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Възлюбени, Христос воскресе!
Възкръсналият от мъртвите наш Господ и Спасител Иисус Христос ни е оставил
блага повеля: И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името
на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал (Мат. 28:19-20). Всеки православен християнин се стреми да отвори
сърцето си за тези божествени слова и да бъде достоен изпълнител на онова, което Спасителят ни завещава, със своя живот, обкичен с добродетели, да
послужи за разпространяването на Божието слово и светът да познае единия
истински Бог – Отец и Син и Светия Дух, и кръстен в Троичния Бог да пази онова,
което Господ Иисус Христос е наредил.
Верни на тези евангелски истини и напътствия, и Ние благословихме издаването на списание „Епархийски глас“, четиримесечно издание на Софийската
света митрополия, за да отговорим на стремежа на нашата Църква да открива
на своите чеда Христовата истина, да ги учи на доброто и полезното, и да ги
насърчава да бъдат достойни в своя живот в Христа.
В „Епархийски глас“ любезният читател ще има възможността да се запознае с
няколко рубрики: „Празнично слово“, „Духовникът отговаря“, „Човекът и Църквата“, „Православно изкуство“, „Живата история“, „Бъдете като децата“ и „Епархията днес“.
В първия брой на списанието, посветено на Празника на празниците, възлюбени читатели, ще имате възможността да се запознаете с мислите за Възкресение Христово на Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп,
наш викарий; да получите отговори на ваши въпроси от свещеник Пламен
Николов; да прочетете интервю с доц. д-р Ивайло Найденов, декан на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; да вникнете в тайната на
умносърдечната молитва чрез д-р Боряна Нанова; да се запознаете с песнопенията от Пасхалната нощ с д-р Андрей Касабов, да се потопите в красотата
на Православното изкуство; да научите повече за живота и делото на нашия
предшественик Българския патриарх Кирил от доц. д-р Павел Павлов, както и
ще зарадваме най-малките със специална рубрика за тях с разкази, стихове, игри и духовни гатанки. Списанието ще ви запознае и с важни събития от
живота на Епархията ни, сред които петгодишнината от прославлението на св.
Серафим Софийски, както и ще предостави подробна информация за храмовете и манастирите, за светините, намиращи се в тях.
Силно се надяваме това ново издание на Софийската света митрополия да
запълни една празнота в книгоиздаването в частта „Списание“, като със своите
материали обогатява читателите си и дава възможност на свещенослужители,
преподаватели богослови, студенти и изявени в своята сфера личности да изразят себе си и да допринесат за благото на духовния просперитет и развитие
на нашия народ.

На добър час на първия брой на списание „Епархийски глас“!
С Христова любов и обич във Възкръсналия Спасител,
†НЕОФИТ
Митрополит Софийски и Патриарх Български
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Възкресение Христово –
Великата радост за човешкия род
Белоградчишки епископ Поликарп
Първата книга, о Теофиле, написах за всичко, що Иисус начена да върши и учи
до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Светаго заповеди на апостолите,
които бе избрал, на които и представи Себе Си жив след Своето страдание с много
верни доказателства, като им се явяваше през четирийсет дена и говореше за
царството Божие; и като се събираше с тях. Той им заповяда – не се отдалечавайте
от Иерусалим, а чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от Мене;
защото Йоан кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени
с Дух Светий. Те, прочее, като се събраха, питаха Го, думайки: в това ли време,
Господи, възстановяваш царството Израилево? А Той им отговори: не се пада
вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в Своя власт; но
ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий, и ще Ми бъдете свидетели в
Иерусалим и в цяла Иудея и Самария, и дори до край-земя.

(Деян. 1:1-8)

Христос воскресе!
Радвайте се! Мир вам!
Велика радост – Пасха, Възкресение Христово, Празник на празниците и Тържество на тържествата. Христос възкръсна от мъртвите и подари живот на човеците. Победи смъртта и тя няма
вече власт над тях. Откри Рая, за да влезем всички в него. Христос възкръсна за нас, за да станем
чеда Божии. Днес Църквата тържествува, светът се радва под всепобедния и нестихващ възглас
„Христос воскресе”!
На Възкресение в православните храмове четем различни откъси от Свещеното Писание, един
от които е Апостолското четиво по време на Пасхалната света Литургия, взето от книгата Деяния
на светите апостоли. Книгата е написана от светия евангелист и проповедник на словото Божие
св. Лука. Той пише на своя ученик Теофил: Първата книга, о Теофиле, написах за всичко, що Иисус
начена да върши и учи до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Светаго заповеди на апостолите,
които бе избрал, на които и представи Себе Си жив след Своето страдание с много верни доказателства,
като им се явяваше през четирийсет дена и говореше за царството Божие... Неслучайно на Възкресение Христово се чете от тази свещена книга. С нея се дава началото на новия богослужебен кръг
на четене на апостолските послания. Именно и затова Възкресното апостолско четиво е началото
на книга Деяния на светите апостоли.
Чрез гореспоменатите думи светият апостол Лука насърчава своя ученик Теофил да бъде последовател на Истината, която е Сам Христос. Насърчава го да не престава да се учи и едновременно
с това да наставлява и другите на Словото Божие, за да се разгори то в сърцето на всеки. Този
съвет е отправен и към съвременния човек, тръгнал по пътя на духа – да не спира да се учи и да
се усъвършенства в духовното, и да предава това знание и на другите около себе си.
Свети Лука пише до Теофил за всичко онова, което Христос извършва до оня ден, в който Той се
възнася на небесата. Ние знаем, както ни говори Свещеното Писание, че след Възкресението Си
Господ се явява и беседва със своите ученици и апостоли, като им разкрива онова, което трябва
да знаят. На 40-ия ден Той се възнася, като им дава заповед да ходят по целия свят, да проповядват наученото и да кръщават вярващите в Христа в името на Отца и Сина и Светия Дух.
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Светият Дух слезе в деня Петдесетница над
апостолите и те тръгнаха да проповядват. Както пише свети Лука: …апостолите, които бе избрал. Не апостолите избраха Христа, а Той избра тях: Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и
ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от
Отца в Мое име, да ви даде... (Йоан. 15:16). Това
означава, че и ние днес сме избрани от Бога да
се радваме на Неговото Възкресение. И както
тогава Светият Дух е подкрепял апостолите,
така чрез Своята сила ни подкрепя и днес – да
бъдем несъкрушими, когато вършим Неговото
дело.
Господ ни е избрал, за да Му служим в радост
и с радост; избрал ни е да бъдем Негови синове и дъщери. Избрал ни е, както и апостолите,
да бъдем проповедници на словото Му и да
сеем Неговата радост в света. Което е казано за
апостолите – казано е и за нас; което се иска от
апостолите – иска се и от нас днес. Това, което е
било актуално за всекиго от апостолите, е актуално за всекиго от нас.
След като пострада и възкръсна, Христос влезе през заключената врата и застана пред учениците Си. Някои вярваха, други – не. Знаем
за реакцията на свети апостол Тома. Но тогава
Той им даде Своя мир и ги утеши със Своята
радост. Този мир и тази радост, завещани на
апостолите, наследихме и ние, чрез тях живеем и тях сме призвани да предадем на идните
поколения.
Но Христос, казва св. Лука на Теофил, представи Себе Си жив след Своето страдание с много
верни доказателства. Той доказа на апостолите
реалността на Своето Възкресение; даде им Откровение за Своята Божественост. Апостолите
видяха и се убедиха! Но и днес Христос изпраща доказателства за истинността на Възкресението. Ние обаче виждаме и не се убеждаваме,
истината е пред нас, а ние отвръщаме поглед,
за да не я забележим. Държим безмерните Му
дарове, а все се оплакваме, че ръцете ни са
празни. До Своето Възнесение Христос идва
при апостолите, за да говори с тях за Царството
Божие. Но Той говори и на всекиго от нас, от
раждането до смъртта ни.
Много често обаче, даже и да сме избрали да
се наричаме християни, в определени ситуации заключваме сърцето си за Неговия глас,
бягаме и страним от Него, мислим си, че вярата
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ни ограничава. А за да отворим сърцето си за
Него, достатъчно е да усетим Неговата благост,
защото казано е: Вкусете и ще видите, колко благ
е Господ! Блажен е човекът, който се Нему уповава!
(Пс. 33:9).
Христос избра Своите апостоли, според думите Му: ...мнозина са звани, а малцина избрани
(Мат. 22:14). Един от учениците отстъпи и пропадна в бездната, а другите останаха с Него.
Днес Христос призовава и нас в този тържествен Пасхален ден да бъдем с Него. Нека не Го
предаваме! Нека не очакваме доказателства за
Неговото съществуване и Възкресение, а да отворим сърцето си и там ще Го видим в цялото
Му божествено величие, в безграничността на
Неговата благост!
След Своето Възкресение Христос беседва с
апостолите за Царството Божие. Нека в Пасхалните дни това да е пример за нас – когато се
събираме, да не празнословим, а да говорим за
Божието, за чистото и святото. Нека не само на
Празника на празниците Той да бъде Центърът на нашите мисли и разговори.
...И като се събираше с тях, Той им заповяда – не
се отдалечавайте от Йерусалим, а чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от Мене,
пише св. Лука на Теофил. Христос знае какво
в този момент е в сърцето на апостолите – че
те все още се страхуват, все още са изтръпнали
от ужас да не бъдат нападнати от юдеите, да
не бъдат гонени, измъчвани, убити. Те все още
не могат да осъзнаят всичко, което се е случило. И кой ли би могъл?! Ако Христос застане
днес пред нас и каже: Ето, Аз възкръснах!, ние
ще понесем ли това? Нима няма да примрем от
страх и недоумение?! Евангелските думи: Той
им заповяда...разкриват, че в този момент, сякаш
за да извади апостолите от това вцепенение,
Христос употребява строгост, за да им покаже, че те трябва да бъдат твърди и постоянни в
следването на пътя, и да бъдат послушни Нему.
Затова не бива да се отдалечават от Йерусалим,
а да чакат обещания от Отца Утешител, Който
ще им бъде изпратен, Духа на истината, Който
ще ги научи на всичко, което им е нужно.
Тази блага Христова заповед е и за нас – да
не се отдалечаваме от Йерусалим. За нас това
означава да не се отдалечаваме от Църквата
Христова, защото чрез живота ни в Църквата
на Иисуса Христа ние получаваме обещанието
от Отца – Светия Дух, Който ни учи на всичко

онова, което ни е потребно, за да бъде вярата
ни чиста и плодоносна. Апостолите чакаха в
Йерусалим, а ние чакаме в Храма Господен,
който е нашият Йерусалим, та да получим онова, което Бог е обещал.
Спасителят казва: Йоан кръщава с вода, а вие не
след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух
Светий. И днес по време на светото Тайнство на
Кръщението всеки християнин получава Духа
Свети, Който слиза невидимо над него, осенява
го и го прави причастен на Божествените тайни. Приел Христовата смърт, кръщаващият се
става участник и в Неговото Възкресение. Ние
ставаме участници в Божието дело. Ето защо
в Пасхалния ден с цялото си същество осъзнаваме, че с жертвата, която беше принесена за
нас – Христос даде Сам Себе Си за греховете на
човеците – за нас чрез благодатта Божия, чрез
Светия Дух, се отвориха вратите на Небесното
Царство, за да станем наследници на неизменните Божии тайни.
И казва още свети апостол Лука: Те, прочее, като
се събраха, питаха Го, думайки в това ли време,
Господи, възстановяваш царството Израилево? А
Той им отговори: не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в Своя
власт, но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух
Светий, и ще Ми бъдете свидетели в Йерусалим и в
цяла Иудея и Самария, и дори до край-земя. От тези
думи разбираме, че въпреки утвърждаването
пред апостолите от Господа за това, което има
да се случи, те все още имат друго в сърцето си.
Очакват Христовото царство да възтържествува
на земята с огън и меч, и Той, като господар, да
поведе това малобройно стадо срещу Римската
империя и да отърве от робството на тиранията богоизбрания народ. С отговора Си Господ
ги смирява – да прекратят своето мъдруване,
свързано със земна власт, величие и временни
блага. Призовава ги да вникнат в Божието и ето
че когато апостолите получават Светия Дух, те,
озарени и вдъхновени от Неговата благодат,
разбират, както свидетелстват думите на апостол Петър (който произнася и първата християнска проповед на Петдесетница), какво е било
Христовото послание към тях.

Фотограф: Александър Ангелов

шание и да заразяват и другите с Христовата
радост. Спасителят им казва, че те ще получат
съвършенството на познанието чрез Светия
Дух – обещания Утешител, и ще проповядват
словото Божие по цялата земя, не само в Йерусалим, Юдея и Самария, но до край-земя. Те ще
бъдат свидетели на Неговите дела, на Неговата
саможертва и чрез тяхното слово хората по цялата земя ще чуят, ще познаят и ще приемат
Спасителя – Господа Иисуса Христа, ще узнаят
за Неговото Възкресение, което днес възпяваме.
Нека и ние да вникнем в Деянията на светите
апостоли, предадени ни от свети евангелист
Лука, да се подвизаваме в духовното и да бъдем
наистина последователни в нашия духовен живот. Всеки от нас нека носи кръста си с радост и
мир, за да бъдем достойни Божии чеда! И нека
с Пасхалната радост и мир, които ни преизпълват в тези празнични дни, покоряваме сърцата
на човеците за Бога!

Но ще приемете сила, казва им Христос. Когато
силата на Светия Дух ги изпълни, апостолите
ще получат мъдрост и премъдрост, пред която
няма да устои никоя човешка плът. Разбират,
че с радост трябва да изпълнят своето послу-

Празнично слово
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„Да се пазим най-вече от гордостта“
Разговор на Весела Игнатова със ставрофорен иконом Цанко Тотев
Мнозина го познават. Не само защото построи един от най-благолепните храмове в цялата Софийска
епархия – „Св. Атанасий“ в село Лозен, а и защото е добър изповедник, ревностен свещенослужител и
усърден молитвеник. Изглежда като старец от древен патерик, а усмивката му, която щедро раздава,
ти вдъхва спокойствие и сигурност. Заради проповедническия му дух и силните молитви, при него
идват вярващи от различни краища на България. Някои го наричат будител на село Лозен, други –
вдъхновител, трети, станали свидетели на усилията и вярата му, уважително се обръщат към него с
„дедо Цанко“.
Отец Цанко, Вие сте станал свещеник на 50 години и вече 40 години изпълнявате свещеническото си
призвание. Как решихте да поемете по пътя на духовното служение?

С годините придобих опит и разбрах кои са важните неща в живота. Възжелах свещенство и с
Божия помощ предприех тази стъпка. Имах съзнанието, че недостойно пристъпвам, въпреки че
бях на 50 години, не бях сигурен, че имам знанията, които според мен трябва да има човек, който
пристъпва към мисията да служи на Бога. Но Той помогна. Само Той може да призове човека!
В енорията на село Лозен има осем храма и два манастира. Зная как от сутрин до вечер ходехте от
храм до храм, работехте – често и тежка физическа работа. Имахте притеснения от различен характер, едновременно с това идваха хора с най-различни молби, които очакваха внимание и разбиране.
Как успявате да се отзовете навсякъде? Тежко ли е свещеническото служение?

Не е тежко, когато го изпълняваш осъзнато. Притеснението го има и до ден днешен, но е свързано и с голяма радост. Наближава празникът, има подготовка, има организация, но всичко се
забравя в празничната радост. Сега, когато не мога да служа, аз го преживявам.
Какво трябва да е най-важно за свещеника?

Редовно да служи, най-вече светата Литургия. Когато в мен желанието за свещенство се усили,
усетих, че се увеличи и желанието ми за богослужения. Стремя се да не правя компромис по отношение на богослуженията.
Трябва ли свещеникът да се изповядва?

Разбира се. И той е човек, и той греши, и той попада във всякакъв вид изкушения и трябва да
очиства душата си. Може например да изпита гордост – от това трябва най-много да се пази – от
самопревъзнасянето в мисълта си, че е натоварен със свещеническо служение. Слава Богу, досега
съм се опазил от това.
Имате много духовни чеда, от цяла България. Много млади хора, които идваха при Вас за изповед и
наставление, станаха свещеници. Какво ги съветвате, към какво да се придържат преди всичко?

Както споменах - да се пазят най-вече от гордостта. Когато тръгваш да служиш на Бога, трябва
да внимаваш да не се възгордееш, защото Бог на горделиви се противи, а на смирени дава благодат.
Вашият син също е свещеник. Как го наставлявате като духовник?

На първо място изпитвам голяма радост от всяка наша среща, тъй като ние рядко се виждаме.
Гледам смирено да преминават разговорите с него, заради тази наша голяма радост. Сърцето ми
ликува, че сме заедно в едната радост от служението на нашия Спасител, дори и да сме далеч
един от друг. И него съветвам да се пази най-вече от гордостта.

Духовникът отговаря
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Роден е на 2 април 1930 г. в с. Горни Лозен, той е
второто от шестте деца в семейството. От осемгодишен се труди като помощник в по-богатите семейства от района. Възпитава се в православната
вяра от неговата майка, която била силно религиозна жена. Не е изучавал философски вярата,
както казва самият той, но от дете редовно ходи на
богослужение в храма и помага на свещениците.
В казармата се запознава с отец Димитър Вукадинов, с когото ежедневно си говорят за вярата и от
когото научава много молитви. След отбиване на
военната служба завършва техникум по озеленяване в Пловдив и работи 14 години като технически
ръководител на различни обекти. Поради перспективата да стане офицер и опасността да не може

да ходи на църква, той отива на разговор с Левкийския епископ Партений, от когото е насърчен
да стане свещеник. Така на 2 май 1981 г. в Осеновлашкия манастир „Седемте престола“ е ръкоположен за дякон, а седмица по-късно и за свещеник. Петнайсет години служи като ефимерий
на Драгалевския манастир, а след това, по негова
молба, става енорийски свещеник в родното си
село Лозен.
В последните над 10 години той посвещава усилия за изграждането на най-новия храм в с. Горни
Лозен и осми подред – „Св. Атанасий Велики“. Изборът на името става по предложение на Знеполски епископ Николай, тогава викарий на Софийския митрополит (днес Пловдивски митрополит) с
жребий, направен от седемгодишно момче. От
имената, седем на брой, поставени в изборния
поднос, то изтегля името на св. Атанасий Велики.
И това не е случайно, тъй като няма друг храм в
Софийска епархия, който да носи името на светеца, взел дейно участие в Сердикийския поместен
събор. Основно строежът е направен от двама дарители, които го изграждат до покрив, но за окончателното завършване на храма са събрани още
дарения, записвани стриктно, до стотинка, в една
тетрадка.
Особено радостен за отец Цанко е моментът на
освещаването на храма от Знеполски епископ
Йоан, тогава викарий на Софийския митрополит
(днес Варненски и Великопреславски митрополит), белязан от присъствието на стотици богомолци и неговия син отец Арсений. Общото дело е
завършено и то ясно свидетелства за невероятното
умение на отеца да увлича множество хора за добри дела...

Трудно ли е човек да бъде свещеник в родното си село? За местните хора от Лозен Вие сте бил Цанко,
а в един момент ставате техният духовен наставник и пастир?

Мисля, че е полезно. Велик е Божият промисъл. Надявам се да съм изпълнил достойно добрия
избор на служение на хората.
Ваш приятел бе покойният отец Димитър Вукадинов, който също след натрупан житейски опит стана
духовник. Какъв приятел беше той?

Чуден приятел, който ме окуражаваше винаги, когато имах нужда и срещах трудност. Заедно с
него почти по едно и също време станахме свещеници. Винаги с радостни чувства си спомням за
него и със сълзи от загубата му. Вечна му памет! Той заслужава почитанието, което има от многото хора, които ходеха при него.
Вие имате богат опит като изповедник. Много хора прибягват до Вашите съвети и търсят Вашата
съпричастност. Запомнихте ли някоя изповед или житейска ситуация, която особено да Ви е
впечатлила?

Много пъти се случвало да окуражавам хора, изгубили посоката в живота си. Милосърдието е
важно за човека. Милост искам, а не жертва, казва Господ и съм се стремил винаги да отговарям
на очакванията на хората.
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Трябва ли човек да се моли редовно?

Трябва непрестанно да се моли, защото така се приближава до Бога.
Много популярни сред хората напоследък са Киприяновите и Василиевите молитви? Има ли някакви
особености и изисквания, които трябва да се спазят преди да бъдат прочетени? Как се преценява, че
точно от тях има нужда човек?

И Василиевите, и Киприяновите молитви са много съдържателни. Когато някой идва с желание
да му бъдат прочетени, след разговор с него преценявам, че ще е полезно те да бъдат изпълнени.
Задължително трябва и желаещият, и свещеникът, който ще ги чете, да пости преди да се пристъпи към молитвата.
Немалко съвременни хора вярват в магии и в други суеверия. Как си обяснявате това?

Неверието на хората усилва вярата в силата на магиите и в другите зловредни неща... Да дадем
предимството на скромността, за да не се възгордея, че точно мен ме търсят много хора да прочета тези молитви… Споделям нещата, както са в действителност… А действителността е вярата.
Поканят ли ни, трябва да се отзовем като свещеници. Винаги ми е било тежко да обясня, когато
нямам възможност да прочета молитвите и да откажа, защото не съм подготвен в момента. Винаги трябва да се преценява на кого да се прочетат и кой точно има нужда от тях, трябва да се
оцени желанието и вярата на християнина.
Храмът „Св. Атанасий Велики“ е построен по Ваше предложение, организация и оформление. Какво
е той за Вас днес, когато стана един от най-благолепните и красиви храмове в Софийската епархия?

Слава Богу, че от момента на построяването му до ден днешен имам възможност да ходя в него и
да се причастявам. Да бъда в храма на богослужение сега е най-важно за мен.

Храм „Св. Атанасий Велики“ в с. Лозен

Духовникът отговаря
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В планината над село Лозен имало малък дървен
параклис (на снимката), посветен на св. цар Константин и неговата майка св. Елена. Всяка година
преди празника отец Цанко и неговата презвитера
Златка носели икони и утвар, за да може в деня
на празника да бъде отслужен водосвет. На един
храмов празник той предложил на събралите се
миряни да направят голям параклис, в който да се
служи Литургия. Работата започнала почти веднага, мнозина се включили, всеки с каквото може. А
той организирал работници, намерил дарители,
уговорил хора, които безвъзмездно да поработят
за Бога. Било много трудно, а той неуморим. Многократно се случвало да ходи по три пъти на ден
пеша до горския параклис и да следи работата на
майсторите. Сутрин отивал да отбие водата от пътя,
която се стичала и пречила на камионите да се изкачат до мястото, връщал се веднага след това да
извърши богослужба в селото, и отново тръгвал обратно към параклиса.
Наред със служението, отец Цанко се заема да санира църквата „Св. Николай Мирликлийски“ в с. Лозен, да подмени пода и покрива, да построи нова
магерница и камбанария. Ани Велинова от селото
споделя за чудо, което е станало при ремонта на
покрива на църквата. Когато целият храм бил открит, за да се сложи нова покривна конструкция, в
този ден в цялата страна валели проливни дъждове,
които били особено силни в София и областта. Настоятелите спешно намерили брезентови чергила,

за да могат да спасят поне част от вътрешността
на храма. Силно обезпокоен от валежите и опасността да се повредят запазените до този момент
стенописи в храма, отец Цанко събрал настоятелите и хората дошли да помагат. Всички заедно
се помолили Бог да възпре дъжда над селото и да
благослови успешно да завършат работата. И става чудо! Дъждът приижда до селището, но и капка
не се пролива над него, докато окончателно не е
завършен покривът и храмът не е изцяло покрит.

Имате брак с презвитера Златка вече 65 години. Каква е тайната на добрия брак? И кое би попречило
на един брак да бъде щастлив и дълъг?

Прелюбодеянието. Изневярата. Трябва съпрузите да я избягват и да не мислят за нея. Когато
съпрузите се поддават на изневяра, той се разваля. Затова трябва двойката да има разбиране за
християнско семейство и да изпълняват Христовите заповеди.
Напоследък се забелязва, че много от младите семейства се развеждат, често дори година след сключването на брака. Къде се крие причината затова?

