, че сте в тъмнината“11. 

9 Писмо 2 (24 април 1963 г.).
10 Писмо 5 (21 февруари 1958 г.).
11Архим. Софроний (Сахаров). Духовные 
беседы. Т. 1. Беседа 4 (10 септември 1990 г.). 
Эссекс – М., 2003. Бълг. изд.: Архимандрит 
Софроний (Сахаров). „Духовни беседи“. 
„Омофор“, 2006.
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За отец Софроний това изоб-
що не е израз на някакво дог-
матическо „предпочитание“, 
не – това е най-насъщният 
въпрос – за спасението в Хрис-
та: „…някои ми казват: „невъз-
можно е да преодолееш в себе си 
национализма“; тогава, мисля, е 
невъзможно и спасението“12.

С преселването на отец Софроний 
в Англия през 1959 г. размяната на 
писма става по-рядка с всяка годи-
на. Построяването и организацията 
на манастира, пастирската работа 
изцяло поглъщат отец Софроний и 
вече не му остава време да пише 
писма. Но взаимната им молитве-
на подкрепа не отслабва до края на 
дните им. Поздравление по случай 
Рождество Христово от 1961 г. е 
последното писмо на отец Софро-
ний до отец Георги Флоровски. То 
има характер на изповед – в него е 
казано всичко, което отец Софро-
ний носи в сърцето си през послед-
ните нелеки години от служението 
си на Църквата: 

12Архим. Софроний (Сахаров). Духовные 
беседы. Т. 1. Беседа 2 (4 декември 1989 г.). 
Эссекс – М., 2003.

„И ако ЦАРСТВАНЕ значи 
да получиш от Бога силата 
да обгърнеш духом цялата 
твар, целия космос, всичко 
съществуващо чрез силата 
на Вседържителя-Дух Све-
ти, то, несъмнено, всички 
ние трябва да израстем, да 
станем „мъж съвършен“ до 
пълната възраст на Хрис-
товото съвършенство13. 

И е трънлив пътят към това „мъ-
жество“; много сълзи ще изтекат 
от угнетеното сърце; много неизре-
чени въздишки ще се изтръгнат от 
притеснените гърди; не ще преста-
не „да замира диханието“ и заедно с 
него „умът да спира“ в безсилието си 
„да се издигне“ и „да обгърне Възлю-
бения“… Да бъде благословено името 
Господне…“14 

Йеромонах Николай (Сахаров)

13Вж.: Еф. 4:13.
14 Писмо 19 (Рождество Христово, 1960/61 г.)
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Свети Софроний (Сахаров)

Кой може да Го последва?
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Свети Софроний (Сахаров)

Кой може да Го последва?

Родих се в епоха на изключително 
дълбоки преобразования в живо-

та на човечеството. Като съвре-
менник, нямам възможност да съдя 
за „качеството“ на събитията, да 
предвидя последствията от борба-
та на идеи. В историята невинаги 

по-доброто е било победоносно. В 

някои отношения ужасите на нашия 

век надминаха всичко, известно ни 

досега. Преди всичко количествено: 

милиони и милиони загинаха на бойно-

то поле в международни и граждански 

войни. Следва огромното множество 

жертви на терора в отделни страни.

Моята душа никога не е искала физи-

чески да се включвам в схватка меж-

ду различни политически идеологии. 

Но за своя дълъг житейски път аз ус-

пях да си съставя определена карти-

на за това, как фактически е устроен 

животът на народите, и във връзка с 

моето свещенство и молитви за мир, 

как той би трябвало да се построи. 

Бях надарен с тежка привилегия: ока-

зах се в Русия – в такова място от 

земното тяло на Адам, където това 

„тяло“ започна жестоко да страда в 

опита си да промени вековния насил-

ствено установен порядък, дълбоко 
несправедлив. По-късно пред мен се 
разкриха инферналните страни на чо-
вешкия характер, което ме хвърли в 
отчаяние за човешкия род.