В липсата на вяра. Нямат вяра, няма и спазване на Христовите заповеди, а вярата се поддържа,
когато се изпълнява.
Значи младите хора сега са невярващи и затова изпитват трудности да съхранят брака си?

Лесно попадат в изкушение. Те се изкушават от свободно размишление. Разделението на онова,
което Бог е съчетал, е дълбоко човешко падение. Но се случва, много хора си развалят живота.
Много младежи не вярват достатъчно, не познават Христовия закон и не го изпълняват, а после
страдат и се измъчват. Достойно е пред Бога да направиш съюз. С разума си ти сам избираш
дали ще дадеш предимство на неразбирателството. Неразбирателствата на родителите не е добър пример за децата, които повтарят същите неща, които са видели в родния си дом. Така проблемите се натрупват в поколенията, и отношенията в семействата се променят трайно.
Вие сте бил два пъти поклонник по Светите земи. Поклонението на Божи Гроб е като дело на
изповедничество. Споделете ни спомена си за тези пътувания?

Като че сякаш си на небесата, но осъзнаваш, че си на земята. Тя те задържа да не се превъзнасяш,
че нещо си постигнал като човек. Изпълни се това мое намерение – да се поклоня в Йерусалим.
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Как само е подтикнато отгоре! Голямо събитие беше. Да видиш величието на земите, които са
свързани със Спасителя, да стъпваш по местата, по които е стъпвал Той... много е вълнуващо!
Забележително е да си там, където се е изпълнило пророчеството за Възкресението на Христос.
Помня и една случка, когато отидохме първия път. Правихме водосвет на площадката до река
Йордан. От другата страна на реката, на бента, стои едно гълъбче. Докато четяхме водосвета,
това гълъбче по бента дойде при нас и застана до една жена от групата – Рума (дълбоко вярваща
жена, която много се потруди в Лозен за възстановяването на храм „Св. Харалампий“ и строителството на голяма сграда до него). Радва се тя! Радваме се и всички ние, сякаш Светият Дух в онзи
час точно нас благослови.
За какво благодарите на Бога като човек и като духовник?

Бог ми е опазил вярата, за да се предпазя от съгрешения. Това е Божие дело. Аз съм недостоен
като свещеник и имам голяма радост, че мога още да се причастявам.
Това ли е най-важното нещо в живота на човека?

Ако не най-важното, то е много важно. Човек трябва да стои като закован на богослужение, което
продължава час и половина, два, защото това е предстоене пред Божиите очи, не можеш да мислиш или да се разсейваш от други неща.
Колко често трябва християнинът да се причастява? Трябва ли християните да постят и да се изповядват преди всяко причастие?

Придържам се към това по-честичко да се причастява човек. Трябва всеки път да се пости
най-малко три дни. Това казва канонът, който е закон за вярващия. Трябва достойно да постиш,
да се изповядаш и да пристъпиш.
На 2 април навършихте 91 години. Какво си пожелавате?

Здраве! И да се виждаме, както Бог даде сега. Да споделяме и да намираме отговори в опита, който получихме през натрупаните години.
Какво бихте пожелали на младите духовници?

Снимки: Весела Игнатова

Да ме надминат във всичко добро, което съм направил.

Духовникът отговаря
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Вяра и суеверие
На вашите въпроси отговаря свещеник Пламен Николов, предстоятел на храм
„Св. Николай Чудотворец Летни“ в столичния кв. „Бенковски“
Отец Пламен е роден през 1979 г. в гр. Мадан, Смолянска област. Завършва Пловдивската духовна семинария
„Св. св. Кирил и Методий“ през 1998 г. Висшето си образование получава в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2003 г., а на следващата година завършва и магистратура в
същия факултет. Още по време на следването си става певец в столичния храм „Св. пророк Илия“, кв. Княжево, в последствие е псалт и в митрополитския старинен храм „Св. Петка“, както и в храм „Св. Архангел
Михаил“ в кв. Симеоново. Ръкоположен е за дякон на 1 август 2019 г., а за свещеник – на 4 април 2020 г., от
Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит.
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Имаме ли съдба, предначертан ли
е животът ни и докъде се простира
свободната ни воля?

Късметът случайност ли е, име на
бяс ли е или е Божи промисъл?

Човекът е разумно същество, надарено с ум,
чувства и воля. Водени от тези най-висши дарби, ние постоянно се изправяме пред сложни
житейски избори и съдбоносни решения. Така
ние сами формираме съдбата си, тоест живота
си. „Такава била съдбата ми”, казват. Убедеността, че всичко в този живот ни е предопределено, води до безотговорност, ленивост и
униние. Концепцията за предначертанието е
сътворена от хора за хора, а свободната воля,
свободата на избора е вложена в човека от Бога.
Вземайки едно или друго решение, за нас има
и последствия, а отговорността е лична. Осланяйки се на Бога и движен от творческите си
заложби, човекът е способен да постигне невъзможни за предходните поколения върхове.
Воден не от някакъв фатализъм и предначертание, а от вложената в сърцето му Божия благодат, според благословията: “Плодете се и множете се…” (Бит. 1:28).

Няма случайни неща! От Свещеното Писание
знаем за идолопоклонниците и езичниците,
които принасяли човешки жертви на Молох
– божество на късмета. Въпреки това, в наше
време мисля, че не се влага същият смисъл в
думата късмет. По-скоро се приема за положителен резултат от нещо, в което не сме вложили
усилия, а ни се дава даром. Според християнското разбиране няма случайни неща в живота
ни. Ние трябва да сме благодарни на Бога и да
използваме всеки такъв случай за добри дела,
за милосърдие. Не трябва да разчитаме на късмет, а да се потрудим за всяка полза и да знаем,
че “всяко добро даване и всеки съвършен дар
иде отгоре, слизайки от Отца на светлините”
(вж. Иак. 1:17).

Духовникът отговаря
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Защо Църквата не приема астрологията?
Хороскопът ми много често се сбъдва...
Астрологията е поклонение пред творението и пренебрегване на Твореца. Тя влиза в противоречие с християнската идея за свободната воля на човека, поставя го в измислена зависимост и
подчинение на небесните тела, явления и сили. Църквата като “стълб и крепило на Истината”
(1 Тим. 3:15) многократно е изобличавала идолопоклонството, суеверието и обезличаването на
човека, венеца на Божието творение. Словото Божие говори за небесните тела като сътворени
за отмерване на времето, за определяне деня и нощта, тоест те са създадени в помощ на човека
и нищо повече. „Аз съм пътят и истината и животът“, казва Господ Иисус Христос (Йоан. 14:6).
Човек, който не желае да поеме отговорност за своите действия и решения, винаги ще намери
причина да се оправдае. Астрологията ни поднася удобна възможност за самооправдаване, тя е
път към отричане на Божия промисъл, към богохулство. Астрологичните прогнози обичайно са
толкова общозначими, че е лесно да добиете нагласата, че се отнасят и за вас. Пробвайте да не се
водите една седмица от хороскопа и ще се убедите, че сте се освободили от голямо иго и тегло.

Често паля свещ в храма и се моля
за нещо, но то не се сбъдва. Защо
Бог не ме чува?
Трябва винаги пред очите ни да бъдат думите от Господнята молитва: „...да бъде Твоята
воля...“ (Мат. 6:10). С паленето на свещ в храма не се изчерпва автентичният духовен живот
на вярващия човек. Вярата се живее, във вярата се възраства, и в трудни моменти тя трябва
да укрепне отново с молитва. Не всичко, което
ни е потребно, ни е полезно. Нека да даваме,
без да очакваме да получим! Помолихме ли се
за хора, с които сме се скарали, поискахме ли
прошка, дадохме ли милостиня, борим ли се с
изкушенията, постихме ли, изповядахме ли се,
причастихме ли се? Ако нашата молитва бъде
„Господи Иисусе Христе, помилуй мене, грешния!“, Бог ще ни огради със Своята благодат и
всичко необходимо ще ни бъде дадено! Нека
трупаме богатство, което ни молец го яде, ни
ръжда го разяжда!
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Мога ли да съм християнин и
да практикувам йога? Тя не е ли
просто гимнастика?
Уви, не! Йогата не е само гимнастика. Във всички видове йога се говори за духовно израстване. Може ли чрез физически упражнения да
израснем духовно?! Под йога разбираме различни духовни практики на индуизма, будизма и джайнизма (в които се почитат множество
божества и полубожества), целящи човек да се
освободи от цикъла на преражданията. Физическите упражнения са външен израз, подготовка на съзнанието и личността за духовна
трансформация и вливане в общо съзнание
– разбирания, неприемливи за православните
християни, които вярваме в Живия Бог. Той
не е някакво безлично съзнание, а е Личност.
Създал е човека по Свой образ – като личност с
тяло и душа. Именно и като личност ще отговаря пред Него. И както на човеците е отредено
да умрат един път, а след това – съд (Евр. 9:27).

Има ли разлика между молитва
и медитация, не носят ли и двете
вътрешен мир и положителни вибрации?
Между медитацията и молитвата няма нищо
общо от гледна точка на християнското учение.
Медитацията е задължителна част от заниманията с йога. Ако някой ви каже, че медитацията е
просто отпускане на тялото, освобождаване на
ума от натоварващи мисли – това е заблуда, тя е
основната духовна практика в източните религии. С нея се цели освобождаване на съзнанието,
влизане в контакт с духовни учители и водачи, пътуване до други светове и измерения и пр., а голямата цел е нирвана (угасване за битието, небитие),
или с други думи – загуба на душата, изложена
на прищевките на демони. С практикуването на
всякакви окултни практики губим идеята за човека като Божие творение. Поставяме се изкуствено в света на нетварните същества, които целят
да придобият тяло, защото чрез него най-лесно
могат да действат в нашия видим свят. Такъв е
и случаят с легион – беса, когото Спасителят изгонва от човека на брега на езерото (Мат. 8:28-34).
Дори той помолил Христос да му позволи да влезе в стадото прасета, за да не се върне в демонския
свят. Човек не може едновременно да служи и на
Бога, и на мамона.

Често сънувам неща, които се
сбъдват, кога мога да се доверя на
сънищата?
Сънят е естествено състояние на човека. В Светото Писание на много места се говори за различни видове сънища. Ако мислим за съня като
за Божествено откровение, то такива случаи
са по-скоро изключения, отколкото практика.
Църквата и светите отци се отнасят към съня
като към състояние, което е естествено, присъщо на природата ни, и препоръчват и ние да се
отнасяме по същия начин – не като към нещо
необичайно. Така и ние трябва да имаме ясно
съзнание за естеството на човешката душа, която е под влияние на духовния свят в будно и
сънно състояние. Едно е ясно – че съногадаенето, тълкуването и допитването до гадатели,
врачки и пр., които са маши в ръцете на бесовете, е пагубно за всеки човек. Добър съвет е
преди лягане да прочетем вечерните молитви,
в които се молим на Бога да ни запази от нощни мечтания и съблазни на сатаната.

Духовникът отговаря
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Защо Църквата е против Ванга и ясновидците, Дънов и богомилите?
Не бива да се намира у тебе такъв, който прекарва сина или дъщеря си пред огън, предсказвач, гадател,
вражач, магьосник, омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртви; защото
всеки, който върши това, е гнусен пред Господа... (Второз. 18:10-12). Това е, което ясно ни казва Писанието по темата за врачуването и гадаенето, и още: Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци
и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно и избраните... не вярвайте... (Мат.
24:24-26).
Личности като Петър Дънов и Вангелия Гущерова (баба Ванга) са причина за много заблуди и
съблазни, използвайки името Христово единствено за да привлекат внимание. Неслучайно Той
ни предупреждава да се пазим. Без съмнение нито Ванга, нито Дънов са носители на Христовото
учение, нито могат да се причислят към Църквата. Напротив, те са емблеми на окултното езотерично общество в България, пуснало корени във времето на тоталитаризма с протекцията на
властта. Грешна е позицията, че през тоталитарното време културата и духовността в България
са се основавали единствено на марксистко-ленинската пропаганда и материализъм (който води
след себе си духовна пустош и празнота). А благодарение на личности като Людмила Живко-
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ва, Петър Димков, Светлин Русев, Николай Райнов и др. в България се прокарва път и широко
поле за действие и изява на ученията на Алис Бейли (създала „Луцифер тръст“, преименуван
на „Луцис тръст“), теософията на Елена Блаватска, Агни йога на Николай Рьорих, дъновизъм, и
пр. окултни учения, противни не само на християнството, но и на моралните ценности въобще.
Всички от онова време помним всевъзможните знахари, баячи, гледачи на кафе, боб, баене, леене на куршум. Всичко това е пагубно за човека и го води към бездната, защото това не са измислици, а дяволска сила; явна война с Бог Слово, Който победи смъртта (т. е. дявола) и възкръсна, и
ни дари отново с вечен живот!
Относно богомилите – учението им кардинално противоречи на християнството. Едно от основните противоречия е, че те са дуалисти – приемат и дявола за творец, на видимия свят. Един
от техните изобличители е св. Теодосий Търновски, който според житието си се обръща към
представители на тази ерес с думите: Откъде тази смелост да говорите за две начала: едното добро, а
другото зло... Бог е Художникът и Създателят на земята и на цялото творение!

Грешно ли е като християни да участваме в кукерски или
нестинарски танци и в други подобни обичаи?
Ясно е, че носенето на мартеница, участието в кукерски игри за гонене на зли духове, сурвакането за благополучие, минаването през огън чрез изпадане в транс и ритуалните танци са езически
обичаи, които произлизат от дребнаво суеверие (напразна вяра – от старобългарски). При тях
вярата в Бога е изместена от обожествяване на творението, подобно на идолопоклонството. Всички суеверия и окултни практики са плод на невежество, обяснението им се крие в достъпността,
в зрелището и злободневието. Мнозинството от хората са им съпричастни чисто механично, без
да влагат смисъл тях, или просто от уважение към народната традиция. Подобни езически ритуали
обаче присъстват и в много други народи – както на Балканите, така и в различни части на света,
под разнообразни форми и варианти. Нужно е ясно да разграничаваме суеверното ритуално
действие от традиционното изкуство на народа ни при изработка и украсяване на облеклото,
накитите и предметите от бита например, което като българи е важно да ценим. Но православният християнин би трябвало да различава и изобличава езическите ритуали – от чукането на
дърво, през кукерството и нестинарството, до суеверията и ересите сред вярващия народ. А това
става, след като се образоваме с помощта на енорийския ни свещеник за основите на нашата
вяра, разкрити ни от Светото Писание, обяснени от светите отци и засвидетелствани от житията
на светиите.

Снимки: Пламен Михайлов

Очакваме вашите въпроси за живота в Църквата
на имейл: info@mitropolia-sofia.org
или във фейсбук страницата на Софийската света митрополия

Духовникът отговаря
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Богословското образование в
Софийския университет – за верността към
традицията и въпроса за реализацията
За първия брой на „Епархийски глас“ Весела Игнатова разговаря с
доц. д-р Ивайло Найденов за настоящето и перспективите пред
богословското образование в България...

Доц. д-р Найденов, вече втора година се налага Богословският факултет
да работи в епидемична обстановка. Може ли да се учи богословие
дистанционно?

Доц. д-р Ивайло Найденов е водещ преподавател и изследовател в областта
на Свещеното Писание на Стария
Завет. След дипломирането си по специалностите теология и немска филология (1990 – 1995 г.) в Софийския
университет той става член на академичната общност на Богословския факултет към университета. През 2012
г., след спечелен конкурс, е назначен за
доцент по библеистика (Стар Завет)
към факултета. Специализира в университетите в Берн (Швейцария) и
Йена (Германия). През 2007 г. защитава докторска степен по теология с дисертационен труд на тема “Книгата
на свети пророк Йона – екзегетико-исагогически аспекти“. Гост-лектор в
университетите в Берн, Йена, Регенсбург и Айхщет.
Доц. д-р Найденов e член на Съюза на
учените в България, на Обединението
на библеистите „Библейски колегиум”, на Комисията за най-новия превод
на Библията на български език и на Института „Библия–култура–диалог”.
Директор на библиотека „Библика“
при Богословския факултет на Софийския университет. Ръководител и
участник в множество международни
и национални научни проекти. Автор
на книги и съставител на сборници,
монографии и статии в специализирани научни издания.
От 2015 г. е зам.-декан по международната, научноизследователската и проектната дейност на Богословския факулет в София, а през 2020 г. е избран
за декан на факултета.

Учим се как да учим в електронна среда. Това е ново предизвикателство за
преподаватели и студенти. Наистина извървяхме сериозен път и вече го можем, но там, където по принцип е възможно. Имам предвид, че в дисциплини,
където преобладава наративът, не е проблем обучението да е в електронна среда. Но има дисциплини с практическа насоченост – philologia sacra
(свещените езици), църковната музика, където е по-трудно, но не невъзможно.
За тази повече от една година в условията на пандемия е имало и периоди с
по-разхлабени мерки и тогава сме се възползвали да провеждаме присъствено занятията. Смятам, че студентите не са ощетени.
Но следването в Богословския факултет не е само лекции. Част от обучението е свързано с практики (богослужебна, педагогическа, на терен – за
колегите от археологията, изкуството). Това няма как да се случва в електронна среда. По електронен път не може да се предаде атмосферата и
ежедневието в Богословския факултет (богослужението, непосредствената
комуникация, извънкласните форми), които безспорно са важен фактор за
обучението.
Богословският факултет има единайсет магистърски програми и две
бакалавърски специалности. Кои са преобладаващо интересните
образователни програми, предпочитани от студентите?
В логическа последователност ще започна с двете специалности – „Богословие“ и „Религията в Европа“ в бакалавърската степен. Първата специалност скоро ще навърши 100 години, а втората е толкова млада, че има само
един завършен курс засега. С тях се опитваме да изпълним със съдържание
научния шифър, който се обслужва от Богословския факултет – „Религия и
теология“.
В последното десетилетие се засили интересът към магистърските програми и ръководствата на факултета се стремят да отговорят на този интерес.
Програмите с най-много стаж са тези, които условно наричаме „катехизиращи“ – „Вяра и живот“ и „Съвременни аспекти на богословието“. Те са предпочитани от хора с професия, с кариера, но водени от интерес и желание да
се докоснат до богословските идеи.
Другите програми са с практическа насоченост и дават възможност за реализация, което ги прави по-желани сред младите колеги: „Извори и традиция
на богословието“; „Литургия и музика“; „Религия и образование“; „Християнско
поклонничество“; „Църковно социално дело“; „Църква и медии“; „Църковен мениджмънт“; „Църковно изкуство в България (Оценяване, опазване, презентиране)“; „Ръководене на църковен хор“.
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Преди две години богословието влезе в списъка със защитени специалности,
което означава, че обучението е безплатно за студентите. Увеличи ли се
броят на желаещите да изучават специалността през тази година и доколко
липсата на такси влияе на избора за изучаването на богословие?
Едно уточнение: обучението е освободено от такса само ако е първо в съответната образователно-квалификационна степен, т.е. ако е първо следване като бакалавър и магистър.
Тази година кандидат-студентите бяха доста повече. Почти запълнихме планираните места. Трудно ни е да преценим, дали това увеличение се дължи
само на освобождаването от такси или и на активната кампания, която проведохме. Прави впечатление и засиленият интерес от страна на митрополии,
енории, манастири.
Сега предизвикателството е да запазим всички тези студенти, да им покажем,
че изборът им е бил правилен. Това не е лесно. Младите хора имат голям
избор и свободата да пробват. Това, че някой се е записал в Богословския
факултет, не означава, че в следващите четири години ще е наш студент.
Ние трябва да се постараем за това. Искам да кажа, че по-важно е колко
студенти ще завършат, а не колко ще приемем.
Трябва ли според Вас да има приемственост в обучението и в програмите
при изучаването на богословските науки? Необходимо ли е те да бъдат актуализирани в зависимост от съвременните научни и технически достижения,
или само обогатявани и разширявани?
Този въпрос има много общо с предходния. Умението да задържим студентите, да съхраним и развием техния интерес, зависи от актуалните и адекватни
програми и дисциплини, както и от формата на тяхното представяне.
Днешното поколение на Богословския факултет има добро наследство.
Ставаш по-висок, когато стъпиш на раменете на предшественика си, ставаш по-интересен, ако се възползваш от постигнатото и надграждаш. Това
е важно да знаем и помним в навечерието на 100-годишнината на факултета. Усещането за школа, за традиция и вярност към нея, е особено важно и
простичко формулирано от св. ап. Павел: „Помнете вашите наставници…“
(Евр. 13:7). Ние помним!
Защо богословското образование не е атрактивно днес? Какво се е
променило – времето или поколението?
Богословското образование е непознато. Това е може би единствената
университетска специалност, която не се изучава в основното и средното
училище, т.е. младите хора често не знаят за съществуването му, не знаят
какво означава, какво се учи. Младежите, които познават богословието, са
учениците в семинариите и деца, които са въцърковени от семействата си.
Това обяснява и университетския феномен – факултет с повече магистри от
бакалаври.
Младият човек свързва атрактивността с реализацията и позицията в обществото. Мисля си, че с променените условия за свещенослужителите, както
и с възможността да се преподава религия в училищата тази атрактивност
ще нарасне. Тук определено търсим съдействието на поделенията на БПЦ,
които да дават възможност и шанс за реализация на млади богослови – поклоннически центрове, администрация, енорийски центрове.
Кое прави Библията универсална и интересна книга през всички времена и
поколения?
Досега говорих като декан, а сега трябва да отговоря като библеист. Много
са възможните отговори на въпроса защо Библията е Книгата на книгите.
Това е примерът за сътрудничество между Бога и човека. Бог е инициаторът,
Той иска да доведе до знанието на човеците определени истини и за посред-
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ник използва човек, конкретно избран от него, но не свръхчовек, а един от
нас – овчар, свещеник, странник, рибар, митар, като специфика на характер
и способности (Петър, Йона, Мойсей, Даниил...), в когото всеки може да се
припознае. И така Библията се превръща в книгата разговор между Бога и
всекиго от нас. Това я прави универсална. А е интересна, защото е едновременно и Откровение, и история на един народ, и на конкретна личност (Старият Завет – Израилевия народ, Новият Завет – Божия народ), и литературен
паметник на няколко хилядолетия.
Знае се, че има вече нов превод на Библията. Каква е неговата история?
Какви са опасенията? И предвижда ли се все пак този нов превод да се
ползва от православните християни?
Има нов превод на Библията, завършен през 2013 година. Той е плод на дългогодишен труд (от 1994 до 2013 г.) на преводачески екип от Богословския
факултет и е издаден от Българското библейско дружество. Отпечатан е,
разпространява се и се чете. Този превод няма благословението на Св. Синод. Причините са различни. Опитвам се, като говорител на преводаческата
комисия, да провокирам дебат относно превода, да предизвикам интереса на
църковната общественост. Мисля, че ще се получи, защото авторитетът на
този превод е безспорен. Не става дума за по-добър, а за по-четим превод.
Предишният е правен преди 100 години, а езикът е динамична система и бързо се променя. Това го прави и по-труден за четене.
Важно е да се отбележи, че новият превод няма претенции да замени стария
в богослужебната му употреба. Това ще е трудно за цели генерации, които
са свикнали със звученето на стария превод. Новият превод е по-удобен за
ежедневна домашна употреба, за четене.
Необходимо и важно ли е религиозното образование на българските деца в
училище или по-добре е то да се организира на енорийски принцип? Къде е
мястото на Църквата и семейството при такова възпитание?
Аз съм роден и възпитан в свещеническо семейство, свидетел съм на създаването и функционирането на едно от най-старите неделни (прицърковни)
училища – това в град Калофер. Знам успехите на това училище, както и трудностите. Допреди година бих препоръчвал категорично този модел.
Последната година имах възможност да поработя върху представените за
оценка в МОН учебници и видях колко усилие и добра воля са вложени в тях.
Същевременно в Богословския факултет подготвяме постоянно в различни
форми (магистърска програма, СДК) учители, които показват много усърдие
и желание.
Може би работещият модел е: подготвени учители, подходящи учебници и желаещи деца (мотивирани от родители или от енорийските центрове). Малко в
стила на Мечо Пух: колкото повече, толкова повече.
Предвиждате ли да продължат курсовете за следдипломна квалификация на
учители в Богословския факултет?
Добре би било, но не зависи само от нас. През 2019 г. се осъществи обучението на първия випуск по програмата за квалификация на учители по религия
– 18 човека. Свидетелствата им бяха връчени официално на 30.01.2020 г.,
празника на св. Трима светители. Подобни курсове по програмите „Мотивирани учители“ и „Квалификация“ стартираха през 2020 г., като единият вече
приключи, а другият предстои да приключи в електронна среда през 2021 г.
Желаещите учители се записват в РИО, информацията се обобщава в МОН
и когато се сформира група, се организира обучението. Опитваме се да
дадем пълноценно обучение (300 ч. в рамките на една календарна година в
задочна форма, в рамките на 4 модула в удобно за учителите време).
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Имате ли взаимоотношения и съвместни инициативи с другите богословски школи, например Пловдивската духовна
академия, семинариите и другите факултети?
Съвместните инициативи с другия факултет и катедри са факт и съдействието ни никога не е било под въпрос. Става въпрос както за преподавателската дейност, така и за участията в журита, конкурси и др.
На 22 ноември 2019 в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя среща
на ръководствата на духовните училища у нас (под ведомството на БПЦ-БП) със съгласието и благословението на
духовните наставници на тези школи. Споделяйки своя опит и трудности по различни теми и проблеми, ръководните
състави видяха нуждата от непосредствена комуникация помежду си за решаването както на общите им проблеми,
така и на специфичните за всяка школа. На тази първа по рода си среща бяха планирани редица съвместни инициативи като годишнини и чествания от историята на БПЦ, богослужения, участия в патронните празници на духовните школи (св. Трима светители, св. Климент Охридски, св. Благовещение, св. св. Кирил и Методий, св. Йоан Рилски),
подготвяне на общи конференции, обмен на литература – научни издания, периодика, учебни пособия, мобилност
на преподаватели. Някои от тези инициативи вече се осъществяват. Решено бе да се приеме работна програма с
конкретни срокове и отговорности, която ще бъде предоставена за благословение на наставниците на училищата
и Св. Синод. За съжаление, СOVID -19 осуети тези намерения, но не сме се отказали.
Доколко е важна за Вас взаимовръзката между духовенството на БПЦ и богословите?
Тя е от първостепенно значение. В правилника на Богословския факултет е разписано: „БФ е уникална висша богословска школа и оправдава съществуването си в служението на българския народ и БПЦ за подготовка на свещенослужители, църковнослужители…“ (гл. 1, чл. 2). Когато говорим за потребители на кадри, то на първо място
се поставя БПЦ. И обратно. Особено сме доволни, когато в конкурс за преподаватели, докторанти, участват свещенослужители, монаси и монахини, представители на църковни поделения. В момента имаме трима преподаватели
свещеници и още толкова докторанти.
Опитваме се да организираме инициативи с енории и епархии, както и да се възползваме от програмата на МОН за
студентски практики, чрез която студенти богослови се включват в работата на манастири, енорийски центрове,
църковни музеи, архиви и библиотеки.
Какво си пожелавате в качеството Ви на декан на Богословския факултет, какво е приоритетно за Вас?
Живеем във време, белязано от опасна пандемия. Последната година решенията и действията, моите и на колегите
от ръководството, са подчинени на стремежа да запазим здравето и живота на колегите преподаватели, на администрацията и на студентите. Това е повече от приоритет, това е задължение.
Имам си и нещо, което си пожелавам особено силно – достойно посрещане на 100-годишнината на Богословския
факултет (през 2023 г.) в една обновена сграда, с един мотивиран и компетентен екип и с благослова на Негово
Светейшество Българския Патриарх Неофит и на целия Св. Синод.

Сградата на Богословския факултет (Ф. Грюнангер, проект за реставрация на В. Китов и колектив)
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Свети Василий Велики и пандемията
Във време на изпитания често се стремим да се опазим от различни опасности и да избягаме от
скръбта, като търсим щастието на всяка цена. Но дали Бог не ни изпраща страданията за духовна полза и можем ли да я открием? Великият пустиножител и богослов св. Василий Кесарийски
(330 - 378 г.) със своите светоотечески слова от Беседа за това, че Бог не е виновник за злото* ни
насочва към размисъл по тези въпроси, а отговорите всеки сам трябва да открие…
Много мъдрост ни показва чрез светия псалмопевец цар Давид действащият в него Дух. Понякога пророкът, описвайки собствените си страдания и мъжеството, с което посрещал несгодите в живота, чрез
своя пример ни оставя най-ясното учение за търпението... в дванадесети псалом показва някаква продължителност на изкушението с думите: “Докога, Господи, ще ме забравяш докрай?” (2 ст.) – и в целия псалом ни учи да не губим дръзновение в скърбите, но да очакваме Божията милост и да знаем, че Бог според
особеното си домостроителство ни предава на скърби според вярата на всекиго, изпращайки съответни
изпитания.
Болестите, сушата, безплодието на земята и бедствията, срещащи всекиго в живота, пресичат нарастването на греха. И всяко зло от този род се изпраща от Бога, за да предотврати истинските злини.
Защото и телесните страдания, и външните бедствия обуздават греха. И така, Бог изтребва злото, а
злото не е от Бога. И лекарят премахва болестта, а не я влага в тялото. Разрушаването на градове, земетресенията, наводненията, гибелта на войски, корабокрушенията и всяка гибел на много хора, причинена от земята, от морето, от въздуха или огъня, е следствие, за да помъдреят, да се поправят оцелелите.
Бог е сътворил тялото, а не болестта. Повредила се е душата, отклонявайки се от естественото за нея.
А кое за нея е било най-първостепенното благо? Пребиваването с Бога и единението с Него посредством
любовта. Отпадайки от Него, тя започнала да страда от различни недъзи.
...зло наричаме онова, което за нас е трудно и болезнено като усещане: телесните болки, раните на тялото, недостиг на необходимото, безславие, загуба на имущество, загуба на близки. Впрочем всяко от тези
бедствия мъдрият и благ Господ ни изпраща пак за наша полза. Отнема богатството у тези, които го
използват за лошо, и така съкрушава оръдието на тяхната неправда. Изпраща болести на ония, за които
е по-полезно членовете им да бъдат свързани, отколкото безпрепятствено да се устремяват към греха.
А гладът, сушата, дъждовете са някакви общи бедствия за цели градове и народи, чрез които се наказва
злото, превишило мярата. Както лекарят, макар да причинява на тялото неудобства и страдания, все
пак е благодетел, понеже се бори с болестта, а не с болния, тъй и Бог е благ, когато чрез наказание на частите устройва спасение на цялото.

*По изданието на „Тавор“, София, 1998 г., превод: Ирина Павлова.
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Умносърдечната молитва в
аскетическия опит и богословие
Боряна Нанова
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Човешкото сърце, освен жизнеутвърждаващ физически орган, е съсредоточие на целия вътрешен свят на човека. В православната антропология сърцето има синонимно значение на среда, вътрешност, средище и пр., коeто го
свързва не само с физическото, но и с емоционалното и психическо състояние на човека. В съвременния език това понятие е натоварено с изключително много метафоричност. Може да се каже дори, че съвременният човек е
изградил цяла култура, свързана със сърцето.
Както в богословието, така и в религиозната психология, понятието сърце
е с феноменологично значение, защото се свързва със скритите структури
на човешката душа, които не биха могли да бъдат обяснени с никакви научни
постулати, освен с вярата в Бога. (…)
Боряна Нанова, родом от София, завършва магистратура в Богословския
факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. със специалност
„Християнско поклонничество“.

В третата глава на дисертацията е представена една част от огромния
опит на светите отци, практикували т. нар. исихастка молитва, в чийто подвижнически живот този вид молитва е свързан с внимание, трезвение на ума
и постоянно пребиваване в сърцето. В това така наречено “умно делание”
движението на ума представлява очистване от страстните помисли и неговото съсредоточие в най-вътрешната част на човека – сърцето. В богословието на отците четем за различни степени на молитвата, в които човекът
достига до различни степени на усъвършенстване, възрастване и единение с
Бога. Образността граничи с апофатиката, основен начин на изразяване в
мистическото богословие на Изток.

На 12 февруари 2021 г. защитава успешно докторска дисертация в същия
факултет на тема „Сърцето като
център на цялостния живот на човека
(богословско-психологическо изследваВ православното богословие умна (νοερά προσευχή) е онази молитва, в която
не)“.

участва само умът1, но когато той се съедини със сърцето, тогава молит-

Публикуваме откъс от нейния дисертационен труд с акцент към трета вата се превръща в сърдечна. В разсъжденията на св. Григорий Палама отглава: „Умносърдечната молитва в ас- носно този вид “еднословна молитва” разбираме, че очистването на ума не
се свежда просто до откриването на помислите, които са навлезли в него,
кетическия опит и богословие“.

а предполага изключванeто им, което не става с помощта на логиката, а с
онази молитва, в която действа енергията на Светия Дух чрез призоваване на
Името Иисусово2.
Характерни елементи на т. нар. исихастка молитва се откриват много по-рано от исихасткия период. Първото систематично изложение за начина на
оделотворяването на “вътрешната молитва” се приписва на св. Симеон Нови
Богослов в неговия трактат “За трите начина на внимание и молитва”3, в който
несъмнено е отразена древната традиция.4 (…)
Иисусовата молитва получава разпространение в египетското монашество
едва след V век, но голяма част от молитвите на св. Григорий Богослов са
били адресирани именно до Господ Иисус Христос. Христоцентричността
в молитвената практика на св. Григорий Богослов с основание предпоставя
изследователите на творчеството му да говорят за него като за един от основателите на традицията на Иисусовата молитва, която става и сърцевина
на монашеската духовност в началото на V век. 5

В православната антропология умът не е тъждествен с разума. След грехопадението се счита, че именно умът трябва да бъде
преоткрит и оживотворен (излекуван) чрез молитвата. Срв. Мандзаридис, Г. Православен духовен живот. София, 2011, с. 102-107.
2
Срв. Влахос, митр. Йеротей. Православна психотерапия. В. Търново, 2009, с. 144.
3
Св. Симеон Нови Богослов. Творения. Т. I. Света Гора, Атон. “Св. вмчк Георги Зограф”, 2017, с. 614-625.
4
Пак там.
5
Иларион, митр. (Алфеев). Жизнь и учениe святителя Григория Богослова. IV. Мистическое богословие. Москва, 2017, с. 425.
1
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Съвсем ясно е, че призоваването на Името на Иисус Христос е ставало още през апостолско време. Истинската
датировка на Иисусовата молитва не може да се назове със сигурност, но, съгласно писмените източници, в този
й вид, според някои изследователи, тя е от средата на VI век.6 Практикуването на Иисусовата молитва може да се
каже, че е продължение на традицията, завещана още от св. ап. Павел в 1 Сол. 5:17.
В изследването по-подробно темата за умносърдечната молитва е представена в поученията на св. Йоан Синаит
(Лествичник), св. Игнатий Брянчанинов и св. Йоан Кронщадски.
Относно “Лествицата” на св. Йоан Синаит прот. Георги Флоровски изказва мнението, че планът в нея се определя
повече „от логиката на сърцето, отколкото от логиката на ума”, а практическите й съвети се подкрепят от дълбок
психологически анализ7.
Дълбокото сърце на човека е място на величаво зрелище. В тази бездна сблъсъкът на демоничното и божественото “бива причина за венец или за мъчение”8. Светите отци считат още, че в тази бездна е разположена „сакраменталната антропологична ос – метафизичната стълба”9, за която говори и св. Йоан Синаит. Вътрешният подвиг
е стяжение на безстрастието, а в поученията на св. Йоан Лествичник “възмущението на сърцето” трябва да се
стяжава в безгневие и кротост, мир и тишина10.
Големият писател, богослов и психолог акад. Владета Йеротич в “Завръщане към отците” разглежда поученията
на св. Йоан Лествичник през погледа на дълбинната психология и ги определя като изключително постижение от
гледна точка на съвременната динамична психология и психосоматична медицина11. В опита на светеца духовно
зрялата личност е престанала да бъде индивид и е станала наистина личност. Напредването в този опит Вл. Йеротич определя не като праволинеен и възходящ еволюционен процес в развитието на личността, а по-скоро като
спираловидно движение с временни падения и нови, по-нататъшни възходи. В този смисъл той говори за “инволюция на
доброто” и “еволюция на злото” у някои хора, както и за непредвидимостта на житейския път на всеки човек в неговия
индивидуационен процес или обожение12.
В контекста на темата за молитвата е представен и опитът на св. Игнатий Брянчанинов (1807-1867). В своето
аскетическо наследство св. Игнатий разкрива светоотеческото разбиране за човека и го привежда към съвременността, в което се състои неговият личен принос. В богословското наследие13 на св. Игнатий Брянчанинов първите
три тома съчинения съставляват така наречените „Аскетически опити” – сборник със статии по аскетика и умно-молитвено делание. Четвъртият том – “Аскетически проповеди”, е сборник със статии с аскетико-делателен характер,
а петият том – сборник с омилии и беседи, представлява принос към съвременното монашество. Когато говорим за
аскеза и подвижничество, трябва да имаме предвид, че този начин на познание намира приложение във всички форми на човешкия живот, защото няма християнин, който да не е подвижник14 в една или друга степен. Основната грижа
на духовната аскетика е придобиването на благодатта на Духа, чрез която се формира “вътрешния човек” 15. “Но, да
се каже, че аскетическото подвижничество е “вътрешно”, тоест ориентирано към “вътрешния човек”, не е достатъчно”16. То е ориентирано в една още по-скрита и тайнствена област в човека – сърцето17, което за аскета подвижник
е “субстанциален център”, антропологичен орган и място на съприкосновение с божественото.

Пак там, с. 425.
Флоровски, прот. Г. Източните отци от V до VIII в. Тавор. Издание Московского Патриарха. 1992, с. 251.
8
Св. Йоан Лествичник. Лествица, 1994, с. 219; Цит. по Нейчев, Н. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив, 2001, с. 74.
9
Пак там, с. 74.
10
Флоровски, прот. Г. Източните отци от V до VIII век... Цит. съч., с. 255.
11
Йеротич, Вл. Завръщане към отците. Учението на св. Йоан Лествичник и нашето време. София, 2013, с. 27.
12
Пак там, с. 103.
13
В VI-ти том от писменото наследство на св. Игнатий Брянчанинов се съдържат писма, издадени в сборник “Отечник”,
съставен от него. Някои от произведенията на св. Игнатий са били включени също така от монах Марк (Лозински) в сборник
“Неиздадени произведения на епископ Игнатий (Брянчанинов)”. Срв. Г. Ф., Д. К. Соч. Епископа Игнатия (Брянчанинова), Отечник. СПб, 1891-1992. - В: Большая энциклопедия русского народа. Русское мировоззрение. Москва, 2003, с. 304.
14
Пак там, с. 304.
15
Нейчев, Н. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика...Цит. съч., с. 70.
16
Пак там.
17
Пак там.
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В този смисъл така нареченият “ментален апофазис” на вътрешната аскеза насочва вниманието към скритата област на човека, към невидимото, за разлика от мирското съответствие на катафатическото богословие, което се
изразява в телесната монашеска аскеза18.
Такъв подвижнически опит е имал и св. Йоан Кронщадски (1829 - 1909), чието подвижничество в света е не по-малко
ценно от опита на който и да е друг голям аскет, прозорливец или харизматик. Духовното наследство на светеца
включва: слова, молитвени обръщения, поучения, съчиненията – “За молитвата”, “Моят живот в Христа” и др. В трактата “За молитвата” св. Йоан Кронщадски разглежда различните видове молитва, като поставя в центъра на своето
размишление освен “Господнята молитва” (срв. Мат. 6:9-13; Лук. 11:1-4), с която Господ Иисус Христос ни учи как да
се молим и с която е пребъдвал в молитва към Своя Небесен Отец, но още Иисусовата молитва, молитвата към Пресвета Богородица и към светиите19.
Темата за сърцето и за сърдечната молитва получава разпространение в православните страни след XIV в. Примери за това биха могли да бъдат поученията на св. Сергий Радонежски (XIV в.) и св. Нил Сорски (XV-XVI в.). През XVIII
в. тази практика се възражда в духовния живот в много православни манастири на Балканите и в Русия. В тази връзка
е добре да бъде споменат и преп. Паисий Величковски (XVIII в.), който има изключително духовно влияние сред различните кръгове в Русия. Сред аскетическите писатели, в чието творчество звучи темата за сърцето и сърдечната
молитва през периода на XIX в., както вече споменахме, са имената на св. Игнатий Брянчанинов, св. Теофан Затворник
и др. В България тази молитвена практика прониква през XIV век чрез св. Григорий Синаит и е продължена от учениците му чрез опита на св. Теодосий Търновски, св. Патриарх Евтимий Търновски, св. преп. Ромил Видински, на преп. Калист Ангеликуд (Мелнишки) и мн. други. Някои изследователи свързват подвижническия и аскетичен живот на св. Йоан
Рилски20 (макар и живял по-рано) също с традицията на исихазма. (…)
Чрез мистицизма на сърцето в творенията на светите отци от IV-XX век, представени в дисертацията, е очертана
тенденцията за разглеждането на човека в неговата психосоматична цялост, като образ и подобие на Бога, и сърцето – като съсредоточие, съсъд и вместилище на добро и зло, но и място на среща между човека и Бога.
Особеното място, отредено на Иисусовата молитва в дисертационния труд, показва, че основополагащото дело
в живота на подвижника е връщането след грехопадението на разпиления ум в сърцето и насочването му към Бога.
Светите отци на Църквата са постоянствали непрестанно в покаяние, безмълвие (исихия) и очистване от всеки
страстен помисъл, подвиг, невъзможен без Бога, “Който е превърнал човешкото сърце в Своя лична грижа и цел”21.
От изложеното в дисертационното съчинение става ясно, че човешкото сърце е сложен антиномичен топос и причина за всички човешки дела – добри или зли. Със сърцето вярваме и обичаме, със сърцето се смиряваме или гордеем, прощаваме, враждуваме, отричаме се от Бога или се приближаваме към Него. Това, което го няма в сърцето22, го
няма и в действителност. Затова, Господ иска да види устроението на нашето сърце (срв. Прит. 23:26).
Всъщност огромната трагедия на нашето време е, че ние живеем, говорим, мислим, дори се молим на Бога извън сърцето си. Затова основното предизвикателство пред съвременния човек е облагородяването на сърцето , а неговата
най-голяма грижа е грижата за очистването и съхранението на сърцето, защото от него са изворите на живота
(Прит. 4:23).

Пак там, с. 78-79.
Срв. Свети и праведни Йоан Кронщадски. За молитвата, // http://www.pravoslavieto.com/books/za_molitvata/index.htm
(e-book).
20
За чистотата на сърцето в “Завещанието” на св. Йоан Рилски, вж. Пулос, архим. П. Св. Иван Рилски. София, 1992, с. 416-417.
21
Захария, архим. Пътят към сърцето. София, 2009, с. 85.
22
Пак там, с. 84.
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Песнопенията от Пасхалната нощ
по време на утренното богослужение
Андрей Касабов
Колко тържествено и колко красиво е богослужението на Пасха! И какви дълбоки идеи съдържа то! Те в най-голяма степен се разкриват в Пасхалния канон. Той е своеобразен синтез на радостта от Възкресението на нашия
Господ Иисус Христос, кулминация на цялото утренно богослужение. Вторият тропар от първата му песен е едно
прекрасно олицетворение:
Небесата достойно да се веселят, земята да се радва, да празнува целият свят, видимият и невидимият:  
Христос възкръсна, веселие вечно.
По указание на църковния типик (устав) богослужението в Пасхалната нощ започва в 23 ч. с Пасхална полунощница. На тази полунощница се пее канонът Волною морскою. Този канон (от Велика събота) обединява в себе си печалното с радостното, тъгата с тържествеността. С него завършва съботното богослужение и започва пасхалното.
Канонът описва състоянието на човечеството, когато една част от него в лицето на старозаветните праведници
чества победата на Спасителя над смъртта и ада, и друга част – в лицето на апостолите и учениците Христови, e
все още в дълбоко униние и скръб.
Като наближи полунощ, свещеникът излиза през царските двери със запалена свещ в ръка и възглася: Дойдете,
приемете светлина от незалязващата светлина и прославете Христа възкръснал от мъртвите. Същото пеят и църковните псалти, докато народът запали свещите си. След това свещенослужителите възгласят първата вест за Христовото Възкресение, като пеят: Твоето възкресение, Христе, Спасителю, ангелите възпяват на небесата; удостой и нас
на земята с чисто сърце да Те славим. Идеята на това пасхално песнопение е, че големите съдбини на човечеството
първом се решават на небето, а след това на земята. Псалтите продължават да повтарят това песнопение, докато
църковното шествие със запалени свещи в ръце излезе вън от храма и се спре на определено място пред западната част, където се чете Пасхалното Евангелие.
След прочитането на светото Евангелие свещеникът дава начало на Пасхалната утреня. Възнасяйки слава към
Светата Троица, свещенослужителят символизира ангела, който възвестил на жените мироносици за Възкресението на Спасителя, и пръв започва да пее тропара на Възкресение Христово: Христос възкръсна от мъртвите,
като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.
Интересен детайл тук е, че вратите на храма през това време са затворени. Вътре е останал само един църковен
служител, който да отговаря на свещеника. Смисълът на този литургичен акт е, че децата на Адама се стремят
към Новия Адам, Който е Иисус Христос, та при радостното известие за Неговото Възкресение да влязат в Неговия нов живот. Свещеникът, застанал пред вратите на храма, възглася: Подигнете, порти, горнището си, подигнете
се, вечни порти, и ще влезе Царят на славата! (Пс. 23:7). Църковният служител отговаря: Кой е тоя Цар на славата?
(Пс. 23:8а). Свещеникът: Крепкият и силният Господ, силният на война Господ (Пс. 23:8б). Това се повтаря два пъти.
Третият път свещеникът отговаря: Господ на силите. Той е цар на славата (Пс. 23:10б). Блъска вратата и тя се отваря–
всички влизат от външната тъмнина във вътрешната светлина на храма. Това напомня за шествието на Иисуса
Христа от подземията на ада до небесата, заедно с избавените от Него души, след като пътят за тях вече е открит от
Неговия Кръст и Възкресение, т.е. чрез светия Кръст на Иисуса Христа за нас се отварят вратите за вечния живот.
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Свещенослужителите влизат в светия олтар през царските двери, които остават отворени до края на богослужението и през цялата Пасхална
седмица в знак на това, че царството
Божие e отворено за повярвалите в
Христовото Възкресение. И веднага
започва пеенето на Пасхалния канон.
По време на пеенето на всяка песен
от канона, с кръст в ръка и запалена
свещ, свещенослужителят прекадява
с благовонен тамян вярващите и ги
поздравява с Христос воскресе! – да не
би някой да остане в съмнение в тази
спасителна светозарна нощ, в която
безначалната Светлина възсия от
гроба. Многократното кадене на всяка песен изобразява многократното
явяване на възкръсналия Христос на
учениците Му и тяхната радост пред
вида на живия Спасител. Вярващите отговарят: Воистину воскресе! Накрая, след като се изпее ирмосът на
9-а песен от Пасхалния канон, следва
малка ектения и светилният на празника, който възпява Иисуса Христа
като Пасха на безсмъртието, на света
– спасението!
На Всякое дихание църковният устав
предписва да се пеят четири възкресни стихири на 1-ви глас и четири
пасхални на 5-и глас, със съответните
припеви към тях от псалом 67:1-4а и
от псалом 117:24. Следва Слава и нине
също на 5-и глас. Ден на възкресението
е, да просияем от тържеството и един
другиго да прегърнем...
При пеенето на първата пасхална стихира започва и взаимното поздравяване, или така нареченото христосване.
Свещенослужителите излизат от олтара със светия Кръст,
светото Евангелие и иконата на Възкресение Христово,
целуват благоговейно светите изображения и се поздравяват с възгласа Христос воскресе! Този обичай напомня
за Господа Иисуса Христа, Който след Възкресението Си
се явявал на апостолите, като ги поздравявал с израза
Мир вам! (Йоан. 20:19, 26), както и радостта на учениците от Възкресението. У нас, както и в другите поместни
църкви, съществува древен обичай при христосването
вярващите да си подаряват червено яйце – символ на
Възкресението Христово. Този обичай се свързва по предание с името на света равноапостолна Мария Магдалина. След Възнесението на Иисуса Христа тя отишла да
проповядва Евангелието в Рим. Явила се при император
Тиберий, поднесла му червено яйце и му благовестила за
възкръсналия Христос. По примера на св. Мария Магдалина вярващите, подарявайки си един на друг червено
яйце, изповядват смъртта и Възкресението на Господа.
Както от яйцето, изпод мъртвата черупка, се ражда живот, който преди това е напълно скрит от нея, така и от
гроба, жилище на смъртта и тлението, възкръсна Жизнодавецът, Който е залог и за нашето бъдещо възкресение
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– Начатък е възкръсналият Христос (1 Кор. 15:23). Червеният цвят на яйцето символизира драгоценната кръв на
непорочния и чист като агнец Христос (1 Петр. 1:19), чрез
която сме изкупени.
Ето песнопенията от Пасхалната нощ по време на утренното богослужение, които пеят църковните псалти
на източен напев, с техните църковнославянски инципити: 1. Приидите приимите, глас 5-и – стихира, при пеенето й се запалват църковните свещи. 2. Воскресение Твое,
Христе, Спасе, глас 6-и по гамата на 2-ри – стихира, която
се пее на излизане от храма. 3. Христос воскресе, глас 5-и
– тропар на Възкресение Христово, който се пее в началото и в края на Пасхалната утреня. 4. Воскресения день,
глас 1-ви – ирмос на 1-ва песен от Пасхалния канон, при
запяването му се влиза в храма. 5. Воскрес Иисус от гроба,
глас 1-ви – тропар, който се пее в края на всяка песен
от Пасхалния канон. 6. Предварившия утро, глас 2-ри –
ипакои (от гр. слушам), който се пее след 3-та песен от
Пасхалния канон. 7. Плотию уснув, глас 3-ти – светилен,
вид самоподобна стихира, която се пее непосредствено
преди Всякое дихание. 8. Пасха священная, глас 5-и – пасхални стихири, при които започва взаимното пасхално
поздравяване. 9. Воскресения день, глас 5-и – слава и нине
на хвалите, с която завършва Пасхалната утреня.