Но паралелно бях въвлечен в поток на 
различно битие. Увлечен бях от Хри-

ста, Сина на Живия Бог. Той ме удос-
тои да бъда причастник на Неговото 
Тяло; Той ми показа Своята Светлина 
и изля върху ми изобилие от Своята 
благост. Той, Божественият Сеяч, 

хвърли Своето добро семе на полето 

на моето сърце и аз се трудих, за да не 

остана безплоден; Неговите думи се 

изсипаха като огън върху ума и сърце-

то ми и аз започнах да се уча да мисля 

в Неговата перспектива, защото Не-

говото слово стана мой живот. Със 

съдействието на Светия Дух имах 

благословение да съучаствам в Не-

говите страдания и радости. Отчас-

ти, но действено, Той ми откри Своя 

Отец и аз се научих да обичам Отца 

и да чувствам, че аз, най-последният 

от хората, не съм отблъснат от Ли-

цето на Отца. Смея да кажа, че нито 

животът на тленния Адам в негово-

то падение, нито животът на Небес-

ния Човек (вж.: 1Кор. 15, 45-49) – не 

са ми чужди и неведоми. За мен беше 
естествено да живея с трагедията 
на човечеството, от една страна, и в 
света на Христа, от друга. На вярва-
щите Господ дава възможност да по-
чувстват съзерцанието на вечната 
победа на Иисус. Трагедията на паде-
нието – черната бездна на смъртта, 
се преодолява от Христос, Който не 
ни отблъсква, а ни приема в лоното Си.

Пътят до Царството не е никак гла-
дък. Когато в сърцето ни нахлуе Хрис-
товата любов, тогава нашият дух е 
възхитен от силата на Неговата 
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любов – могъщество, обхващащо ця-

лото мироздание; и в същото време 

от скромността на тази любов. Ко-

гато нашият ум премине през живия 

опит на познанието на Христа, явил 

се като Светлина не от този свят, 

тогава всичките ни реакции на всяко 

житейско явление се променят. Пре-

роденият чрез Духа Христов става 

до крайност възприемчив към всич-

ко добро и лошо. Последното, даже в 

своите неярки форми, ранява душа-

та. За себе си ще кажа, че вече по-

вече от половин век боледувам от 

виденията на кошмара на взаимните 

убийства на хората-братя. Често от 

тази болка съм готов да ръмжа като 

диво животно и да вия, като улично 

куче, чиито лапички са премазани от 

автомобил. И като кучето, превиващ 

се от болка, се отдръпвам настрани 

от хорските пътища. Но когато бол-

ката в сърцето достига до граници-

те на нашите физически възможнос-

ти, тогава призоваването на Иисус 

Христос носи МИР, който ни удържа 

в живота. Когато в своето движение 

състрадателната любов е изразена в 

молитва, тогава ни осенява онзи мир, 
за който апостол Павел казва, че над-
вишава всеки ум (вж.: Флп. 4, 7). Това е 
онзи мир, който Господ е дал на апос-
толите в нощта на Своето мироизку-
пително страдание (вж.: Иоан 14, 27).

Нужно ли е да повтарям, че нито за 

миг не забравям огромната дистан-
ция, която съществува между мен 
и Бога; но тя не изключва известна 
аналогия, без която нито едно позна-
ние на Христа не може да се реали-
зира. Следването Му непрестанно ни 
въвлича ту в безкрайни страдания, ту 
в светлоносната сфера на непоколе-
бимата победа на Божията любов. И 
все пак това не са някакви истерични 
депресии, които се сменят с мними 
възторзи, също истерични. Не. В на-
чалото, до известна степен външно 
може да прилича на това, на не и по 
същество. След много повторения 
явлението и слизането в ада и въз-
ходът до небесата се превръщат 
в съдържание на нашия дух, винаги 
присъстващо в недрата на нашето 
битие. Такъв е Христос: Той обхваща 
всички бездни, и няма никой, подобен 
Нему. И с възлюбилия Христа се случ-
ва същото. Христос в Гетсимания 
изживява по изчерпващ начин цялата 
трагедия на нашия свят даже до „кър-
вава пот“. И след такава молитва Той 
става и отива към следващите тер-
зания, изпълнен с мъжество и мир, 
който утолява болката и не допуска 
да умре преждевременно. „Преждевре-
менно“ преди момента на завършване 
на ДЕЛОТО, когато идва времето: 
„свърши се“ (вж.: Иоан 19, 30).