Централна част в утренното богослужение заема Пасхалният канон. Той съсредоточава в себе си цялата пасхална
радост и изяснява нейния смисъл. Автор на този канон
е св. Йоан Дамаскин, един от най-бележитите църковни
химнографи, живял през VIII век. Св. Йоан Дамаскин,
подобно на св. Григорий Богослов, използва прекрасна
изразност и изящни поетически образи в деветте песни
от Пасхалния канон. Канонът се изпълнява на 1-ви глас –
източен напев. Ирмосите на деветте песни от канона съставят катавасиите за празника Възкресение Христово. В
нашите църкви по традиция Пасхалният канон заедно с
катавасиите се изпълняват в пасхалната нощ от Псалтикийния триод и пентикостар на Манасий Поптеодоров,
но съществуват и други мелодически версии, написани
от други автори. Интересно е да се отбележи, че преди да
бъдат публикувани в църковнопевческите сборници от
нашите музикоучители през XX в. тези катавасии са били
преведени от гръцки на славянски език още през XIX век
от рилските музикални дейци. Наскоро излезлия опис на
славянските музикални ръкописи в Рилския манастир
свидетелства за тази дейност. В славянските музикални
ръкописи от Рилския манастир, писани с хурмузиева нотация, катавасиите за празника Възкресение Христово се
намират само в обширна мелодическа версия. В рилския
музикален ръкопис 6/54 пише, че автор на катавасиите
е Хурмузий Книгохранител, а автор на превода е йеромонах Атанасий Рилски, а в ръкопис НР 506 пише, че автор на превода е йеродякон Кирил Рилски. Катавасиите
за Възкресение Христово се срещат и в ръкописи: 5/50,
5/64, 5/86, 5/146 и 5/147, но при тях не е указан автор. На
принципа на музикално-изпълнителския анализ, който
се прави чрез изпяване на всички версии, се установи, че
те са идентични със съвсем незначителни разлики.

Пасхата на Илия Атанасов откриваме Пасхалния канон
и катавасиите в обширна и кратка музикална версия.
Илия Атанасов указва, че автор на текста на канона е св.
Йоан Дамаскин, а в предговора на своето Последование
той съобщава, че е ползвал като основно пособие псалтикийния сборник на Георги Редестину.
За да се установи кой е автор на оригиналните композиции на Пасхалния канон и на катавасиите на Възкресение Христово, се направи справка в гръцките църковнопевчески сборници от XIX в., които най-вероятно са
ползвали и нашите български музикоучители. В рилския музикален ръкопис 6/54, както по-горе писахме,
за автор на обширните катавасии е посочен Хурмузий
Книгохранител, а Йоан Хармосин е указал, че автор
на същите обширни катавасии е Петър Лампадарий. В
Ирмология на Хурмузий Книгохранител, издаден в Константинопол през 1825 г., на заглавната страница четем,
че обширните катавасии са съставени от Петър Лампадарий, а кратките ирмоси са съставени от Петър Византиец. Хурмузий Книгохранител е изтълкувал и превел
на новия музикален метод от 1814 г. обширните катавасии и кратките ирмоси на каноните, тъй като те са били
нотирани от авторите с дохурмузиева нотация. В такъв
случай може да приемем, че автор на обширната мелодическа версия на катавасиите на Възкресение Христово
е Петър Лампадарий, а автор на кратката мелодическа
версия на Пасхалния канон и катавасиите е Петър Византиец.

Песнопенията от Пасхалната нощ съдържат в себе си необозрима мистика и изпълват душите ни със свещен трепет. Те са боговдъхновен химнографски труд. Св. Йоан
Дамаскин в третия тропар от седма песен на Пасхалния
канон възкликва: Наистина, свещена и всепразнична е тази
В църковнопевческите сборници, също нотирани с хурспасителна, светозарна нощ, предвестница на светоносния
музиева нотация, катавасиите за Възкресение Христово
ден на Възкресението, в която вечната Светлина изгря от
се намират в две мелодически версии – обширна и кратгроба за всички.
ка. Такива катавасии намираме в певческите сборници
на Николай Триандафилов Сливенец, хаджи Ангел Христос воскресе!
Иванов Севлиевеца, Йоан Хармосин Охридски, Жеко
Павлов, Манасий Поптеодоров и Илия Атанасов. В
Кратка ирмология на Николай Триандафилов откриваме Използвана литература
катавасии за Възкресение Христово само в кратка мело- Атанасов, А., С. Куюмджиева, В. Велинова, Е. Узунова и Е.
дическа версия. В Ирмология на хаджи Ангел Иванов от- Мусакова. Славянски музикални ръкописи в Рилския манастир.
криваме нотиран Пасхалния канон, както и катавасиите С., 2012.
за Възкресение Христово, в обширна и кратка мелодиче- Атанасов, И. Страстна седмица и Пасхата. Пълно псалтикийно
ска версия, но за съжаление не е посочено от кой автор е последование. С., 1941.
превеждал своите песнопения. В Пасхалия на Йоан Хар- Денев, И. Възкресение Христово – сп. Духовна култура, 1988, № 4.
мосин Охридски също откриваме Пасхалния канон и ка- Иванов, А. Ирмология. Константинопол, 1875.
Павлов, Ж. Пълен мусикиен триод и пентикостар. Варна, 1907.
тавасиите за празника Възкресение Христово в обширна Поптеодоров, М. Псалтикийни треби. С., 1911.
и кратка мелодическа версия. Тук обаче Йоан Хармосин Поптеодоров, М. Псалтикиен триод и пентикостар. С., 1922.
е указал, че автор на обширните катавасии е Петър Лам- Поптеодоров, М. Псалтикийна утрена. С., 1914.
падарий. В Триода и пентикостара на Жеко Павлов са Творения на Светителя Григорий Богослов, т. 1. Света Гора,
публикувани Пасхалният канон и катавасиите в обшир- Атон, 2009.
на и кратка музикална версия, без да се указва кой е ав- Триандафилов, Н. Кратка ирмология. Букурещ, 1846.
тор на оригиналните композиции. При Манасий Попте- Хармосин, Й. Пасхалия. Константинопол, 1869.
одоров Пасхалният канон и катавасиите за Възкресение Чифлянов, Б. Православна литургика. С. 2008.
Гумилевский, архиеп. Филарет. Исторический обзор песнопеХристово са нотирани, както посочих по-горе – в Псал- вцев и песнопения Греческой церкви. Свято-Троицкая Сергиева
тикийния триод и пентикостар и в Псалтикийните треби, лавра, 1995, репринтное издание. Санкт Петербург, 1902.
само в кратка мелодическа версия. Манасий Поптеодо- Игнатия, мон. Црковные песнотворцы. Москва, 2005.
ров също не е указал кой е автор на тези композиции. Пасхален канон – виж: http://www.sveta-gora-zograph.com/
В Псалтикийното последование за Страстната седмица и voskresenie/page. php?id=1

Православно изкуство

35

Християнска поезия
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Христос воскресе!
Живот в душите ни дари!
И върнаха се с весели нозе
ъзкресна радост!
от гроба празен
Звън камбанен!
мироносици жени.
В небето птица полетя.
Христос воскресе!
Хвала и песен, Тебе Боже,
И сякаш Градинар
душа възкръснала запя.
Че Ти, Христе, живот даруваш, на Мария рече: Иди!
На Моите ученици
сила, разум, светлина.
за Мене възвести!
Победителю на ада, Блаже,
Христос воскресе!
Път за нас си към Отца.
И незнаен Пътник бе.
За сърца горящи във Емаус
2011 г. тайнствено разчупи хляб.
Христос воскресе!
Живот в душите ни дари,
за мен, за теб, за всички нас
и за враговете Си дори.
Христос воскресе!
Пролет нежна зеленее.
Птица волно се понесе
и тържествено запя:
Воистину Христос воскресе!

2014 г.
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Пролет в душата нека цъфти!
Спасителю мой, Ти ме спаси!
Твоята смърт за мен е живот,
жива вода от Божия гроб.
Твоята милост – за рани елей.
Сърцето ми трепка за
Тебе да пей!
Ти си ми Бог, Христос и
Спасител!
Как искам да бъда за Тебе
обител!
Всички сърца Теб да познават
и всичко, що диша, Тебе да
слави!
Възкръсна, Христе,
от ада спаси ни
и вечен живот
с любов подари ни!

2017 г.
Монахиня Серафима (Пиринска)
игумения на
Драгалевския манастир
„Успение Богородично“

СЛОВО
ом кажеш Слово –
светлината сътворяваш.
Щом кажеш Слово и вода разполовяваш.
Щом кажеш Слово – сушата възниква,
злак тревист и всяка твар изниква.
Кажеш Слово – облаците направляваш.
Кажеш Слово и вълните укротяваш!
Кажеш Слово и пръстта в човек превръщаш,
а немощта му в покаяние обръщаш!
Щом кажеш Слово – на душата вдъхваш вяра,
Словото Христово за спасение е мяра!
Щом кажеш Слово – завещаваш на човека Рая,
Словото Ти, Боже, е в началото и в края!

НЕ ТЪЖИ
Времето спряло е, сякаш лежи...
Не тъжи!
Облак тревожен деня замрежи...
Не тъжи!
Порокът и слънце, и страст нажежи...
Но ти не тъжи!
Въздухът пълен със страх е, тежи...
Смела бъди, не тъжи!
Светът е потънал в завист, лъжи...
От него не си, не тъжи!
Възкръсна Христос и плътта извиси –
обикни го, душа, възмъжи!

ИЗЦЕЛЕНИЕ
Колко болни, крехки, уязвими
са без Теб сърцето и душата...
Колко страх, тревога има,
ако на друг подавам си ръката...
Помажи главата ми с елей
и плътта в миг ще заздравее!
Дай ми Тялото Си и Кръвта,
как душата ми за тях копнее!
Няма вирус, мор или зараза,
която, Боже, Ти не изцеляваш!
Няма смърт и дяволска пораза,
когато Ти с десницата Си укрепяваш!
Пламен Михайлов, 2021 г.

Снимки: Пламен Михайлов  
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Първи фотоконкурс на
Софийската света митрополия „Благата вест”
Тази пролет, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български
патриарх Неофит, за първи път Софийската света митрополия организира фотографски
конкурс на тема “Благата вест”, посветен на празника Благовещение. Целта бе чрез
фотообектива да се покаже как Благата вест за зачатието на Спасителя носи радост на
човека и на цялото творение. В конкурса право на участие имаше всеки, навършил 18 години
и желаещ да изпрати свои авторски фотографии, без служители на Софийската света
митрополия, членове на журито или техни роднини.
Във фотоконкурса се включиха 25 участници от цяла България с общо 49 авторски фотографии
(отговарящи на обявените технически изисквания). Периодът за провеждане бе от 1 до 31 март,
а резултатите от конкурса бяха обявени на 4 април – Неделя Кръстопоклонна, на официалния
сайт на Софийската света митрополия.
Отличените фотографии бяха селектирани от жури в състав: Негово Преосвещенство
Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, свещеник Георги
Димитров от столичния храм „Св. Троица“, кв. „Слатина“, д-р Андрей Касабов, началник на
Културно-информационния отдел на Софийската света митрополия, Весела Игнатова и
Пламен Михайлов, фотографи на Митрополията и редактори на официалния сайт.
Качествените фотографии, получени в конкурса, затрудниха избора на журито, но все пак
целта бе да бъдат отличени най-добрите снимки, съчетаващи фотографски умения и ярко
изразено духовно послание, свързано с темата за Благата вест.

Благодарим на всички участници и им пожелаваме радостни пасхални дни!
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НАГРАДЕНИТЕ
ПЪРВО МЯСТО: Николина Йовева от Пловдив (28 г.)
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ВТОРО МЯСТО: Константин Обретенов от Пловдив (25 г.)

ТРЕТО МЯСТО: Радослав Свирецов от София (21 г.)
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ПЪРВА СПЕЦИАЛНА НАГРАДА: Иванка Руснакова от София (23 г.)

ВТОРА СПЕЦИАЛНА НАГРАДА: Кристина Латева от София (32 г.)

Поощрителни награди в конкурса получават Кирил Найденов от Асеновград (29 г.),
Славяна Кръстева от София (19 години) и Петър Чапкънов от с. Кабиле (30 г.).

Православно изкуство
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Репродукция: Пламен Михайлов
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Възстановителят на Българската патриаршия
Българският патриарх и Софийски митрополит КИРИЛ

На 7 март 2021 г. се навършват 50 години от блажената кончина на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Кирил. Тази година отбелязваме и 120 години от неговото рождение – роден е на 3 януари 1901 г. със светското
име Константин Марков Константинов в Ючбунар, един от бежанските квартали
на София. За неговата дейност на патриаршеската и митрополитската катедра ни
споделя доц. д-р Павел Павлов, дългогодишен преподавател по история на Църквата и
зам.-декан на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. С него разговаря Пламен Михайлов.

За ситуацията в Българската православна църква преди избора на Българския
патриарх и Софийски митрополит Кирил
Първоначално през 1938 г. бъдещият патриарх Кирил е избран за митрополит на овдовялата Пловдивска епархийска
катедра, дотогава той изпълнява длъжността главен секретар на Св. Синод. В продължение на петнадесет години
той изпълнява своите задължения като Пловдивски митрополит. Цялото това време е много сложно. От една страна,
БПЦ се бори за признание и премахване на схизмата, а от друга – България започва да администрира и Беломорието.
На Пловдивския митрополит Кирил се пада нелеката задача да управлява едновременно с Пловдивската и Маронийската епархия в Западна Тракия. Родопа планина става център на неговия обединен диоцез в този период и той
хвърля доста усилия, за да го ръководи.
Ключов момент от това време е каузата за спасяването на българските евреи, като митрополит Кирил е от лицата,
които стоят на предна линия. Тогава той е малко над 40-годишен, но радикално се противопоставя на депортирането им, за което през 2000 г. е провъзгласен от израелския институт за изследване на Холокоста „Яд Вашем“ за
„праведник на народите“.

Отношението на новата власт след 1944 г. към (по това време) Пловдивския
митрополит Кирил
След 9-и септември има много големи изпитания, особено за младите митрополити. Митрополит Кирил е арестуван
за няколко месеца, заедно с митрополит Паисий Врачански. Те са и най-активните във времето на Втората световна
война, двамата емблематични представители на младата висша йерархия на Българската църква в този период.
Очевидно целта на техния арест е освен чисто сплашване и да се покаже отношението на новата власт към Българската църква и към активното поколение от българските архиереи. Дори не говорим толкова за идеологически
различия, а чисто като физически възможности за изобличаване, за публичност, за активност. От изявленията му и
като митрополит, и като член на Св. Синод, е видно, че той клони към патриотичната част от българската интелигенция, неговите предци са бежанци от Македония, близо до Корча (дн. Албания). В моето детство имаше много силна
памет от чадата и на Паисий Врачански, и на патриарх Кирил, които детайлно разказваха за мъченията, на които са
били подложени българските митрополити след 9-и септември.
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Членовете на Третия църковно-народен събор в шествие към катедралата „Св. Александър Невски“ за интронизиране
на новоизбрания патриарх Кирил, 10 май 1953 г. Снимка: архив на ПКСХП „Св. Александър Невски“

От арестуването до избора на митрополит Кирил за Български патриарх
От арестуването минават почти десет години. Патриарх Кирил става много необходим на Българската църква,
а може би и на българската политическа конюнктура, след оттеглянето на екзарх Стефан през 1948 г. В онова
време се търси личност, която, от една страна, да е достатъчно енергична, за да може да отстоява историческите права на Българската църква и на християнството в България, т.е. трябва да е човек, който има самочувствие и
същевременно да е малко или повече приет от утвърждаващата се нова власт. Търси се личност, която да може да
балансира, но същевременно да не е отстъпчива до такава степен, че да може комунистическата власт да смачка
Църквата. Ситуацията е толкова тежка, че малцина изобщо са смятали, че могат да се справят към онова време,
особено що се отнася до по-възрастните митрополити. А и те са доста по-реакционно настроени, по-несговорчиви
към новата власт, дори с известна доза презрение. Но в Църквата през комунистическия период имаше едно силно
усещане за самосъхранение и консолидация, и се знае, че който и да е избран, той ще бъде човекът. Работата няма
да му е лесна, може да го критикуваме, но знаем, че сме в един отбор – на тези, които вярват в Бога.

Заслугите на патриарх Кирил за възстановяването на Българската патриаршия
Възстановяването на Патриаршията така, както патриарх Кирил го вижда и постига, е благодарение и на разбирането му за достойнство въз основа на историческата памет. Защото вариантът, който ни се предлага по това време
от Москва, е доста по-неблагоприятен – той е ние да бъдем нещо като патриаршия към Руската патриаршия, като
грузинския вариант. Но патриарх Кирил познава историята и има изследователски усет, а и той е израсъл в среда
на мигранти, които са напуснали родните си места заради България, затова при него има много силна патриотична
нишка. Като резултат при патриарх Кирил се вижда много по-ярко тази дълбока приемственост с историята на
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Българската църква, отколкото при който и да е друг от българските предстоятели след 9-и септември. Той има
самочувствието и се бори Българската патриаршия да бъде приемник и наследник на всичките исторически институции на Българската църква от основаването й през 870 г., от делото на светите Братя, което е част от делото
на Българската църква, през цялото Средновековие, през Българската архиепископия в Охрид, през Търновската
патриаршия и Българската екзархия. Неговата заслуга в тази приемственост между екзарсите Антим, Йосиф и Стефан и Патриаршията в 1953 г. е огромна. Т. е. това не е нова църква, а това е старата Българска църква, която през
вековете съществува и сега намира израз във възстановяването на Патриаршията. Патриарх Кирил се бори много и
успява да наложи в България разбирането, че това дело е именно възстановяване, а не основаване.

Българската патриаршия като възстановена хилядолетна църква от
св. цар Борис до наши дни
Тази приемственост ние като младо поколение през 80-те години много ясно я осъзнавахме и ни даваше самочувствието не само да бъдем част от Църквата, но и да искаме да работим за Църквата, да живеем в Църквата, да учим
в Семинарията, да станем духовници и т. н. Тежко е положението на Църквата в комунистическия период, но тя не
е само онази маргинализираната в комунистическа България, а Църква с историческа нишка на повече от хиляда
години. Това е една от големите заслуги на патриарх Кирил, която дава перспективата на Българската патриаршия
да намери мястото си сред останалите поместни църкви, а не да бъде една новородена, приютена от някоя друга
голяма поместна църква Патриаршия. Цариградската патриаршия започва общение с нас едва през 60-те години,
като почти до края на управлението си патриарх Кирил се бори Българската патриаршия да бъде всеобщо призната. И то най-вече от Цариград, защото оттам е и най-голямата съпротива. Не е било така през 1945 г., но особено
при патриарх Атинагор има доста обтегнати отношения, които обаче патриарх Кирил успява да разреши. И слава
Богу, защото след него това много трудно би могло да се постигне.

Личните качества на патриарх Кирил, допринесли за укрепване позициите на
Българската църква
Като говорим за Кирил като патриарх, той има и самочувствието, и
постоянството, тази характерна за него упоритост, за да може да докарва нещата докрай. Има самосъзнанието на предстоятел на една
хилядолетна Българска патриаршия, това умее да го изразява и чрез
историческите си съчинения, и чрез проповедите си, и с държанието
си – било на заседанията на Св. Синод, било в комуникацията с други
предстоятели или със светските власти. Патриарх Кирил умело стои
на поста български предстоятел. Убеден съм, че компромиси – и лични, и свързани със ситуацията – се е налагало да прави, но цялостното му поведение и съзнание е на предстоятел на една абсолютно
достойна църква с автокефалия от много, много векове. Не е новопоявила се поместна църква, като например Румънската патриаршия,
Полската, Чехословашката, Албанската църква и др. Патриарх Кирил
утвърждава авторитета на Българската църква като патриаршия,
която е сред петте стари патриаршии. Няма как Българският патриарх да се държи като архиепископ или митрополит на някоя поместна
църква. Кирил успява да възвърне позициите на Българската църква
и да стои достойно като патриарх в едно много недостойно време.

За трудностите начело на Софийската
митрополитска катедра
Като епархиот на тази епархия с почти 2000-годишна история трябва да кажа, че в ново време се създава изключително неудобство
от това припокриване на длъжностите – предстоятелят на Църквата да бъде и Софийски митрополит. Софийската е от най-големите
по територия и най-многолюдната епархия, обединила територии и
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епархиоти от четири или пет бивши епархии, включваща и милионния столичен град. Епархийският архиерей има за
пасоми повече от два милиона и едновременно с това трябва да е предстоятел на Българската църква. Той е раздвоен и в организационната, и в представителната си функция, и в богослужебната дейност. А патриарх Кирил до
1968 г. остава управляващ и на Пловдивската епархия, защото е смятал, че комунистите няма да го издържат дълго
и, подобно на екзарх Стефан, ще го принудят да си подаде оставката като предстоятел на Българската църква, с
което да загуби правата си и като софийски архиерей. Но въпреки това патриарх Кирил е много активен и служи не
само в софийските храмове, а и навсякъде в епархията. Това разбираме и от многото антиминси, които е оставил при
първото си посещение и богослужение в епархийските енорийски църкви.
Освен това той полага много грижи за високия образователен ценз на българското духовенство. Особено в това
време, когато Богословският факултет е изгонен от Софийския университет и богословското образование битува
като едно ведомствено висше училище на Българската църква. Патриарх Кирил е основателно притеснен от една
страна – от падането на образователния ценз, а от друга – за нужното умение на българския духовник да бъде едновременно свещенослужител, пастир и авторитет на църковна образованост в енориите, след като вероучението
е извадено от българското училище. Затова той подема много инициативи в тази посока, възползва се от това, че
в рамките на Българската патриаршия и на Духовната академия има лектори, които ангажира в по-голяма степен с
дообразоването на българското свещенство и верния народ.

Панихида в памет на патриарх Кирил в Бачковския манастир, 29 февруари 2020 г.
Гробното място на патриарх Кирил в съборния манастирски храм, 6 март 2021 г.
Фотограф: Весела Игнатова
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За богословското образование на свещениците
Патриарх Кирил създава опреснителни курсове за българските свещеници, програми за събеседване с българското
свещенство, свещенически конференции в Софийска епархия, които имат за цел (поне веднъж в годината) всички
свещеници да се събират – като един събор на епархията. В това отношение патриарх Кирил е изключително активен в онзи период, когато книгоиздаването на Българската църква е разсипано – вестниците и списанията, които се
издават, са унищожени, остават „Църковен вестник“ и списание „Духовна култура“. Всички тези инициативи са важни,
за да може да се компенсира тази загуба откъм просвета, образование и богословие; за да може във вътрешния
живот на Църквата да се запази високото богословско ниво и образование. Нещо, което не виждаме след това да
се прави – след кончината на патриарх Кирил се забелязва един упадък на инициативите за високо образование на
свещенството, за богословска подготовка на свещениците, която да продължава след ръкоположението им. Това е
изключително важен пример, който Софийската епархия и цялата Българска поместна църква дава по времето на
патриарх Кирил. Мисля, че много от тези неща е крайно време да се възстановят. Сега имаме достатъчно духовни
образователни институции и е важно да се върне образоваността в Българската църква, богословската образованост в църковната йерархия, да се цени богословието като знание и живот. Свещенството не е просто занаят, то е
служение, за което е необходима много добра базисна подготовка, но и непрекъснато опресняване на знанията, за
да може наистина богословието да е гласът на Православната църква.

Активната дейност на Патриарха в условията на атеистичен режим
Патриарх Кирил е доста отворен човек. Той общува с много хора, и в тази част от дневника му, която излезе от печат,
може да се види лична кореспонденция с отделни свещеници, с архиерейски наместници, той е доста комуникативен
човек. Нещо, което е много важно, за да се поддържа вътрешният дух и авторитетът на Църквата в самата среда
на свещениците. По онова безбожническо време всички, които са в Църквата, в много по-голяма степен се чувстват
като отбор – от патриарха, най-старшия митрополит, до последния семинарист или някое дете в енорията. Усещането за външна заплаха приобщаваше в много по-голяма степен хората в рамките на Църквата и много повече си
вярвахме един на друг. Това обаче трябва да бъде подкрепяно, да се дава пример, да се подклажда от йерархията. А
това патриарх Кирил е умеел да прави, той активно се е срещал с хората, служил е, въпреки че огромен антураж от
службите за сигурност го е следял – какво точно ще говори и ще проповядва публично. Можел е да се затвори в някоя
резиденция и да си пише мемоарите. Но патриарх Кирил не прави това, а тича, служи до последния ден. И се упокоява
в Господа твърде млад за предстоятел на Църквата – само на 70 години. Можем да приемем, че това е последица
от живота под голямо напрежение, от непрестанната будност в стремежа да се компенсира ограничаването на
външната граница на Църквата и стесняването й в рамките на една маргинализирана общност. Но вътре в нея има
достатъчно активност, която тя излъчва въпреки ограниченията. И това умее патриарх Кирил да прави блестящо,
а и нямаме друг по-добър пример. Затова той и в свое време, и по-късно, привлича и немалко критики, защото много
хора не можеха да предположат, че той е вършел всичко това самостоятелно; че е имал тази смелост, защото те
не са я имали.

Историческото място на предстоятеля на Българската православна църква
Всички, които сме родени във времето на маргинализацията на Българската църква, носим и комплекса на една общност, която е притискана, която има много малък „диоцез“ и която не може да говори за и на всички. Тогава БПЦ сякаш
говореше за определена група – имаше свои и други, чужди. А тук говорим за предстоятел, за когото всички са свои,
защото Българският патриарх не е само длъжност, отговорна за определена територия за конкретен исторически
период, той е патриарх и във времето. Първо на чедата на св. цар Борис, на св. Йоан Рилски, на св. Климент, на св.
Патриарх Евтимий и т. н. Той е патриарх, както по историческия хоризонтал на настоящето, така същевременно е
патриарх и по вертикала – на всички, които някога са били в лоното на Българската църква и като личности, и като
територия. Двете се засичат и се получава един своеобразен кръст на историческото време и на есхатологичното време-вечност. Можем да кажем, че патриархът е предстоятел и в Царството Божие на всички, които някога са
били в диоцеза на Българската църква. А тази 1150-годишна история на самостойната ни Църква не е никак малко
време. Осъзнаването на това средищно място, което заема предстоятелят на Българската църква – пак казвам, че
патриарх Кирил според мен най-ясно от всички разбира това – прави тежестта на короната наистина много голяма.
Изисква се огромна сила, огромно смирение, за това, че не можеш да си като св. патриарх Евтимий или като първия
епископ на българския език св. Климент, сравненията с които никога не са в полза на съвременниците. Кръстът за
един предстоятел на Българската църква е много, много тежък и патриарх Кирил го носи с достойнство.
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Икона на св. Цар Борис от храм “Покров Богородичен” в Кремиковския манастир

Живот и дело на св. равноапостолен
цар Борис-Михаил Покръстител
(български владетел от 852 до 889 г., чества се на 2 май - т.г. на 5 май)
Св. цар Борис-Михаил е син на кан Пресиян и правнук на кан Омуртаг. За разлика от Крум,
Омуртаг и Маламир, бащата на св. Борис не извършва гонения против християните и възпитава
своя син в пълна веротърпимост.
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След възкачването си на престола канът търси начин за държавно укрепване и културен възход на
България, която по това време е разкъсвана от силни верски, класови и идейно-политически противоречия. Необходимо било единство между българи и славяни, силна и справедлива царска власт, както
и устойчиви отношения със съседните империи.
Настанали бедствия и глад в държавата, а вражеските набези се усилвали. Просветен от разговори със
св. Методий и с други свои приближени християни, канът измолва помощ от Бога и открива истинната вяра, както и начин за спасение и въздигане на България чрез установяване на християнството.
Дочакал търпеливо удачния момент, кан Борис сключва мирен договор с Византия през 865 г., при
който голяма част от българския народ, множество държавни първенци и самият кан приемат свето
Кръщение с благословията на Цариградския патриарх Фотий. Българският владетел приема титлата
„княз“ и името на своя кръстник – византийския император Михаил III.
Народът с радост приема единението в Христа на богати и бедни, българи и славяни, велможи и
простолюдие, но някои знатни боляри не желаели с християнизирането на държавните структури
да загубят благородническите си привилегии и вдигат оръжие против княза. С горещи молитви св.
цар Борис потушава бунта по чуден начин – без да използва оръжие (според житието му), а след като
наказва само 52-ма души, опазва мира, християнската законност и тържеството на спасителната вяра
в България.

Как св. цар Борис потушава бунта против Христовата вяра
(откъс от житието на светеца)
Като призовал името Христово, само с четиридесет и осем души, които останали предани на християнството, той потеглил против цялата тълпа; и
веднага, щом излязъл от градските врата, явили се пред него и пред тия, които
били с него, седем духовни лица и всеки от тях държал в ръка запалена свещ
и така вървели пред княза и пред ония, които били с него. На тия пък, които били въстанали, се показало, че върху тях пада голямо пламтящо здание,
а конете на ония, които били с княза – както се сторило на противниците –
изправени на задните нозе, пристъпвали и ги тъпкали с предните. И нападнал
на тях такъв страх, че те не могли да се приготвят нито за отбрана, нито за
бягство, но като се прострели на земята, не могли да се помръднат. Князът
предал на смърт до петдесет и двама души от болярите, които особено бунтували народа против него, а на останалия народ позволил да се разотиде невредим.

Позовавайки се на Цариградските нормативни и богослужебни книги, князът установява в България
църковни канони и християнски граждански закон (преведен от св. Методий като „Закон за съдене на
хората“) – с това св. Борис допринася за правилно разкриване на истинната вяра сред българите, като
донася и нужното единство и устойчивост в страната. Покръства и областите Влахия, Молдавия, Трансилвания, Банат, Буковина, Сърбия, Босна, Херцеговина и Хърватско – по това време български земи.
Упоритата дипломатическа дейност на св. цар Борис и на неговия помощник болярина Петър довежда до установяване на независимата Българска архиепископия само пет години след покръстването
– през 870 г., с благословение и духовници от Цариград. Така са разсеяни опасенията за намеса на
византийски интереси в България чрез църковните среди.
За да се докоснат сърцата на българи и славяни до истинната вяра, нужно било богослуженията и проповедите да се извършват на познат за тях език. Затова св. цар Борис усилено търси родни духовници
и общувайки дълго със св. Методий, през 886 г. приема с големи почести на българска земя прогонените от латиняните ученици на солунските двама Братя, спасява делото им и го подпомага с целия
държавен ресурс, като поставя св. Климент за учител в Западна България, а св. Наум – в Източна.

Живата история

49

След укрепването на българската държава и Църква, построяването на множество храмове и манастири, както и усърдното християнско просветителско и книгоиздателско дело, от голяма ревност към
вярата св. цар Борис-Михаил се отдава на монашеско уединение. През 889 г. той приема пострижение
в манастира „Св. Пантелеймон“ и поставя начело на държавата първородния си син Владимир Расате.
Поради нехайството към християнското държавническо дело, разгулния живот и откритата езическа
политика на Владимир Расате, св. цар Борис е принуден да се завърне на престола и, въпреки любовта
към сина си, да ослепи и изпрати в тъмница отстъпника като така му дава възможност да се разкае и
да спаси душата си. Покръстителят свиква и Първи църковно-народен събор в гр. Преслав през 893 г.,
когато на трона е поставен най-младият царски син Симеон. На този събор българският език е определен за официален в българската държава, църква и училище.
След още 14 години монашески живот, съчетан със съвети към цар Симеон в държавното управление
и подкрепа на просветителите в книжовното дело, св. цар Борис-Михаил се преставя в Господа през
907 г., оставяйки обновена и стабилна българската държава за десетилетия напред. Заради основополагащото значение на християнското му дело за българския народ, Православната църква почита св.
Борис-Михаил като равноапостолен и благоверен цар.

Пламен Михайлов

Източници
1. Алексиев, архим. Серафим. Житие на св. цар Борис, покръстител на българите. СИ, С. 1965, с. 13-17, 20, 36-43.
2. Събев, проф. Т. Самостойна народностна Църква в средновековна България. СИ, С. 1987, с. 131-154.

ПРЕДСТОЯЩИ ГОДИШНИНИ
През тази година Българската православна
църква – Българска Патриаршия ще
отбележи следните значими за нашата
църковна история и агиография годишнини:

1105 години от успението на св. Климент,
архиепископ Охридски (27 юли 916 г.);
1075 години от успението на преп. Йоан Рилски
Чудотворец (18 август 946 г.);
1300 години от успението на
св. цар Тервел-Тривелий Теоктист
(3 септември 721 г.);
615 години от успението на св. Киприан,
митрополит Киевски и Московски
(16 септември 1406 г.).

Стенопис с образа на св. цар Тривелий Теоктист от
Бельова църква „Рождество Богородично“ до Самоков,
1869 г. Фотограф: Пламен Михайлов
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Също така през тази година се навършват 545
години от обновяването и зографисването на
главната манастирска църква на Драгалевския
манастир „Успение Богородично“.

ПЪТУВАНЕ ДО СВЕТИТЕ ЗЕМИ
Нина Борисова
Има земя, особено скъпа и почитана от всяка
християнска душа – Светата земя.
Тя е привличала и привлича с неустоима сила
поклонници от цял свят. Всяко поклонническо
пътуване е безценен духовен опит, но за искрено
вярващия християнин докосването до Светите
земи е по-особено поклонническо преживяване.
То носи автентичното усещане за действието на
благодатта Божия на всяко от местата, свързани
със събитията от Новия и Стария Завет.

Връх Небо, Йордания
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Връх Мойсей
Още в първата библейска книга Битие се говори за Обетованата земя, обещана от Бог на Авраам с благословението да стане
баща на голям народ (Бит. 18:19). Спомената е и дъбравата Мамре, в покрайнините на древния Хеврон, където Светата Троица
се явява на Авраам.
Към Обетованата земя се отправя и бягащият от египетското
робство еврейски народ, воден от Мойсей, който, пребивавайки
40 дена в пост, се удостоява да говори с Бога и да получи скрижалите с Десетте Божии заповеди. Днес мястото, на което това се е
случило според библейското предание – емблематичният връх
на планината Синай, висок 2385 метра, носи името на старозаветния пророк и Боговидец.
В подножието на легендарния връх се намира манастирът „Света Екатерина”, седалище на най-малката и една от най-древните
църкви – автономната Синайска православна църква. С непрекъснат молитвен живот до днес, съхранила безброй светини,
сред които и жива Неизгарящата къпина – същата, пред която
Бог казал на младия Мойсей да събуе обувките си, защото мястото, на което стои, е свято (Изх. 3-5). Всъщност тези думи са
ориентир и призив към всеки поклонник и днес – с какво чув-
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Манастирът
„Св. Екатерина”

ство подобава да пристъпва към светинята, с осъзнаване за собственото недостойнство, за да допусне Божията благодат да го докосне.
Със старозаветния разказ за Мойсей е свързан още един планински връх – Небо, в днешна Йордания. От това място, след 40-годишно скитане в пустинята, преди да предаде Богу дух, Мойсей
вижда простиращата се като на длан Обетована земя Ханаан. В тази земя с Божието благословение се установява еврейският народ и за него тя се превръща в подобие на земна райска градина.
Тук народът очаква и обещания от Бога Месия.
Вече в светлината на новозаветните събития, за православния християнин Обетованата земя е духовно отечество, простиращо се от Кайро – града, подслонил Светото семейство, и манастирите
на отшелниците край Александрия, и бреговете на Червено море в Египет, през Синайската пустиня, Палестина, Самария – до покрайнините на Галилейското езеро и земите около река Йордан и Мъртво море, а на север – до бреговете на Средиземно море и земите Тирски и Сидонски.
Светата земя пази спомена за Рождеството, Кръщението, Страданията, Възкресението и Възнесението на нашия Господ и Изкупител Иисус Христос. По калдъръмите на древните й градове още
отекват стъпките на Спасителя, Божията Майка, апостолите, на стотиците почитани новозаветни
и старозаветни светии и християнски мъченици, напоили я обилно с кръвта си.

Входът на храма на
Божи Гроб
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Духовен център на Светата земя безспорно е Йерусалим, а неговото туптящо сърце е храмът на
Божи Гроб. Тук, откъдето изгрява Слънцето на нашето спасение, поздравът Христос воскресе! се
чува целогодишно, а православната света Литургия е винаги Пасхална и всеки идещ в името Господне е благословен!
В име Господне и свети Давид Гареджйски (VI век) се отправя на поклонение към Йерусалим,
след като извършва множество подвизи и чудеса на вярата в Иверия и основава лавра на пустинната планина Гареджа, наричана грузинската Тиваида (по подобие на монашеската раннохристиянска отшелническа Тиваида в Египет и с палестински правилник). Когато дошъл на Елеонския хълм, откъдето се е възнесъл на небето нашият Господ, и пред него се разкрил Божият
град Йерусалим, внезапен ужас обхванал светия старец Давид и дълбоко чувство на смирение
изпълнило душата му. Не се осмелявам от това място да продължа поклонението, за да не омърся
с нечистите си нозе местата, осветени със светите Твои стъпки. И това за мен е предоволно, че аз,
грешният, се удостоих да видя тези свети места, макар и отдалече, казал св. Давид и се навел, взел
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три камъка от Светата земя и тръгнал обратно към своя манастир в Иверия. Господ – като видял смиреномъдрието на Своя
раб Давид – открил неговата святост и вяра на тогавашния Йерусалимски патриарх Илия. Той изпратил на патриарха ангел в
съновидение, който му казал: Моят възлюбен Давид, като се приближи до Йерусалим, отнесе със себе си цялата му благодат. Първойерархът много се удивил и веднага изпълнил Божията воля
като изпратил бързоходци, които настигнали св. Давид, носещ в
кошница трите камъка и му предали дословно Божията повеля:
...с вярата си ти взе благодатта на Моя град Йерусалим, но на Мен
ми е угодно две части да върнеш на Йерусалим, за да не бъде лишен
съвсем от благодат... А третият камък Бог дарил на св. Давид , за
да го отнесе със себе си в своя манастир – като благодатен знак и

Йерусалим:
Изглед от хълма на
Възнесението Господне

Дъбравата Мамре

спомен за силата на неговата вяра. Св. Давид благодарил на Бога
за Неговото благоволение и със смирение отклонил поканата на
Йерусалимския патриарх да посети града Давидов. С най-малкия камък, но с велика благодат, той се върнал в пустинята си в
Иверия. Днес камъкът на св. Давид се пази в централния храм
„Св. Троица” на Грузинската православна църква в столицата
Тбилиси.
За съвременния вярващ е непонятно какъв е този страх, който
накарал св. Давид два пъти да откаже да влезе в Йерусалим и
да се поклони на Божи Гроб и на местата, свързани с Христовите страдания. Та нали монахът се подготвял с години за този
подвиг, преминал през много изпитания и лишения, докато
стигне до Светия град?! Светецът обикнал Бога с цялата си душа
и знаел, че, докосвайки се до най-големите светини, не би могъл лесно да си тръгне обратно. И както апостолите, огрени от
Таворската светлина на Христовото Преображение, искали да
останат в това състояние завинаги, вероятно така и свети Давид
усещал, че няма да има сили да напусне Божи Гроб. Но той обичал и ближните си като самия себе си, каквато е новозаветната
заповед на Спасителя, а неговите братя в Христа го чакали и се
молили за него в далечна Иверия.
Както казва Тертулиан, по природа човешката душа е християнка и може би затова още с първите стъпки по тесните улички
на Стария град поклонникът започва да усеща необикновената,
завладяваща енергия на Йерусалим. Градът е разделен на зони,
като малки държави в държавата, със свои войници, напрегнато
следящи за безопасността на стотиците хиляди туристи и местни жители, от които се долавя всякаква реч: еврейска, арабска,
арменска, гръцка, руска... Дори израелските и палестинските
мобилни оператори се сменят само с преминаването от един
тротоар на друг. Всяка общност зорко пази религиозните си
светини и може би това кара новодошлият да се чувства сякаш
стои в центъра на арената на световно духовно противоборство
и невидима бран, от която зависи развръзката на световната история. Това не се усеща с такава сила никъде другаде в Палестина, дори в растилащата се между Тавор и древния град Ме-
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гидо Ездрелонска долина, сочена за мястото на
последната битка на ангелите с антихриста и
воинството му – Армагедон от Откровението на
св. Йоан Богослов (Откр. 16:16).

мария на 29 ноември 1979 г., и на нетленната
мъченица св. Анастасия Панагопулу, пострадала на 7 юни 1995 г. в гръцкия манастир на Елеонската планина, и много други...

В Светата земя нищо не е случайно и всеки досег
с нея остава незабравим. Защото, въпреки разписаните по минути поклоннически програми,
никога не се знае какво ще се случи и какъв е
Божият промисъл за съдбата на всеки един човек, стъпил на тази свещена и наистина необикновена земя. Достатъчно е да прочетем и да се
поучим от разтърсващото житие на света Мария Египетска, която именно в Светата земя Бог
призовава към покаяние и подвижничество; на
свети Сава Освещени, дошъл като млад на поклонение на Божи Гроб, останал в Светата земя
и основал в пустинята при склоновете на Кедронския поток един от най-древните и строги
манастири; или на светците от най-ново време,
просияли с мъченичество: свети архимандрит
Филумен Агиотафит (Божигробски), убит в Са-

Едва ли има поклонник, който веднъж предприел пътуване до Светите земи, да не желае
отново да се върне там. Затова и притокът на поклонници от цял свят стремително нарастваше,
докато пандемията от коронавирус не затвори
света за неопределено време. Сякаш Господ с
един замах възпря склонността ни да изпадаме
в крайности – в нашата ненаситност за събиране
на святост и преследване на благодатни преживявания, която понякога ни води до неглижиране и неоценяване на светините, намиращи се
на една крачка от дома ни. Това ме подсеща за
една клета и неука, но одухотворена възрастна
жена Добра, която вероятно мнозина столични
богомолци си спомнят добре. Тя по цели дни
стоеше в софийската митрополитска катедрала
„Св. Неделя”, която бе за нея центърът на све-

Манастирът „Св. Сава”

Йерусалим: Тъмницата на Христос
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та, и често, освен милостиня, вярващи, посетили Светите земи, й носеха армагани оттам и й споделяха ярките си впечатления от преживяното, както и голямото си желание отново да отидат и
да се причастят на Божи Гроб. А тя с учудване ги гледаше с едното си здраво око и казваше: Ма
за что ти е това, душо?! Те ти го Божи Гроб! – и сочеше към олтара на храма, светинята, от която
не се отделяше.
Православната догматика не разглежда въпроса за богословието на поклонничеството, но в беседата на Господ със Самарянката, описана в Евангелието на Йоан (4:19-23), откриваме много точно
напътствие, което ще става все по-актуално:
Казва Му жената: господине, виждам, че Ти си пророк. Нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие
казвате, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме. Иисус й казва: жено, повярвай Ми, че
настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Йерусалим ще се поклоните на Отца. Вие се кланяте
на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението е от иудеите. Но
иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които Му се покланят.
Днес, затворени и изолирани по домовете си, с тревога и съчувствие следящи печалните новини
от братски православни църкви за затваряне на храмове, знаем, че Бог не е изоставил стадото Си!
На всеки, пожелал да го последва по пътя на истинското поклоническо пътуване, е дал за пътеводител Своята безмерна Любов, струяща и от Свещеното Писание. С този божествен компас лесно
ще намерим невидимия храм в душата, който сме занемарили и където очаква завръщането ни
Небесният наш Отец.
Снимки: авторката
Домът на св. Вероника

Витлеем: Пещерата „Рождество Христово”
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Билинският манастир
„Св. Архангели Михаил и Гавриил“
Монахиня Павла (Борисова)
С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит на 25 февруари 2021 г. в
Билинския манастир (община Брезник) Негово Преосвещенство
Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Софийския
митрополит, отслужи тържествен водосвет. Поводът е приключен проект за обновяване на манастирския храм, украсен със
стенописи от св. Пимен Зографски, както и благоустрояване на
дворното пространство около него.
Билинският манастир се намира на 16 км северозападно от град
Брезник и на около 2 км североизточно от село Билинци. До него
води горски път след селото, част от който е достъпен само за високопроходими автомобили, но пък е приятен за разходка.
Сред местното население Билинският манастир бил известен
като „Свети Архангели“. В някои източници е споменат като манастир „Св. Архангели Михаил и Гавриил“.
Първото писмено сведение за светата обител е от 1587 г., когато
отец Стефан представлявал манастира в пратеничество на кюстендилския епископ в Русия. Източници от началото на ХХ в. сочат, че манастирът е съграден през 1460 г. Според изследователи
обаче светата обител е била основана още през XI–XII век – времето на византийското владичество по тези български земи.
Археологически находки в манастирския двор и около него показват, че през XIV век обителта вече е съществувала като голям
укрепен манастир, стъпил върху стръмния скат над реката. Останки от средновековните му зидове има южно от черквата, а до
жилищното крило се очертават основите на отбранителна кула.
До църквата е имало чешма, чиято вода извирала под олтара. Допуска се, че възникването на манастира може да е свързано със
свещен извор, почитан навярно още от езически времена.
Манастирът е представлявал комплекс от черква, жилищни и
стопански сгради. Разположен е върху наклонен терасовиден терен. Сградите затварят правилен четириъгълник. Дейностите
на проект с европейско финансиране помогнаха през 2018 г. да се
укрепи храмът, да се реставрират и консервират стенописите в
него и да се благоустрои дворът. Направена е и част от оградата.
Засега другите сгради остават почти разрушени.
Църквата е еднокорабна, едноапсидна, с чувствително удължен
кораб. Има входове от северната и от южната фасада. Изградена
е от ломен камък с хоросанова спойка, като на места има тухли и
дървени сантрачи. Църквата се осветлява от четири малки амбразурни прозорчета. В апсидата и на южната стена има по един
отдушник.
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Сегашната църква стъпва върху северната част на средновековната. От запазената част от първоначалните й зидове се вижда,
че е била кръстокуполна.
Стенописите разкриват два периода на изписване, макар и
близки един до друг. По стените на храма са образите на всички най-ярки светии, като се започне с изображението на Пресвета Богородица „Ширшая Небес“ и Иисус Христос, и после св.
Стефан, св. Атанасий, светите безсребреници лечители Козма и
Дамян, св. Николай, св. Димитър, св. Георги, св. Теодор Тирон,
св. Теодор Стратилат, св. Прокопий, старозаветните пророци и
още много свети образи – някои в цял ръст, други в многобройните медальони. В много от стенописите са пресъздадени важни
евангелски събития – Архангел Гавраил и Богородица от Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Кръщение, Лазарово
възкресение и Влизане в Йерусалим. В олтарното пространство
до отдушника е изписан св. Сава, а до него – Умиване на нозете,
Тайната вечеря, Предателството на Юда и още две сцени. Зографът богато е разказал Светото Писание в картини, така че във
времето, когато книгите не достигали, то да бъде научено чрез
изображенията.
Специалистите отнасят стенописите към XV–XVI в. Това се
потвърждава и от преписките, които доказват, че през XVI в.
Билинският манастир вече е съществувал отдавна. Билинският
манастир се споменава сред другите 15 манастира, възстановени
и изписани от родения в София св. Пимен, върнал се от българския манастир „Св. вмчк Георги Зограф“ на Света гора по родните си земи. Според преданието когато бил 55-годишен, на сън му
се явил св. Георги и му поръчал да се върне при народа си като
духовен водач. Години наред св. Пимен обикалял българските
земи, проповядвал, строил и обновявал храмове и манастири,
като ги украсявал със стенописи. Посетил първо София и нейните околности, след това бил в Южна България и в Бачковския
манастир. Обиколил и цяла Северна България, бил във Видин,
Силистра и други градове.
Понастоящем в манастира няма монашески живот и се обгрижва
от изпълняващия длъжността игумен иконом Константин Стойчев.
Проектът за настоящото възстановяване на Билинския манастир
е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014
– 2020 г. Църквата в светата обител е изцяло ремонтирана, подменена е покривната конструкция. Направена е специална фугировка и са изградени дренажи. Реставрирани и консервирани са
стенописите, повечето датирани от XVI и XVII век. Благоустроено
е дворното пространство, издигната е и външна ограда.
Така днес Билинският манастир „Св. Архангели Михаил и Гавриил“, обявен за паметник на културата, отваря врати за поклонници и посетители.