Боже мой, Христе мой! Съхрани ме 
по пътищата на Твоята Истина. Ти 
знаеш, колко близка е моята смърт и 
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моята нужда в този час. Не презирай 
моето невежество, нито безумието 
ми. Не ме наказвай за дръзновението 
ми: то е следствие от моето отча-

яние, от моя страх да остана извън 

Светлината на Твоето Царство, да 

бъда хвърлен в „непрогледна тъма“. 

Намери път да ме просветиш в деня 

на моята смърт: аз не зная, какво ще 

ме постигне тогава и каква чаша съм 

длъжен да изпия, за да бъда с Тебе.

Господ е казал: „Аз съм пътят и исти-

ната и животът; никой не дохожда при 

Отца, освен чрез Мене.“ (Иоан 14, 6). 

Аз стоя в благоговеен страх от тези 

думи: не искам да съгреша в нищо, 

което би могло да сложи каквато и да 

е преграда между Него и мене. Но аз 

не разбирам дълбокия смисъл на ду-

мите на Христа. Взирам се в Неговия 

живот в нашия свят, както е описан 
в Евангелието, и виждам такива край-
ности, които моят слаб ум не може да 
постигне. Той е съвместил в Себе Си 
цялата пълнота на Божеството, по-
ради Своята събезначалност с Отца 
и също пълнотата на човечеството 
в Своето въплъщение. Абсолютен в 
Своята безначалност, Той съобщи на 
възприетото от Него наше естест-
во Своята безпределност. Нему са по-
слушни природните стихии; страшни 
болести са изчезвали от една Негова 
дума или от леко съприкосновение на 
пръстите Му с тялото на болните; 

мъртвите са възкръсвали, слепите 
са проглеждали; бесовете с трепет 
са напускали обсебените от тях хора.

Ние вървим с Него до края на Неговия 
земен път: виждаме Го на Тайната 
вечеря в Сионската горница, извърш-
ващ Своята единствена, неповтори-
ма през вековете Литургия; сърцето 
и умът са проникнати от думите на 
Неговата молитва преди да достиг-
не до кървавата пот (вж.: Иоан 17. 
Лк. 22, 44). Позволено ни е да чуем ду-
мите Му: „ Ава Отче! За Тебе е всич-
ко възможно; отклони от Мене тая 
чаша “ (Мк. 14, 36). Какво означава тая 
ЧАША, която стои пред Него като 
превъзхождаща Го сила? Аз, немощни-
ят, през цялото време, години, десе-
тилетия в следването Му съм стоял 
пред непосилни задачи. Но Той, Когото 
аз умолявам да ме укрепи, – търси по-
мощ за Себе си?

„И когато отидоха на мястото, наре-
чено Лобно, там разпнаха Него и зло-
дейците, единия отдясно, а другия от-
ляво. А Иисус говореше: Отче! прости 
им, понеже не знаят, що правят“... „И 
отговори му Иисус: истина ти каз-
вам: днес ще бъдеш с Мене в рая.“... 
„Иисус, като извика с висок глас, рече: 
Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме ос-
тавил? Отче! В Твоите ръце пре-
давам духа Си.“ (Лк. 23, 33- 34, 43, 46. 
Мат. 27, 46). Следват: гроб, слизане 
в ада, възкръсване от мъртвите, въз-
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несение на небето, седене отдясно 
на Отца, изпращане на Светия Дух 
върху апостолите и цялата Църква. 
Към всичко това се добавя Неговото 
с нищо несравнимо слово за нетлен-
ния Живот, от Отца изхождащ.