Фотограф: протойерей Костадин Тренев
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Фотограф: Пламен Михайлов

Бъдете като децата
Здравейте, мили деца!
Здравейте, скъпи слънчица!
Добре дошли при нас в това малко кътче, направено с любов за вас!
С радостно вълнение очакваме всеки любопитен поглед на искрящи
детски очички. Колко прекрасно е, че поводът за нашата първа среща е
дивното Христово Възкресение! А още по-прекрасно е това, че тук сред
нас е и Самият възкръснал Христос, защото Той винаги е там, където
двама или трима са събрани в Негово име.
Оставаме с вяра, надежда и любов за бъдещи наши срещи с вас – топли,
детски сърчица.
Да се радваме заедно и радостта ни да бъде пълна, защото:
Христос възкръсна!
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Среща с възкръсналия Христос
монахиня Серафима (Пиринска)

– Идваш ли с мен, мило дете?
– Къде?
– Там, където Животът побеждава смъртта.
– Аз... имам среща с приятел.
– Дааа... Имаш среща с най-добрия си Приятел.
– Откъде знаеш кой е най-добрият ми приятел?
– Познавам Го лично – изгони от мен седем зли духа.
– Ха! Че откога Ицо има такива способности?
– Твоят приятел Христо няма, но Христос има.
– Почакай! Ти да не си Мария Магдалена? Чел съм за теб и съм гледал филми.
– Хората обичат да си фантазират, но... слушай...
Беше ранна утрин преди изгрев слънце. Стоях до гроба Господен и плачех. И докато плачех,
насреща ми два ангела в прекрасно бяло облекло. Питат ме: – Жено, защо плачеш?
– Вдигнали са тялото на моя Господ – рекох, - и не знам къде са го положили.
Обръщам се назад и виждам градинаря. Задава ми същия въпрос, а аз го моля:
„Господине, ако ти си изнесъл тялото, кажи ми къде е, за да го взема!“ – И в този момент
чух най-сладкия глас!
– Ииии?
– Просто произнесе името ми: „Марийо! Не се допирай до мен – каза, – защото още не
съм възлязъл при Отца Си; но иди при братята Ми и им кажи: възлизам при Моя Отец и при
вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог“.
Разбираш ли, мило дете? Всичко се обърна в мен: сълзите – в радост, мракът – в светлина,
отчаянието – в увереност, заблудата – в истина. Защото това не беше градинарят, а
Христос! Жив! Възкръснал!
– Не ти вярвам.
– Не само ти. Никой от учениците на Христос не ми вярваше.
– Аз не за това. Просто не вярвам, че Иисус Христос ще се прави на артист и ще се
преоблича като градинар. Как така Божият Син ще те мами?
– Тук няма измама, мило дете. Нашият Господ е не само Спасител, но и Градинар на
душите. Той посява в нас семената на вярата, надеждата и любовта, а ние трябва усърдно
да плевим бурените, които са злобата, омразата, неверието и всичко, което пречи на
Божиите семенца да растат. Да се трудим с Божията помощ, докато Царството небесно
се осъществи в сърцата ни – тази райска градина от цветове на любов към Бога и ближните!
Образът на Христос е скрит във всеки един от нас, но ние не Го виждаме. Понеже
самите сме грешни, затова, вместо Божия образ, виждаме само греховете на хората –
действителни или въображаеми.
Поканих те на среща с твоя най-добър Приятел, мило дете. Среща с твоя Спасител, Който
възкръсна от мъртвите, победи смъртта и ни подари вечен живот.
Но ще поискаш ли ти да се срещаш с Него и да Го откриваш във всеки човек, дори и в
този, който е твой враг? Ще поискаш ли да слушаш най-сладкия глас, който ти говори чрез
Светото Писание, Църквата и чрез твоята съвест?
Ще поискаш ли да Го имаш в сърцето си?
– ДА БЪДЕ! ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!
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СВИДЕТЕЛИ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО - драматизация за Пасха
Представяме на нашите читатели сценарий на драматизация за Възкресение Христово с
автор монахиня Ирина от Самоковския манастир “Покров Богородичен”.
Сцената може да бъде разучавана в неделни училища,
както и в часовете по религия от началните класове.
Трима войници стоят пред гроба на Господ Иисус Христос
и разговарят.

ПЪРВИ ВОЙНИК: Трета нощ стоим пред гроба на един мъртвец!
ВТОРИ ВОЙНИК: Да бяхме поне на пост пред някого от нашите богове – императори, а ние стоим пред един израилтянин, който е наш роб, и то осъден като престъпник.
ТРЕТИ ВОЙНИК: Не мога да си обясня: цял живот Го преследваха, търсеха начин да Го убият. А сега? Ето на! Мъртъв е!
Защо се страхуват от Него?
ВТОРИ ВОЙНИК: Наистина е чудно!
ТРЕТИ ВОЙНИК: Слушайте!!! Мен ми се струва, че тук има
нещо по-сериозно! Нека пазим гроба както трябва, за да
не пострадаме.
Тримата стоят мирно, но изведнъж усещат силно
разлюляване…

ТРЕТИ ВОЙНИК: Олеле!!! Какво стана?!!!
ПЪРВИ ВОЙНИК: Земетресение?!!!
Изведнъж пред себе си виждат светлите силуети на два
Господни ангела, които достолепно стоят пред тях.

ТРЕТИ ВОЙНИК: О...? Това трябва да са...?!
ВТОРИ ВОЙНИК: Да! Това са ангели!!!
ПЪРВИ ВОЙНИК: Гледайте! Гледайте, колко са красиви!!!
В този момент зазвучава нежен ангелски хор, който пее
“Христос воскресе из мертвих…” (аудио изпълнение от хор

“Децата на Орфей” можете да чуете на адрес
https://youtu.be/SqfOF23e9MU или като сканирате QR-кода).


Войниците остават вцепенени, не могат да повярват, че
това действително се случва пред очите им. След песента
вторият със страхопочитание казва:

ВТОРИ ВОЙНИК: Какво ще правим сега???
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ТРЕТИ ВОЙНИК: Чакайте! Трябва първо да проверим гроба!...
Божичко!!! Няма Го! Та Той?! Наистина е възкръснал!!!
ПЪРВИ ВОЙНИК: Ами сега?!!!
ВТОРИ ВОЙНИК: Да отидем по-скоро при първосвещеника!
ТРЕТИ ВОЙНИК: Хайде! По-скоро! Дано по-скоро ни отмине
този ужас!
Войниците чакат пред вратата на синедриона. В това
време при първосвещеника влизат двама равини.

ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: И вие ли сте подранили тази сутрин?
ПЪРВИ РАВИН: Три нощи не съм спал. Страхувам се от Този
Назарянин. Откак земята се разтресе и посред бял ден тъмнина я покри – нямам покой. Но най-вече се ужасявам, когато
гледам завесата на храма, раздрана на две – от горе надолу. Това означава, че пътят към Бога е отворен за всички
хора по света. Не може да бъде! Ние сме избраният от Бога
род! Затова дрямка не ме хваща. Клепачите ми не могат да
се затворят.
ВТОРИ РАВИН: И аз съм така, брат. Смазан съм от умора.
Не дай Боже, Този да възкръсне, че какво ще правим? Целият
народ ще ни убие с камъни, затова че Го разпнахме.
ПЪРВИ РАВИН: Дано по-скоро ни отмине този ужас!
В този момент влизат запъхтяни войниците, уплашени и
останали без сили.

ПЪРВИ ВОЙНИК: Камъкът сам падна!
ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Как така падна?! Нали е запечатан?!
ПЪРВИ ВОЙНИК: Стана внезапен трус! Краката ни се подкосиха! Изведнъж! Двама ангели! С ослепителни облекла!
Пронизаха очите ни!!!
ВТОРИ ВОЙНИК: В този миг от небето прозвуча тържествен
химн: “Христос възкръсна от гроба! Христос победи смърта!
Тя нямаше сила да Го задържи, защото Той е Бог! И ние веднага избягахме, и дойдохме да ви известим чудото.
ТРИМАТА ВОЙНИЦИ: Върховни Първосвещенико! Христос
наистина възкръсна!!!
ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Засега излезте навън! Ние ще ви повикаме.
В този момент влизат и други равини, и съвещанието на
синедриона започва.

ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Какво да сторим, братя?! Цялото негодувание на народа ще падне върху нас!
ТРЕТИ РАВИН: Ще ни избият с камъни!
ЧЕТВЪРТИ РАВИН: Да! Това вече ни очаква!
ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Вижте, братя! И аз като вас три нощи
не съм спал, и три дни не съм вкусвал нищичко! Предположих
тази трудна ситуация и намерих изход от нея. Ако се съгласите с мен, ще се измъкнем невредими.
ВСИЧКИ РАВИНИ: Кажете ни я, върховни Първосвещенико!
ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Ще кажем, че учениците Му са Го откраднали, за да оправдаят своя Учител и себе си.
ВСИЧКИ РАВИНИ: Това е най-добрата идея!
ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Добре, щом всички сте съгласни, повикайте стражата!
Един от равините привиква стражата да влезе отново.

ПЕТИ РАВИН: Може вече да влезете!
ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Синедрионът единодушно реши щедро
да ви възнагради със златни римски монети, за да не разгласявате никому за случилото се тази сутрин.
ПЪРВИ ВОЙНИК: Тогава…какво да отговаряме на онези,
които ни питат?
ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Кажете, че когато сте спали, учениците Му са дошли и са Го откраднали!
ВТОРИ ВОЙНИК: Но това…Това означава, че началниците
ще ни предадат на явна смърт!!!
ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Не се безпокойте! Ние ще ви оправдаем пред тях. Само пуснете този слух и не се грижете за нищо.
ТРЕТИ ВОЙНИК: Добре, върховни Първосвещенико, ще сторим всичко по Вашата дума.
Войниците излизат и разговарят, като че ли съвестта им
проговаря за миг.

ПЪРВИ ВОЙНИК: Слушай, мен ме е страх! Ако се разбере
тази работа, няма да ни се размине!
ВТОРИ ВОЙНИК: Виж какво!...Тук става дума не толкова за
нашия живот, а за техния. Те си знаят работата! Нищо лошо
няма да ни се случи! Ще казваме това, което са ни заповядали. Ние си изпълняваме дълга!
ТРЕТИ ВОЙНИК: Хайде да си разделим парите!
ВТОРИ ВОЙНИК: Добре де! Добре!...Една на тебе, една на
тебе, две на мене.
ДВАМАТА ЕДНОВРЕМЕННО: Как така!
ВТОРИ ВОЙНИК: Аз взех парите! Имам по-голям дял.
Тримата се скарват, сякаш се надпреварват кой ще бъде
по-голям предател на Господа…

ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ: Така първите свидетели на светлото
Христово Възкресение били войниците, които се подчинили
на заповедта на първосвещениците и пуснали лъжливия слух,
че тялото на Спасителя е било откраднато от учениците
Му. Но тази измислица има ли истинско обоснование?

ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ: Първосвещениците, в безумното си озлобление към Христа, заплашвали дори Пилат, че ще го наклеветят на кесаря, ако не осъди Иисус Христос на смърт!
ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Но, след Възкресението на Христа, те
нито веднъж не се явяват пред него, за да подведат учениците под съдебна отговорност за кражбата на тялото
Господне.
ЧЕТВЪРТИ РАЗКАЗВАЧ: Ако това не беше лъжа, а истина, те
щяха да направят истински процес, и то – пред целия народ. А учениците, макар залостени зад вратите от страх, не
били обезпокоени от никого.
ПЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Нима може да си представим дванайсет
ученици безшумно да отминат заспалите пред самия гроб
римски въоръжени войници?
ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ: Ще успеят ли да отвалят без шум огромния камък и да го преместят встрани?
ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ: Нима стъпките на толкова души – дори
четирима да са били, не биха събудили римската стража,
изнасяйки тежкото тяло на Спасителя?
ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Ще продължат ли още да спят?
ЧЕТВЪРТИ РАЗКАЗВАЧ: Това е невъзможно!
ПЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Иисус Христос възкръсна!
ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ: А те…подкупени – мълчат!
ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ: Едва след Петдесетница, когато започнали да изповядват Христовото Възкресение като историческо събитие…едва тогава повикали учениците в синедриона, и то – не да ги питат, защо са откраднали Христовото
тяло, а за да им забранят да проповядват в Неговото име,
защото се страхували да не се открие истината.
ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Свидетели на Христовото Възкресение
не били само Неговите ученици. Възкръсналият Спасител се
явява не само на свети апостол Павел, но и на повече от
500 души. Силата на възкръсналия Господ Иисус Христос
продължавала да действа с още по- голяма мощ у апостолите, които извършвали чудеса в Негово име.
ЧЕТВЪРТИ РАЗКАЗВАЧ: Силата на Възкресението е жива и
днес. Тя обръща грешника от лошия му път и го прави Божие
чадо. Христос възкръсна! И ние ще възкръснем!
ПЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Христос воскресе!
ВСИЧКИ: Воистину воскресе!!

Текстът е подготвен от д-р Надежда Панайотова,
катедра „Сценична реч“ в НАТФИЗ. Аудиозапис на
драматизацията с нейния глас можете да чуете на
адрес https://youtu.be/nhVUgjuREho
или като сканирате QR-кода:
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Великден, Великден
Звънете камбани, звънете
с лъчи на ведри зари.

Текст: монахиня Валентина (Друмева)
Музика: Олга Цветкова
Аранжимент: Иво Минков

Вест чудна, възкресна носете
над родни поля и гори.
Припев:
Възкръсна Христос! В небесата Ангели
пеят безспир. Възкръсна Христос!
Усмихват се будни цветята,
в градините, в полската шир.
Звънете камбани, звънете!



Аудиозапис на изпълнението можете да чуете на
адрес https://youtu.be/nk3QUqw7_Fk

Отронвайте златни зрънца.
Най-светлата радост носете
на всички човешки сърца.

пред
„Кой ой
к
мене, е...
ен
м
д
за

ДА ИГРАЕМ НА...
Жмичка (Криеница)
Жумящият брои, доколкото е уговорката,
а в това време останалите се крият. След
като преброи, казва: „Кой пред мене, кой
зад мене, кой от двете ми страни, три пъти
подред жуми“, след което започва търсенето.
Когато някой от скрилите се бъде намерен,
двамата тичат до мястото на жуменето.
Който стигне пръв, трябва да го пипне с ръка
и да каже: „Пу, за теб!” или „Пу, за мен!”,
съответно за жумящия или за криещия се.
Този, който остане последен и не е успял да
се „заплюе”, става следващият жумящ.



Дядо Господи,

Указание:
Мило дете, какво би попитало Дядо Господ?
Напиши, снимай и изпрати на е-mail: info@mitropolia-sofia.org
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Художник: Теодор Петров
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Фотограф: Пламен Михайлов

„Св. Благовещение“ – новият храм на София
На 25 март тази година – Благовещение,
едно паметно и особено радостно събитие събра духовници
и миряни в столичния квартал „Дружба 2“.
В утрото на големия Богородичен празник бе извършено
пълно освещаване на новопостроения
храм „Свето Благовещение“.

Текст и снимки: Пламен Михайлов
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С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, чинът по освещаването и последвалата архиерейска св. Литургия бяха възглавени от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит,
в съслужение с архимандрит Василий, протосингел на Софийската митрополия, архимандрит
Никанор, игумен на Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян“, архимандрит Евтимий,
иконом Емилиян Костадинов, предстоятел на новоосветения храм, ставрофорен иконом Кирил

Дидов, предстоятел на храм „Св. ап. Петър и Павел“, иконом Йоан Чикалов, предстоятел на храм
“Св. Параскева”, иконом Серафим Янев, и. д. игумен на Кремиковския манастир „Св. вмчк Георги“, иконом Константин Стойчев, и. д. игумен на Леворечкия манастир „Св. Четиридесет мъченици“, протойерей Илиян Алексиев, предстоятел на храм „Рождество Богородично“ в кв. „Лагера“, протойерей Костадин Тренев, свещеник Тома Попов, протодякон Илиян Александров от
Пловдивска епархия, протодякон Иван Петков, йеродякон Вартоломей и йеродякон Поликарп.
Песнопенията на чинопоследованието и на светата Литургия бяха вдъхновяващо изпълнени от
столични църковни певци, ръководени от Светослав Цеков.
Тържественото събитие почетоха кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, кметът на
район „Искър“ Ивайло Цеков, Емил Велинов, директор на дирекция „Вероизповедания“ към
Министерския съвет, както и спомоществователи, станали съпричастни към инициативата за изграждане на новия храм.
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В края на светата Литургия епископ Поликарп прочете обръщение по случай Богородичния
празник и освещаването на новия храм от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит. В него се казва:
Светлият празник на светото Благовещение Богородично и тази година ни връща в смирения Назарет,
където преди две хилядолетия за пръв път в нашия свят прозвучава Благата вест за спасението на света
и на човечеството. Изпълнява се древното обещание: Бог милостиво поглежда към всички Свои чеда и
изпраща Своя Единороден Син между нас, за да ни увери по най-категоричен начин в безмерната Си любов – любов, която не познава граници, защото извира от недрата на самия източник на Любовта. (…)
За светата Православна църква този ден е още и ден на отдаване почит и уважение към жената, към
жената християнка, която с любов и ревност по Бога и Божия дом гради своето семейство като малка
Божия църква, отглежда и възпитава своите деца в духа на Христовата любов и на завещаните ни от
Христа Спасителя добродетели, ръководейки се вярно от примера на светото семейство на Пресветата Дева и от самата нея, в нейното послушание към Божията воля. Нека отдадем дължимото на тези
около нас, които всеки ден незабележимо съчетават молитвата със своята майчина грижа за нас, които
са истинска опора на своите семейства, а така и на цялото наше църковно общество, да ги поздравим
от сърце, като отвърнем на любовта им с любов, на грижата – с грижа, на всеотдайността – с всеотдайност. Нека се вдъхновяваме от тяхната ревност, дълготърпение и всеотдайно посвещение, да им
отдаваме заслуженото и да не скъпим време и внимание за тях. (…)
Днес радостта е преизобилна, когато наред с благовестието за началото на човешкото спасение, се освещава и дом на Всевишния Бог, който е място за молитва, благодарение и прибежище на всяка християнска душа. Благодарни сме, защото се изпълни едно дългоочаквано събитие, за което положиха труда
си много човеци. Всесърдечно благодарим на председателя на църковното настоятелство иконом Емилиян Костадинов, на настоятелите при новоосветения храм, на градоначалника и общинската управа,
на кмета на район „Искър“, на дирекция „Вероизповедания“, на българското правителство, на всички
ктитори и дарители, както и на всички знайни и незнайни човеци, подпомогнали според силите и възможностите си това богоугодно дело да бъде увенчано с успех. Всемилостивият Господ да ги дарува със
здраве, дългоденствие и преуспяване във всяко добро и спасително дело!
От днес имаме благолепен храм Господен, който е лечебница за душите на всички, които прибягват с
искрена вяра в Богочовека Христос и дейно участват в живота на Църквата, за утеха и спасение, под
покрова на Божията Майка.
По молитвите и небесното застъпничество на Пресветата наша Владичица и винаги Дева Богородица
Господ да укрепи всички нас в православната вяра, и приемайки Божието Слово в сърцата си, да благовестим истината на всички човеци.
Епископ Поликарп благодари на духовенството, певците и всички присъстващи на празничното
събитие, а на взелите най-дейно участие в строителството на храма с труд или дарения връчи
специални грамоти, подготвени от о. Емилиян и църковното настоятелство.
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Храм „Свето Благовещение“ се намира в двора
на построения през 1995 г. храм „Св. пророк
Илия“ в столичния кв. „Дружба 2“, който се
оказва недостатъчно голям, за да приюти богомолците от целия квартал. Затова преди девет
години започва строежът на нов, по-просторен и
благолепен храм, по време на председателството на иконом Емилиян Костадинов.
На 9 октомври 2011 г., с благословението на
блаженопочиналия Софийски митрополит и
Български патриарх Максим, е извършено тържествено полагане на плакет в бъдещите основи
на храма „Св. Благовещение“, а на 10 септември
следващата година е направена и първата копка от Знеполския епископ Йоан, по това време
викарий на Софийския митрополит (понастоящем Варненски и Великопреславски митрополит).
Скоро след това започва и строежът на новия
храм. Инициативата среща мащабна подкрепа
от жителите на квартала, събират се множество
дарения от вярващи. Хората, които нямаха финансова възможност, а искаха да помагат, го направиха по всякакви начини. Едни – с труд, други – с
привличане на дарителска подкрепа, споделя отец
Емилиян и добавя: Изключително съм благодарен
на арх. Красимир Джеджев, че направи много красив
проект, а и храмът сега има много добра акустика. Това е първият действащ православен храм
в Софийска епархия, посветен на Архангелското
благовестие, което получава Св. Богородица.
Енорията в столичния кв. „Дружба 2“ е една от
най-дейните в столицата. За това свидетелства
отново отецът: Преди пандемията имахме действащ курс по източно-църковно пеене и неделно училище за възрастни. За деца нямахме, заради проблем с помещенията. Сега вече въпросът се решава и
се надяваме от новата учебна година да стартира и
тази инициатива.
Църковното настоятелство организира и социална кухня към храма още от 2000 г., но при първото затваряне на заведенията през миналата година дейността ѝ е преустановена за два месеца.
Сега, с много строга организация и при спазване на
всички противоепидемични мерки, продължаваме
да храним хората, защото има доста нуждаещи се,
които разчитат на това. Единственото ограничение е, че работим почти без доброволци – споделя
отец Емилиян като изказва надеждата си в скоро време пандемията да премине и енорийската
дейност отново да заработи с пълна сила.
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По-важни църковни събития и
инициативи в Софийска епархия
Мощи на св. Стилиян бяха дарени на
Първия рехабилитационен център за деца с онкологични заболявания
На 15 февруари, когато се отбелязва Международният ден в подкрепа
на децата с онкохематологични заболявания, частица от мощите на св.
Стилиян бе дарена на Първия рехабилитационен център у нас за деца
с онкологични заболявания край костинбродското село Опицвет. Светата частица, която Софийската света митрополия дарява на възстановителния център, е предоставена за вечни времена от Доростолската
света митрополия. Частицата от мощите на св. Стилиян бе донесена от
ставрофорен иконом Ангел Ангелов, духовен надзорник на Софийска
епархия, и бе поставена в изградения в двора параклис, посветен на
светеца детепазител. Преди да постави мощите в храма, отец Ангел
и събралите се духовници от близките селища отслужиха молебен за
здраве и просперитет на децата и служителите в рехабилитационния
център.
Йеромонах Силуан
от Бистришкия манастир бе отличен
с офикията „архимандрит“
На 10 януари – Неделя след Богоявление, бе отслужена тържествена
света Литургия в храм “Св. вмчк Георги Победоносец”, в с. Бистрица,
Софийско.
С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит
и Български патриарх Неофит, богослужението бе оглавено от Негово
Преосвещенство
Белоградчишкия
епископ Поликарп, в съслужение с
архимандрит Василий, протосингел
на Софийската света митрополия,
йеромонах Силуан, игумен на Бистришкия манастир “Св. Петка” и духовници от епархията.
Клиросното пение огласиха Ангел
Младенов, секретар на Софийската
митрополия, и Светослав Цеков.
В неделното архиерейско служение
молитвено участие взеха Николай
Гюров, кмет на община Панчарево,
Самуил Попов, кмет на с. Бистрица,
както и от множество вярващи от
енорията и околностите.
По време на светата Литургия с архимандритско достойнство бе отличен
йеромонах Силуан, игумен на манастира “Св. Петка” в с. Бистрица. Той
получи това високо отличие за своите
достойни трудове в полза на светата
обител, за енорийското си служение
и най-вече за всеотдайната грижа,
която проявява за спасението в Христа на своите духовни чеда. Епископ
Поликарп му пожела офикията да
му бъде за спасение и духовно поощрение, за да бъде още по-отговорен и по-ревностен в служението.
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На събитието присъстваха кметът на Костинброд Трайчо Младенов, който активно сътрудничи
на Центъра, председателят на
Общинския съвет в Костинброд
д-р Атанас Тенев, Пламен Белчев, управител на Сдружението
за онкоболни деца, който е основен инициатор, организатор и
ръководител на възстановителния
център, както и педагози, членове
на медицинския екип на оздравителното заведение.
В края на последованието отец
Ангел Ангелов предаде благопожеланията на Негово Светейшество Софийския митрополит
и Български патриарх Неофит,
като отбеляза, че софийските
духовници винаги имат в молитвите си децата, които преминават
през този Център, и пожела на
всички здраве и да не се налага
отново да идват тук.

Осем години от интронизацията на Негово Светейшество патриарх Неофит
На 24 февруари, в деня на първото и второто намиране честната глава на св. Йоан Кръстител, се навършиха
осем години от избора и интронизацията на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит. На този ден в митрополитския катедрален
храм „Св. вмчца Неделя“ бе отслужена архиерейска
света Литургия.
Богослужбата бе възглавена от Негово Преосвещенство
Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит. С него съслужиха архимандрит
Василий, протосингел на Софийската света митрополия, ставрофорен иконом Нелуц Опря, представител на
Румънската патриаршия у нас, ставрофорен иконом
Ангел Ангелов, духовен надзорник на Софийска епархия, ставрофорен иконом Николай Георгиев, предстоятел на митрополитския храм „Св. вмчца Неделя“, храмовото духовенство и духовници от Софийска епархия.
Църковните песнопения на утренята изпълни д-р Калин

Кирилов, а светата Литургия бе огласена от мъжкия
храмов хор, ръководен от проф. протопсалт Мирослав
Попсавов.
В края на светата Литургия епископ Поликарп сподели по повод годишнината от интронизацията на Негово
Светейшество: „Осем години достойно и благодатно
служение. Осем години на добър и светъл пример за
всеки един православен християнин и българин. Осем
години в молитва – той за нас и ние за него. В днешния
ден на св. Литургия ние се помолихме на Бога, като Му
благодарихме за този дар, който ни изпрати – за този
ревностен и смирен първосветител на Българската
православна църква“. Владиката призова християните:
„Нека, молейки се на Бога да го съхрани, да имаме и
ние тази светла радост да се утвърдим и обогатим с добродетелите на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, който винаги ни
насърчава да бъдем достойни и предани Божии чада“.

Панихида пред Докторския паметник за загиналите във войните медицински работници
С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Неофит, в навечерието на Националния празник на България пред Докторския паметник в София бе отслужена панихида за загиналите
за нашето Освобождение лекари, фармацевти, фелдшери, милосърдни сестри и санитари. Заупокойното последование отслужи Негово Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, заедно с представители на Руската църква у нас – архимандрит Васиан и протойерей Евгени Повелчук,
ставрофорен иконом Ангел Ангелов, духовен надзорник на Софийска епархия, протойерей Костадин Тренев,
йеродякон Поликарп и дякон Александър Морозов.
За да почетат паметта на медиците, присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, Н. Пр. Елеонора Митрофанова,
извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в София и служители на посолството, акад. Христо
Григоров, председател на БЧК, както и други официални лица, представители на неправителствени организации
и граждани.
С тържествен ход бяха положени венци и цветя от държавни и родолюбиви обществени организации, както и от
много граждани, дошли да засвидетелстват своята признателност пред паметника на загиналите медици.
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Обновление на ремонтирания храм „Св. Георги Победоносец“ в Дупница
На 28 март, в Неделята на св. Григорий Палама, след като приключи ремонтът на покрива, фасадата и интериора
на храм „Св. Георги Победоносец“, бе отслужена архиерейска св. Литургия в дупнишкия храм. В началото на
службата бе извършено и обновлението на храма.
Василиевата св. литургия бе възглавена от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий
на Софийския митрополит, в съслужение с иконом Георги Паликарски, архиерейски наместник на Дупнишка
духовна околия и предстоятел на храма, храмовото духовенство и свещеници от Дупнишка духовна околия. На
певницата за утренята и за светата Василиева литургия пяха местни храмови певци и гости, а множество християни изпълниха храма, съучаствайки със своите молитви.

Снимки: Пламен Михайлов, Весела Игнатова
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Пет години от прославлението на
св. Серафим Софийски Чудотворец
Разговор на Весела Игнатова с архимандрит Филип (Василцев)
Един от най-видните духовници на нашето време, причислен към сонма на светиите в Православната църква, е св. Серафим Соболев, Богучарски архиепископ и Софийски Чудотворец. Тази година
се изпълват 140 години от рождението, 71 години от успението и 5 години от прославлението
на руския духовник, който голяма част от живота си прекарва в България, след като през 20-те
години на ХХ век идва у нас.
Владика Серафим, както с много любов го нарича народът, става духовен предстоятел на руските
църковни общини в България като пастирски обгрижва не само руските емигранти, но и много
българи. Той спомага за запазване чистотата на православното учение като оставя в наследство
безценни богословски трудове и проповеди. В предсмъртното си завещание към своите духовни
чеда архиепископ Серафим им дава утешителни напътствия, като ги приканва да идват с молитва пред Бога при неговия гроб и да му пишат писъмца със своите просби. От деня на неговото
успение до днес потокът от вярващи хора не секва нито за миг, а чудесата и изцеленията край
него не престават.
Новопросиялият светител Серафим е първият светец канонизиран и прославен заедно от две
поместни православни църкви – Българската и Руската. Повече от шейсет години почитащият го
народ в България бе в очакване на официалното църковно признание за неговата святост.

Епархията днес

75

И ето че на 3 февруари 2016 г. дойде дългоочакваното решение от страна на Архиерейския събор
на Руската православна църква. Съборът, който бе проведен в храм „Христос Спасител“ в Москва, в присъствието на българска църковна делегация, водена от Варненския и Великопреславски
митрополит Йоан, единодушно реши:
Като внимателно бяха проучени жизненият път и архипастирският подвиг на архиепископ Серафим,
станали по негови молитви чудеса и непрекъсващо всенародно почитание към него, Архиерейският събор на Руската православна църква, в единомислие със Светия Синод на Българската православна църква, определи да се причисли към лика на светците Богучарският архиепископ Серафим за общоцърковно
почитание.
За честване паметта на новопросиялия Софийски Чудотворец е определена датата 26 февруари,
тъй като на този ден през 1950 г. той завършва земния си път. Архиепископ Серафим, който по
своеобразен начин обединява Руската и Българската църква, е погребан в криптата под олтара
на руския храм-подворие „Св. Николай Чудотворец“ в София, където е и мястото на неговото
поклонение.
Прославлението на Божия угодник бе провъзгласно със знаменателни двудневни тържества в
София в присъствието на множество духовници и многохиляден народ от цяла България и от
Русия. Събраните свидетелства за чудотворството, живота и трудовете на архиепископ Серафим,
бяха представени през тези тържествени дни в конференции, изложби, концерти, филм и не
на последно място – в книга, в която за първи път бе публикувано неговото житие и светийски
тропар, както и част от безценните му богословски трудове – акатисти, поучения и проповеди.
В тържествените богослужби в църквата „Св. Николай Мирликийски“ към Руското подворие и
в кулминацията на богослуженията – Съборната св. Литургия в патриаршеската катедрала „Св.
Александър Невски“, участваха Светейшият Български патриарх Неофит и целият Свети Синод
на БПЦ, както и църковна делегация на Руската църква, водена от председателя на отдела ѝ за
външноцърковни връзки – Волокомския митрополит Иларион.
За този дългоочакван акт на признание за светостта на Богучарския архиепископ Серафим разговаряме с архимандрит Филип (Василцев), който бе постоянен двигател и жива връзка между
двете сестри църкви по време на целия процес по подготовката и извършването на канонизацията на Софийския чудотворец светител Серафим Соболев.

Архимандрит Филип бе
представител на Московския
патриарх у нас в периода
2011– 2018 г., а понастоящем
е настоятел на Подворието
на Руската православна
църква в Бейрут
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Тази година се навършиха 5 години от канонизацията на владика Серафим. Процесът беше
дълъг, а процедурата – тежка, тъй като бе свързана с две църкви – Българската и Руската. Кое
за Вас, като участник в цялата организация,
беше най-трудно за преодоляване в процедурата по пътя към канонизацията?
Уникалността на служението на св. Серафим
Соболев е в това, че по-голямата част от неговия
живот като архиерей преминава в България.
Владиката служи в София почти тридесет години. Той е бил в началото архиерей на Руската
задгранична православна църква, а няколко години преди кончината си се присъединява към
Московската патриаршия. Оставайки по рождение, по възпитание и по светоусещане дълбоко руски човек и духовник, той едновременно с
това става роден и близък и на своите български
духовни чеда. Това е и причината да е по-известен тук в България, отколкото в Русия.
Тези две обстоятелства обуславяха и сложността по подготовката за канонизацията на архиепископ Серафим. Коя църква трябва да го канонизира? Аз много добре си спомням първите
си срещи с Негово Светейшество блаженопочиналия Български патриарх Максим. Той бе убеден, че инициативата за канонизацията трябва
да произлезе от Руската православна църква,
защото именно под нейната юрисдикция той
е служил цял живот. Но в Руската православна
църква на този въпрос гледаха по друг начин.
От Москва считаха за правилно инициативата
за канонизацията да произлезе от Българската
църква, тъй като по-голямата част от живота и
служението на архиепископ Серафим са преминали в България.
Единственото вярно решение бе намерено
през 2015 г., когато по инициатива на Негово
Светейшество патриарх Кирил бе сформирана
синодална двустранна църковно-богословска
комисия за изучаване на материалите за живота и служението на архиепископ Серафим.
Тази комисия трябваше да разгледа изводите на вътрешноцърковни комисии на нашите
братски църкви. От страна на Руската православна църква за председател на комисията бе
назначен Волоколамският митрополит Иларион, председател на отдела за външно-църковни
връзки, а от страна на Българската църква –
Варненският и Великопреславски митрополит
Йоан. Така за първи път в историята на Православната църква се случи съвместно прославление на светец от две братски поместни църкви.

Прославлението на св. Серафим Софийски в храм
„Св. Александър Невски“, 26 февруари 2016 г.
Фотограф: Таня Вълчанова

Какво Ви мотивира да предприемете конкретни, активни действия за официалното признаване на светостта на владика Серафим? Имало
ли е други опити преди Вашето идване в България?
Опитите за събиране на необходимите за канонизацията свидетелства са започнали още
през 2007 г., при предстоятеля на Подворието протойерей Александър Карягин. Скоро
след назначаването и идването ми в България
аз се запознах с всички документи, които бяха
събрани до този момент и представени в Комисията по канонизация на светци на Руската
православна църква. Беше очевидно, че тези
материали са недостатъчни. И в същото време
за мен бе истински феномен - общонационалното почитане в България на владика Серафим
като Чудотворец. Действително, аз самият станах свидетел на няколко чудеса, които се извършиха след молитви към владиката. Тържествата по случай 130-годишнината от рождението
на архиепископ Серафим през декември 2011 г.
ясно показаха, че в България очакват неговото
прославление. Неоценима подкрепа при събирането на свидетелства за благодатната помощ
на владика Серафим оказа Светият Синод на
Българската православна църква, Негово Светейшество патриарх Неофит, който е и Софийски митрополит, много митрополити, епископи, свещеници и вярващи миряни. В подкрепа
на канонизацията спомогнаха и няколко материала, които бяха подготвени и излъчени по
български ТВ канали. С две думи, това беше
общоцърковно, благодатно дело.
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Кой е за Вас св. Серафим Софийски? Бихте
ли споделили личен духовен опит, свързан с
владика Серафим, или нещо, което много Ви е
развълнувало и впечатлило от свидетелствата на
други хора за него?
По време на служението ми в България винаги
съм усещал реалното присъствие на свети Серафим в живота на енорията. И разбирах, че именно
той направлява нашето Подворие, а аз единствено мога да следвам неговото ръководство и да му
помагам според силите си. Например по време
на мащабните реставрационни дейности в Подворието не винаги имахме необходимите средства. Имаше един случай, в който имахме план
как да продължим ремонта, но нямахме нужните
финанси. Отслужихме молебен към светителя и в
същия ден получихме необходимото.

Вие сте руски духовник, който има познания
и опит в различни страни и познава много
църковни общности на поместни православни
църкви, седем години активно участвахте и в
живота на БПЦ, какво е впечатлението Ви от
България и българите?
Действително, изпълнявам свещеническо послушание извън пределите на Русия вече повече от
20 години. Служил съм в различни страни и в
различни енории. Но служението ми в България
бе за мен особено благословение. Разбира се, това
се обяснява с благодатните трудове по канонизацията на светител Серафим. Но и не само... Мога
да кажа, че част от душата ми остана в България.
Руските хора, пък и целият славянски свят, трябва
да са признателни на вашата страна и на един от
нейните небесни покровители, светия благоговерен цар Борис Покръстител, който приел в своето Отечество прогонените от Велика Моравия
ученици на светите равноапостолни братя Кирил
и Методий. По този начин била спасена уникалната Кирило-Методиева литургична традиция. А
младата Руска църква именно от България е получила богослужебните книги и първите проповедници.
България е вярваща и вярна страна. Това показаха
и внушителните тържества в чест на прославлението на свети Серафим Соболев. И разбира се,
духът на страната се разкрива чрез нейните духовни гении, чрез нейните светии. Светците на Българската православна църква са близки и обичани
от нас. Аз вярвам в силната духовна връзка между
Русия и България. Залог за това е не само нашата обща история, но и нашите общи светци, сред
които е и св. Серафим Софийски Чудотворец.

Св. Литургия за празника на св. Серафим,
26 февруари 2021 г. Фотограф: Иванка Руснакова

Познат ли е св. Серафим, архиепископ
Богучарски, в Русия и как по-точно?
Светител Серафим е почитан в Русия от мнозина
като молитвеник и духовник, като духовен писател, като апологет и защитник на чистотата на
Православието. Разбира се, най-вече почитанието
към него се е сформирало в тези градове, с които
той е бил свързан чрез своя живот и служение.
Това са Рязан – там, където се е родил, завършил е
духовно училище и семинария; Санкт-Петербург,
където е учил в Духовната академия и е приел
монашество; Воронеж, където е бил последният
ректор на Духовната семинария до нейното закриване. И все пак такова живо, активно, наистина общонародно почитание на светителя ние
виждаме в най-голяма степен именно в България.
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Гробът на св. Серфим в Руската църква „Св. Николай“.
Фотограф: Весела Игнатова

Новите ръкоположения в епархията
На 23 февруари, когато Църквата честна паметта на св.
мъченик Поликарп, епископ Смирнески – ученик на св.
Йоан Богослов и учител на св. Ириней Лионски – с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, бе отслужена
архиерейска света Литургия в старинния столичен храм
„Св. София“. Негово Преосвещенство Белоградчишкия
епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит,
възглави службата на своя имен ден. С него съслужиха:
ставрофорен иконом Нелуц Опря, представител на Румънската патриаршия у нас, ставрофорен иконом Ангел Ангелов, духовен надзорник на Софийска епархия и
предстоятел на храма „Св. София“, архиерейските наместници на Кюстендилска и Самоковска духовна околия, храмовото духовенство и духовници от Софийска и
Видинска епархия. Множество миряни, както и редица
монаси, монахини и духовници от епархията също бяха
дошли на службата, за да вземат молитвено участие и
да почетат имения ден на своя архиерей.
По време на светата Литургия бе извършено и ръкоположението на Йоан Кръстителски от София за дякон, на
когото епископ Поликарп пожела достойно служение
и Бог да го обдари със „сърдечност, човечност и познание“.

На 24 февруари, когато се навършиха осем години от
избора и интронизацията на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, в
митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“
бе отслужена архиерейска света Литургия. В началото
на службата за четец и певец бе постриган Иван Димитров от Благоевград, а по време на светата Литургия той
бе ръкоположен за дякон от Белоградчишкия епископ
Поликарп.
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Новите ръкоположения в епархията
На 14 март, Неделя Сиропустна –
деня за взаимно опрощение, в столичния храм „Св. Троица“ в кв. „Гео
Милев“ бе отслужена архиерейска
св. Литургия.
С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит
и Български патриарх Неофит богослужбата бе възглавена от Негово
Преосвещенство
Белоградчишкия
епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит. С него съслужиха протойерей Йоан Попиванов,
предстоятел на храма „Св. Троица“,
храмовото духовенство и духовници
от Софийска епархия.
По време на празничното богослужение дякон Харитон Манов от София
бе ръкоположен за свещеник.

В третата неделя на Великия пост - на
4 април, в столичния храм, посветен
на св. Животворящ Кръст Господен
в кв. „Лозенец“, бе отслужена св.
Василиева литургия. С благословението на Негово Светейшество
Софийския митрополит и патриарх
Български Неофит тя бе възглавена от
Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий
на Софийския митрополит. Заедно
с него съслужиха архимандрит Василий, протосингел на Софийска
св. митрополия, йеромонах Севастиан, игумен на Осеновлашкия манастир „Рождество Богородично“
– Седемте престола, протойерей
Любомир Стоянов, предстоятел на
храма, храмовото духовенство и духовници от Софийска епархия.
По време на светата Литургия епископ Поликарп ръкоположи за йеромонах йеродякон Гавриил от Гоце
Делчев, от братството на Осеновлашкия манастир.
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Новите ръкоположения в епархията

На 11 април, Неделя на св. Йоан Лествичник, с благословението на Негово
Светейшество Софийския митрополит
и Български патриарх Неофит бе отслужена Василиева света литургия с
архиерейско предстоене в столичния
храм „Въздвижение на Светия Кръст
Господен“, кв. „Лозенец“. Богослужбата в благолепния храм възглави Негово
Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в съслужение с архимандрит
Атанасий, викарий на Западно- и Средноевропейска епархия, йеромонах Севастиан, игумен на Осеновлашкия манастир „Рождество Богородично – Седемте престола“, протойерей Любомир Стоянов, предстоятел на храма „Въздвижение
на Св. Кръст Господен“, протойерей Божидар Маринов от храмовото духовенство и духовници от Софийска епархия.
В началото на службата благоговейният мъж Ален Мулачки от Делчево (Р.
Северна Македония) бе постриган за
четец и певец, а в последствие и ръкоположен за дякон на Българската православна църква, като му бе дадено
духовното име Алексий.
По време на светата Литургия бе извършено и ръкоположението за йеромонах на йеродякон Натанаил от Гоце
Делчев, от братството на Осеновлашкия манастир.
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Милосърдна дейност
Столични духовници помазаха с осветен елей медици и
пациенти в няколко софийски болници
В дните между Игнажден и Богоявление, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и
Български патриарх Неофит, духовници от Софийската
епархия посетиха и помазаха с осветен елей медици и
пациенти в няколко столични болници, като им вдъхнаха
вяра в Бога и надежда за здраве и душевно спасение.
За инициативата, организирана от отдел “Милосърдие”
на Софийската света митрополия, предварително беше
извършено тайнството Елеосвещение, предстоявано от
Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит. Осветени бяха
и 6000 икони с изображение на Рождество Христово – за
да бъдат подарявани на всеки желаещ в медицинските
заведения, заедно със светото Евангелие.
На 21 декември пациентите и персоналът на Военно-медицинската академия (ВМА) бяха посетени и помазани
от архимандрит Василий, протосингел на Софийската
света митрополия, архимандрит Никанор, игумен на
Църногорския манастир “Св. св. Козма и Дамян”, и духовници от Софийска епархия. За посещението бяха
донесени и мощите на светите лечители Козма и Дамян
и св. вмчк Пантелеймон, с които бяха благословени медици и лекуващи се.
Благодарим на Негово Светейшество Неофит Патриарх
Български за тази инициатива, чрез която изказвате своята съпричастност със страданията на българския народ
и опора за нашите медици, че не са сами в тази битка... с вярата и с науката ние ще се справим! Дай Боже,
амин!, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф.
д-р Венцислав Мутафчийски.

В същия ден ректорът на Софийската духовна семинария “Св. Йоан Рилски” архимандрит Пахомий, заедно
със зам.-ректора йеромонах Мелетий и свещеник Петър Славов от митрополитския храм “Св. вмчца Неделя”
посетиха и помазаха медиците и лекуващите се в УМБАЛСМ “Пирогов”. Те бяха посрещнати от дякон д-р Деян
Коруноски, лекар в болницата и дякон към ПКСХП “Св.
Александър Невски“. Духовниците носеха за благословение и икона на св. Лука Симферополски, известния
лечител хирург.
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На 22 и 23 декември епархийски духовници посетиха още три болнични заведения. В отделенията за лечение на коронавирусна инфекция на УМБАЛ
„Александровска“ влязоха протойерей Константин Стойчев, и. д. игумен на
Пенкьовския манастир “Св. Петка”, свещеник Спас Рангелов и дякон Гавриил
Николов, а в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – йеромонах Мелетий, зам. ректор на
Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, заедно със свещеник
Петър Славов от митрополитския храм „Св. вмчца Неделя“.
На 23 декември в COVID-отделението на УМБАЛ „Св. Анна“ посетиха преболедувалите вируса архимандрит Василий, протосингел на Софийската
света митрополия, протойерей Божидар Маринов от храм „Въздвижение на
Светия Кръст Господен“, протодякон Иван Петков и дякон Харитон Манов, а
при пациентите, които не са с коронавирусна инфекция, в същото лечебно
заведение влязоха иконом Димитър Генчев, предстоятел на столичния храм
„Рождество Христово“ в кв. „Младост“, протойерей Илиян Алексиев, предстоятел на столичния храм „Рождество Богородично“ в кв. „Лагера“, протойерей
Костадин Тренев, свещеник Спас Рангелов и свещеник Цветан Чиков.
Духовниците извършиха помазание с осветен елей над служители и пациенти на болниците, като им подариха св. Евангелие и Рождественски икони с
молитва и благослов от Негово Светейшество Българския патриарх Неофит.