Ако е така, то кой може да Го послед-
ва? Кой има силите за кратко време 
да изживее всички тези крайни със-
тояния? В молитва до кървава пот 
Той изживя трагедията на нашия пад-
нал свят. В тази страшна нощ на не-
търпим позор за цялото човечество, 
убиващо Праведника (вж.: 1Пет. 3, 18), 
Той дава на учениците, и чрез тях 
на всички вярващи през вековете, 
Своя мир, „който надвишава всеки 

ум“ (вж.:Иоан 14, 27. Флп. 4, 7). Отно-
во: как в една душа могат да живеят 

заедно задължителният мир и безиз-

ходният мрак на падението? Какво да 

кажа за себе си, бедния и уродливия? В 

младежките години, когато ми беше 

дадена благодатта на смъртната 

памет, на моменти битието на це-

лия космос потъваше в дълбините 

на безкрайна тъма на безвъзвратно 

забвение. Тогава тази тъма беше 

мое състояние. При това видение аз 

изпитвах страх от особен порядък, 

неприличащ по своята природа на 
нормалния животински страх пред 
смърт та. Не тази ли смърт трябва-
ше да вземе върху Себе Си Христос, 

„Слизане в ада“, стенопис от Архимандрит Софроний в манастира в Есекс
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за да ни изкупи от вечната смърт? 
Възможно ли е било за Христа да съв-
мести у Себе Си такава всепоглъща-
ща смърт? С мен се случваше именно 
така. Не едновременно, тоест в един 

и същ момент на времето, а в някаква 

последователност на един опит след 

друг. Съвместяването се извърш-

ваше после – в паметта на моя дух. 

Може да се каже, че безумствах, но не 

бях луд. Искам да споделя истината, 

която и самият аз не мога да си обяс-

ня логично. Преживяванията на чове-

ка се редуват, но впоследствие те, 

като знание, като опит на нашия дух, 

съжителстват вътре в нас. В края 

на нашия живот всичко това се пре-

връща в един събран акт с известно 

съдържание и качество. Сега у мен, 

като жива памет, като живо позна-

ние, присъстват и това видение на 

съвършена смърт, и това отчаяние 

от самия себе си, даже до ненавист 

към себе си; и възкресението на ду-

шата от посещението на Светли-

ната на Царството Божие, и много 

други. Но всеки от тези дарове на 

моя Бог имаше своето изключително 

време: когато ненавиждах себе си, то 
това беше истинска реалност, а не 
просто философска идея. Същото бе 
и при съзерцаването на смъртта: не 
мога да обясня, но някак си „живеех“ в 
тази тъмна бездна, а не си въобразя-
вах. 

Христос е моят живот: аз вече нищо 
не преживявам без да сравня моето 

състояние с Неговия живот на Земя-

та. Той е Бог, но Той е и човек – ис-

тински; не привидение, а факт. Въплъ-

щавайки се, Той търпи всичко, което 

е присъщо и на нас, но не като грях, 

а като прозрение на случващото се 

вътре в нас; прозрение, свързано със 

съответно на даденото съзерцание 

страдание или радост. До възкресе-

нието Той е подложен на смърт, до-

броволно приета заради нашето изку-

пление, но не мнима, а действителна. 

Той е трябвало да умре. Приемането 

на смъртта било ли е за Него реши-

мост за някакъв кратък срок, с ясно-

то съзнание за Своето възкресение, 

или Той е умирал, възприемайки все-

космическата смърт в непостижима-

та безд на? Аз не зная, но бих искал да 

разбера моя Спасител.

Аз не мога да се отделя от велико-

то тяло на първородния Адам: аз съм 

клетка от този масивен организъм. 

Като такъв, разбира се, съм роден 

в условията на осъждане на смърт; 

трагизмът на това положение е неот-

страним. Заради Адам върху Земята е 

паднало проклятието на Създателя, 

а на самия Адам е наложена присъда: 

„защото пръст си и в пръст ще се 
върнеш“ (вж.: Бит. 3, 17-19). Общност-
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та на наследството ме свързва с 
целия човешки род. Господ, приемайки 
нашата форма на съществуване в ус-
ловията след падението, не преживя 
ли всичко, свойствено нам, до после-
ден предел? Освен, разбира се, греха: 
защото едно е да съгрешиш, съвсем 
друго е да споделиш състоянието на 
съгрешилия по силата на състрада-
телната любов. И така, какво означа-
ва: „Отче Мой, ако не може Ме отми-
на тая чаша, без да я изпия, нека бъде 
Твоята воля.“ (Мат. 26, 42). Христос 
живя „до края“, за да „ни изкупи от 
клетвата на закона, като стана за-
ради нас клетва“ (Гал. 3, 13). Тези думи 
ни се струват познати, но битийна-
та действителност, изразена чрез 

тях е тайнствена. Дързост е да се 
опитаме да узнаем това, но когато в 
старостта стоиш пред портите на 
смъртта, готвейки се да прескочиш 
този страшен праг, то не е лесно да 
преодолееш дълбокото желание да 
последваш Господа при заставането 
на Неговия дух пред Отца; защото, 
„ако сме сраснати с подобието на 
смъртта Му, то ще бъдем съучастни-
ци и на възкресението“ (вж.: Рим. 6, 5), 
и то така, че вътре да не остане 
нито една рана; никакво препят-
ствие към чистотата на общението 
с Него. Нецеломъдрено дерзание... Но 
кой може да ме запази в този час от 
невярно движение на ума или сърцето, 
след което мога да изгубя Бога? Са-

Стенописи от Архимандрит Софроний (Сафхаров) в манастира в Есекс
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мата мисъл от загубата на единство 
с Него ме плаши. Аз се страхувам, че 
всяко мое дело тук винаги е смесено 
със земен прах и затова е нечисто. 
Той ми даде да живея с Неговата Аб-
солютност по чуден начин: безгранич-
но всемогъщество ведно с безкрайно 
смирение на любовта. Аз се прибли-
жих до портите на смъртта; всеки 
ден в една или друга степен умирам. 
В течение на моя живот страдах от 
горчиво-солените вълни на ненавист 
между хората; никакви молитви не 

могат да победят тази отрова, пъл-
неща земната атмосфера с миризма 
на кръв и ужас от смъртта. Душата 
се уморява от извънредно печалното 
зрелище и не жадува за продължение 
на земните дни, за да не и се наложи 
да изпие тая „чаша“. Но каква чаша ме 
чака в часа на кончината ми все още е 
тайна за мен. Моля се на моя Господ да 
не ме остави в този неведом момент 
и да не ме отхвърля от подножието 
на Своя престол заради множеството 
мои беззакония.

Боже мой, въдвори ме в пътя на Твоите заповеди и даже до последния ми дъх 
не допускай да отстъпя от Светлината на Твоите повели, докато те не се 
превърнат в единствен закон на цялото ми битие – и временното, и вечното.

Владико, за много и велики неща Те моля, но Ти не ме презирай и не ме 

отблъсквай от Лицето Си за моята дързост, но умножи у мен святото 

и истинно дръзновение и със силата на Твоята любов ме укрепи по пътя, 

който следва Твоите стъпки даже до самия край.

Дай ми да Те обичам, както Ти Самият си ни заповядал: с цялото си сърце, с 

целия си ум, с цялата си крепкост, с цялото си същество. Продължи дните 

ми на този свят, докато не Ти принеса достойно покаяние. Не ме наказвай 

във времето на моето помрачение, но по Твоето благоволение дай ми непо-

срамен край. Предупреди ме за моята смърт, за да може моята душа да се 

приготви за срещата с Тебе. В този велик за мен ден, в този страшен час 
– бъди с мен, Господи, и въздай ми радостта на Твоето спасение. Очисти ме 
от всеки явен и таен грях, от всяка неправда, таяща се у мен. Ти си един-
ствен, Бог мой; освен Тебе друг нямам. На Тебе едничкия и на безначалния 
Твой Отец и Дух Светий принасям благодарение и славословие. Амин.

Превод: презвитера Жанета Дилкова-Дановска

Откъс от книгата „Тайнството на християнския жи-

вот", архим. Софроний (Сахаров)
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