Представители на
Софийската св. митрополия
поднесоха дарове за
Благовещение на жени
медици

С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, на 25 март – Благовещение, който се чества и като
християнския ден на жената и майката, представители на Софийската света митрополия изненадаха със скромен жест за празника жените – здравни
работници в УМБАЛСМ „Пирогов“ и Военномедицинската академия (включително и дамите от екипите на ваксинационния център към болницата). Духовници, сред които бе и ректорът на Софийската духовна семинария архимандрит Пахомий, подариха червени рози и икони на всички жени от двете
болнични заведения. Символичните дарове бяха в знак на благодарност за
всеотдайната грижа на тези жени за човешкото здраве и живот, за самоотвержеността им да бъдат на първа линия в борбата с коронавируса.
В тази празнична акция се включиха и богослови и лекари, които винаги дейно
участват в инициативи на Софийската света митрополия.
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Негово Светейшество патриарх Неофит
подкрепи семейства от град Батановци,
пострадали от наводненията

На 21 януари, в деня, когато Църквата почита паметта
на св. преп. Максим Изповедник и на св. мчк Неофит
- имен ден на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, Софийска
света митрополия организира посещение в гр. Батановци, като бяха посетени жителите на най-засегнатите домове при наводненията от изминалите месеци.
Инициативата за това посещение е лично на Българския патриарх Неофит, който пожела да сподели своя
личен празник с пострадалите жители на Батановци.
Тя се извърши чрез отдел „Милосърдие и благотворителност“ към Софийската света митрополия, като от
името на патриарх Неофит, с негови лични средства,
бяха поднесени по два кашона с насъщни хранителни продукти и препарати за почистване от първа
необходимост на най-засегнатите 35 семейства на
населеното място.
Дарението за пострадалите бе предадено от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий
на Софийския митрополит, който на мястото на наводнението отслужи водосвет и молитва за здраве и благословение на жителите на Батановци.
Негово Преосвещенство епископ Поликарп, придружаващите го духовници и доброволци от столичния храм „Рождество Христово“ бяха топло посрещнати от кмета на града г-н Радослав Петров и жителите на населеното място.
Те от своя страна изразиха своята благодарност към Българския патриарх Неофит, че е до тях в този труден момент.
След водоосвещението епископ Поликарп благослови жителите на Батановци от името на Негово Светейшество
и им преподаде неговия патриаршески благослов, като им пожела здраве, търпение и сили в преодоляването на
налегналото ги изпитание.

На Сретение Господне в старинния столичен храм
„Св. Петка“ започна раздаване на топла храна за нуждаещи се
На 2 февруари, Сретение Господне, в двора на митрополитския храм „Св. Петка“ бе поставено началото на инициатива за раздаване на топъл обяд на нуждаещи се. Регулярността е веднъж седмично - всеки
вторник от 12 ч. в двора на храма.
Начинанието е по идея на отдел „Милосърдие и благотворителност“ на Софийската света митрополия в
сътрудничество с духовниците от храм „Св. Петка“ и
Обрадовския манастир „Св. вмчк Мина“.
След празничното богослужение, в двора на храма
архимандрит Василий, протосингел на Софийската
света митрополия, ставрофорен иконом Ангел Ангелов, духовен надзорник на Софийска епархия, иконом Борис Петров, и. д. игумен на Обрадовския манастир „Св. Мина“, ставрофорен иконом Николай
Николов, предстоятел на старинния столичен храм
„Св. Петка“, заедно с другите духовници отслужиха
празничен водосвет и осветиха приготвената храна.
В края на последованието архимандрит Василий
поздрави събралото се множество с Господския
празник като подчерта думите на Спасителя, че няма
любов по-голяма от тази да положиш душата си за
ближния.
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Просвета и култура
Софийската света митрополия подкрепи дистанционното обучение
на енорийските центрове в столицата
Съобразно необичайната ситуация в условията на пандемия, Софийска света митрополия
взе решение да подкрепи усилията на учителите и обучаващите се от енорийските училища
като им осигури възможност да работят с интернет платформата Zoom и през нея да организират срещите и обучението си.
С благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит
Неофит и по решение на Епархийския съвет, Митрополията поема финансовите разходи за
ползване на Zoom, а с организацията по разпределението и управлението на акаунтите се
заема Енорийският център към столичния храм „Покров Богородичен”.
В инициативата за онлайн обучение на деца и възрастни са се включили всички храмове в
столицата, в които има енорийски центрове или неделни училища.
Сложната епидемична обстановка в страната наложи затварянето на енорийските школи
и неделните училища. Това доведе до пълно прекратяване на заниманията, провеждани с
деца и възрастни, тъй като тази форма на църковна просвета у нас досега не е провеждана
в онлайн режим. Въпреки необичайната ситуация преподавателите и учениците от различни
възрасти положиха усилия заниманията да не бъдат напълно спрени.

Нова видеопоредица за деца „Истинските празници“ представиха от
неделното училище към столичния храм „Св. Николай Софийски“
По инициатива на неделното училище към столичния храм „Св. Николай Софийски“ с преподавател Симеонка Илиева бе подготвено образователно видео за празника Благовещение. То е първото от новата поредица видеа „Истинските празници“ и е свободно достъпно в
YouTube. Предвижда се следващите видеа да се публикуват на всеки от големите християнски празници.
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Нови издания
Малко напрестолно св. Евангелие
С благословението на Негово Светейшество Софийския
митрополит и Български патриарх Неофит, през януари тази
година излезе от печат “Малко напрестолно Св. Евангелие”
за нуждите на православното духовенство.
Изданието е на Софийската света митрополия и съдържа
подредени евангелски четива за всички дни на годината.
Богослужебната книга е с твърди корици, с размер 17 х 12
см, 776 страници. Издава се със съдействието на сдружение “Православно отечество”, а печатът е на “Симолини 94”.

Евангелско четиво за Второ възкресение
на различни езици
С благословението на Негово Светейшество Софийския
митрополит и Български патриарх Неофит, от печат излезе
„Евангелско четиво за Второ възкресение на различни езици
(Иоан. 20:19-25)“.
Новото издание на Софийската света митрополия е във
формат А5 с твърди корици и съдържа четивата от Евангелието на Йоан, които се изпълняват по време на вечерното
богослужение в първия Възкресен ден.
Четивата са на 12 езика: църковнославянски, старогръцки,
латински, еврейски (в оригинал и с транскрипция), руски,
румънски, английски, френски, немски, български, италиански и турски.
Печатното издание е изготвено със съдействието на сдружение „Православно отечество“.
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Слова на
Негово Светейшество Софийския митрополит
и Български патриарх Неофит
Том трети
В чест на имения ден на Негово Светейшество Софийския
митрополит и Български патриарх Неофит бе издаден и третият том с негови слова.
Изданието е на Софийската света митрополия, която през
миналата година представи и първите два тома от поредицата. Трите тома се предлагат и в специален комплект с подаръчна кутия.
Сборникът е първи и единствен до момента, който събира
официални слова, послания и обръщения на Светейшия
Български патриарх Неофит, предоставени на българските
читатели в книжен вид.

Изданията можете да закупите от:
Кольо Лозанов, домакин на Софийската света митрополия.
За контакт: София, ул. Калоян № 7, ет. 1, стая 7,
тел.: 02/ 987 74 89, 0879 259 293.
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Софийска света митрополия
гр. София 1000, ул. „Цар Калоян” № 7
Централа:
Викарен епископ:
		
Протосингел:
Духовен надзорник
на Софийска епархия:
		
Секретар:
Административен отдел
(Деловодство):
		
Духовно-просветен отдел:
Началник-отдел:
Технически сътрудник:
Културно-информационен отдел:
Началник-отдел:
Главен редактор:
Редактор сайт:
Технически администратор
на сайта:
Отдел
„Милосърдие и благотворителност“:
Началник-отдел:
Технически секретар:
Счетоводство:
Главен счетоводител:
Счетоводител:
Човешки ресурси:
Каса:
Финансов отдел:
Главен финансов ревизор:
Финансов ревизор:
Технически отдел (Домакин):
Склад за свещи:
Охрана:

02/ 987 00 27; 987 63 86
Белоградчишки епископ Поликарп
тел.: вътр. 32, дир. 02/ 987 26 82 (приемен кабинет)
архимандрит Василий (Савов) - тел.: моб. 0878 715 852
ставрофорен иконом Ангел Ангелов
тел.: вътр. 22, дир. 02/ 988 21 04, моб. 0879 259 292
Ангел Младенов - тел.: вътр. 26, дир. 02/ 987 32 30, моб. 0878 629 702
Саша Георгиева
тел.: вътр. 17, дир. 02/ 987 22 75, моб. 0879 259 307
prosveta_mitropolia.sf@abv.bg
Ангел Младенов - тел.: вътр. 26, дир. 02/ 987 32 30, моб. 0878 629 702
Иван Тупаров - тел.: вътр. 26, моб. 0878 895 309
info@mitropolia-sofia.org
д-р Андрей Касабов - тел.: вътр. 14, дир. 02/ 981 65 93, моб. 0879 259 289
Пламен Михайлов - тел.: вътр. 42, моб. 0876 711 331
Весела Игнатова - тел.: вътр. 42, моб. 0879 937 433
Станислава Кьосева - тел.: вътр. 42, моб. 0878 629 713
milosardie_sm@abv.bg
Теодор Атанасов - тел.: вътр. 25, дир. 02/ 987 61 27, моб. 0879 259 301
Здравко Кънев - тел.: вътр. 36, моб. 0878 812 616
Мария Вукашинова - тел.: вътр. 24, дир. 02/ 987 08 83, моб. 0879 259 290
Стефка Карабойчева - тел. вътр. 24, дир. 02/ 987 08 83
Нели Пешакова - тел.: вътр. 30, дир. 02/ 987 08 83, моб. 0879 259 297
Елена Манолова - тел.: вътр. 18, дир. 02/ 987 36 83, моб. 0879 259 291
Даниел Николов - тел.: вътр. 21, дир. 02/ 987 54 34, моб. 0878 629 706
Любомир Миленков - тел.: вътр. 21, дир. 02/ 987 54 34, моб. 0878 715 290
Кольо Лозанов - тел.: вътр. 19, дир. 02/ 987 74 89, моб. 0879 259 293
Георги Беров - тел.: моб. 0888 663 662
централа 02/ 987 00 27, вътр. 11, моб. 0879 259 295
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Фотограф Пламен Михайлов

Храмове и предстоятели
в София и Софийска околия
Храм/предстоятел
“Св. ап. Андрей Първозваний”
протойерей Стилиян Табаков
“Св. цар Борис”
свещеник Димитър Кабуров
“Св. Богородица - Животворен източник”
иконом Симеон Иванов
“Въведение Богородично”
ставрофорен иконом Христо Пудин
„Въздвижение на
Светия Кръст Господен“
протойерей Любомир Стоянов
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Адрес на храма
София 1233 ул. “Опълченска” № 112
www.svandrei-sofia.info
София 1632 кв. Овча купел
ул. “Феникс”, бл. 33
София 1505 кв. Подуене
ул. Родина № 1

София 1592 жк. Дружба 1 (до езерото)

София, кв. Лозенец, бул. “Джеймс Баучер”
www.vazdvijenie.bg

Храм/предстоятел
“Възнесение Господне”
протойерей Валентин Тупаров

Адрес на храма
София, кв. “Ситняково”
(срещу Румънското посолство)

“Възкресение Христово”
София 1330 ул. “Възкресение” № 62
протойерей Марио Найденов		
“Св. вмчк Георги”
ставрофорен иконом Тома Шопов

„Св. вмчк Георги” - Ротонда
иконом Йоан Куков
		
“Св. вмчк Георги”
архимандрит Флавиан (Иванов)
“Св. вмчк Георги”
иконом Симеон Иванов
“Св. вмчк Георги” и “Св. Троица”
свещеник Иван Танчов
“Св. вмчк Георги”
		
иконом Лазар Георгиев
“Св. вмчк Георги” и
“Св. архангел Михаил” (гробищен)
протойерей Георги Младенов
“Св. вмчк Димитър”
иконом Антоний Алексиев

София 1463 бул. “Св. Патриарх Евтимий” №90

София 1000 бул. “Княз Дондуков” № 2,
Дворът на Президентството
www.svgeorgi-rotonda.com
София 1756 кв. Дървеница, ул. Софийско поле № 18
www.svgeorgi.com
София 1505 ж.к. Сухата река
Спортен комплекс “Герена”

София 1362 кв. Суходол
София 1138 кв. Горубляне,
ул. „Самоковско шосе“ № 75
www.hramsvetigeorgi.com

София 1808 кв. Сеславци

София 1510 кв. “Хаджи Димитър”
ул. Васил Петлешков №70

“Св. Дух”
иконом Константин Вълчев

София 1220 кв. Надежда
ул. Авксентий Велешки № 32А

“Св. пророк Илия”
иконом Емилиян Костадинов

София 1582 ж.к. Дружба 2, ул. „Цветан Лазаров“
svetiilia.bg

“Св. пророк Илия”
протойерей Дилян Цветков

София 1619 кв. Княжево
бул. “Цар Борис III” № 357

Манастир “Св. пророк Илия”
свещеник Ириней Любомиров

София 1271 кв. Илиенци
ул. „Петуния“
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Храм/предстоятел
“Св. пророк Йеремия”
протойерей Петър Калчев Петров
“Св. Йоан Богослов”
свещеник Георги Черганов

София 1220 кв. Илиенци
ул. „Първа българска армия“ 16
София жк. Левски - Г
бул. „Владимир Вазов“

“Св. равноапостолни Константин и Елена”
свещеник Васил Василев

София 1303 ул. „Одрин“ № 91

“Св. cв. Кирил и Методий”
иконом Стефан Стайков
		

София 1618 кв. Красно село,
ул. „Царица Елеонора“ № 6
anafora.bg

“Св. cв. Кирил и Методий”
ставрофорен иконом Александър Георгиев
		

София 1202 ул. „Георг Вашингтон“ № 47
(на Женския пазар)
www.symvol.org

“Св. Климент Охридски”
ставрофорен иконом Ангел Янъков

София 1336 жк. Люлин - 6
ул. „Джавахарлал Неру“ № 1

Манастир “Св. вмчк Мина”
иконом Борис Петров

София 1278 кв. Обрадовци

“Св. вмчк Мина”
протойерей Серафим Петров
		
Старинен храм “Св. вмчк Мина”
протойерей Йоан Попиванов
“Св. Архангел Михаил”
протойерей Иван Христов
“Св. Архангел Михаил”
ставрофорен иконом Александър Георгиев

София 1323 кв. Модерно предградие
ул. „Старата църква“ № 28
www.svetimina.org
София 1111
кв. Слатина, ул. “Гео Милев” 73
София 1434 кв. Симеоново
ул. „Чемшир“ 3,

Гробища “Бакърена фабрика”

“Св. Архангел Михаил”
иконом Антоний Алексиев

Малашевски гробища

“Св. Архангел Михаил”
ставрофорен иконом Николай Николов

Бояна парк - гробища

“Св. Наум Охридски”
ставрофорен иконом Христо Пудин
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София 1592 жк. Дружба 1
(до езерото)

Храм/предстоятел

Адрес на храма

“Св. вмчца Неделя”
ставрофорен иконом Николай Георгиев

София 1000 пл. „Св. Неделя“ № 18
www.sveta-nedelia.org

“Св. Николай Мирликийски”
иконом Николай Нешков

София 1000 ул. „Цар Калоян“ № 8
www.svetinikolay-sofia.info

“Св. Николай”
протойерей Марин Стоилов

София 1614 кв. Горна баня
ул. „Урал“ № 2

“Св. Николай”
протойерей Методи Корчев

София 1229 кв. Връбница
ул. „Т. Велев“ № 11

“Св. Николай”
свещеник Николай Дюлгеров

София 1839 кв. Враждебна
ул. „8-ма“ № 63

“Св. Николай Мирликийски Летни”
свещеник Пламен Николов
“Св. вмчк Николай Софийски”
ставрофорен иконом Спас Спасов
“Св. вмчк Пантелеймон”
иконом Васил Радков
“Св. Петка” - старинен храм
ставрофорен иконом Николай Николов
“Св. Петка”
иконом Петър Христов
“Св. Петка”
свещеник Цветослав Йончев
“Св. мчца Параскева”
иконом Йоан Чикалов
“Св. Петка (мчца Параскева) Самарджийска”
протойерей Георги Спасов
“Св. ап. Петър и Павел”
ставрофорен иконом Кирил Дидов
“Покров Богородичен”
ставрофорен иконом Николай Танев

София 1278 кв. Бенковски
ул. „Лазар Михайлов“ 95А
София 1303 ул. „Пиротска“ № 76
www.sveti-nikolai.com
София 1616 кв. Бояна
ул. „Десислава“ № 4
София 1000 ул. „Цар Калоян“ № 9
www.hramsvetapetka.org
София 1225 кв. Орландовци
ул. „Мара Бунева“ № 104
София
1849 кв. Кремиковци
София 1000 ул. “Г.С. Раковски № 58
www.sveta-paraskeva.com
София 1000 бул. „Мария Луиза“ № 2
Подлезът на ЦУМ
София 1309 ул. „Д-р Калинков“ № 27, кв. Разсадника
www.apostolite.com
София 1606 ул. „Г.Д. Зографина“ № 2
www.hrampokrov.com
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Храм/предстоятел
“Преображение Господне”
ставрофорен иконом Василий Сарян

София 1421
ул. „Ралица“ № 2

“Рождество Богородично”
протойерей Илиян Алексиев

София 1612
ул. “Балканджи Йово” № 18

“Рождество Богородично”
свещеник Данаил Българиев

София 1390 кв. Филиповци
ул. „3-ти март“ 47

“Рождество на св. Йоан Кръстител”
иконом Николай Николов
		
“Рождество Христово”
иконом Димитър Генчев

София 1387 кв. Обеля,
ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ № 2
www.svjoankrastitel.org
София 1712 ж.к. Младост 3, бул. „Филип Аврамов“
рождество-христово.org

“Св. Седмочисленици”
ставрофорен иконом Николай Коцев

София 1000 ул. „Граф Игнатиев“ № 25
www.svsedmochislenitsi.com

“Св. София - Премъдрост Божия”
ставрофорен иконом Ангел Ангелов

София 1000 ул. “Париж” № 2

“Св. Теодор Стратилат”
свещеник Любомир Янъков
“Св. Троица”
иконом Александър Лашков
“Св. Троица”
протойерей Йоан Попиванов
“Св. Троица”
ставрофорен иконом Нино Нинов
“Успение Богородично”
протойерей Радослав Трайков
“Успение Богородично”
иконом Йоан Куков
“Успение Богородично”
иконом Николай Николов
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“Успение Богородично”
иконом Йоан Чикалов
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София 1278 кв. Бенковски
ул. “Зеленска” №12
София 1309 кв. Разсадника
бул. „К. Величков“ № 28
София 1111 кв. Гео Милев, ул. „Манастирска“ № 45
www.sveta-troitsa.eu

София 1415 кв. Драгалевци

София 1612 ул. „Отечество“ № 3
София 1225 кв. Малашевци
ул. „Училищна“ № 8
София 1387 кв. Обеля,
ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ № 2
www.svjoankrastitel.org
София 1202 Централни гробища
ул. „Заводска“ № 14

Мощи и светини за поклонение на територията
на Софийска епархия

ЧАСТИЦИ ОТ ЧЕСТНИЯ КРЪСТ ГОСПОДЕН:
храм “Въздвижение на Светия Кръст Господен”,
кв. Лозенец
храм “Честният Кръст Господен”, кв. Обеля
храм “Възнесение Господне”, кв. Яворов
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец
храм “Рождество Богородично”, кв. Лагера
храм “Св. вмчк Георги”, кв. Горубляне
храм “Св. Димитър Солунски”, кв. Хаджи Димитър
храм “Св. св. Кирил и Методий”, кв. Красно село
храм “Св. Николай Мирликийски”, кв. Връбница

СВ. МОЩИ НА АПОСТОЛИ И РАВНОАПОСТОЛНИ:
Св. апостол Андрей Първозвани (част от коляното и частици от кръста, на който е бил разпнат):
столичен храм “Св. ап. Андрей Първозваний”
храм “Св. св. Кирил и Методий”,
кв. Красно село (частица)
Св. апостол Варнава (частица от мощите):
Осеновлашки манастир “Рождество Богородично” Седемте престола
Св. апостол Вартоломей (частица):
храм “Св. вмчк Георги”, кв. Горубляне
Св. апостоли Петър, Павел и Филип (частица):
храм “Св. ап. Петър и Павел”, кв. Разсадника
Св. равноапостолна царица Елена (частица):
храм “Св. св. Кирил и Методий”, кв. Красно село
Св. равноапостолен цар Константин (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. равноапостолна Мария Магдалина (частици):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Самоковски манастир “Покров Богородичен”

Св. св. безсребреници Козма и Дамян Чудотворци
(частици):
храм “Успение Богородично”, кв. Обеля
храм “Св. Архангел Михаил”, кв. Симеоново
храм “Св. св. Кирил и Методий”, кв. Красно село
(на св. Дамян)
Долнолозенски манастир “Възнесение Господне”
Св. Николай Мирликийски Чудотворец (частици):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец
храм “Св. Георги Победоносец”, бул. “Св. Патриарх
Евтимий” 90
храм “Св. Николай Мирликийски”, кв. Връбница
руски храм-подворие “Св. Николай Мирликийски”
храм “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Костинброд
Самоковски манастир “Покров Богородичен”
Св. Серафим Саровски Чудотворец (частица):
Ресиловски манастир “Покров Богородичен”
Св. свщмчк Харалампий Чудотворец (частици):
столичен храм “Св. Седмочисленици”
столичен храм “Св. Николай Софийски”
митрополитски старинен храм “Св. Петка”
столичен храм “Покров Богородичен”
храм “Св. Архангел Михаил”, кв. Симеоново
храм “Св. Димитър Солунски”, кв. Хаджи Димитър
храм “Св. Наум Охридски”, кв. Дружба
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец
храм “Св. вмчк Пантелеймон”, кв. Бояна
храм “Св. Харалампий”, с. Горни Лозен
Долнолозенски манастир “Възнесение Господне”
Ресиловски манастир “Покров Богородичен”
Осеновлашки манастир “Рождество Богородично” Седемте престола
Курилски манастир “Св. Йоан Рилски”, гр. Нови Искър
Руенски манастир “Св. Йоан Рилски”, с. Скрино
Самоковски манастир “Покров Богородичен”

Св. първомъченица и равноапостолна Текла (частица):
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец

Св. Три светители - Василий Велики, Григорий Богослов и
Йоан Златоуст (частици):
храм “Св. св. Кирил и Методий” (до Женския пазар)
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец

СВ. МОЩИ НА ЧУДОТВОРЦИ И СВЕТИ ОТЦИ:

Св. Антоний Велики (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”

Св. Йоан Рилски Чудотворец (частици):
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец
храм “Св. Йоан Рилски”, гр. Перник

Св. Атанасий Велики (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. Григорий Палама (частица):
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец

Св. Климент Охридски Чудотворец и св. Горазд
(частици):
столичен храм “Св. Седмочисленици”

Св. Евтимий Велики (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. Теодосий Велики (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Дивотински манастир “Св. Троица”
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СВ. МОЩИ НА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦИ И МЪЧЕНИЦИ:
Св. 14 хил. младенци, избити от Ирод във Витлеем
(частици):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
храм “Св. Троица”, кв. Гео Милев
Св. вмчца Анастасия (частица):
храм “Св. Наум Охридски”, кв. Дружба
Св. вмчца Варвара (частици):
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Ресиловски манастир “Покров Богородичен”
Св. вмчк Георги Победоносец (частици):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
храм “Св. вмчк Георги”, кв. Горубляне
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец
храм “Св. св. Кирил и Методий”, кв. Красно село
храм “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Костинброд
Дивотински манастир “Св. Троица”
Руенски манастир “Св. Йоан Рилски”, с. Скрино
Самоковски манастир “Покров Богородичен”
Св. вмчк Димитър Мироточиви (частици):
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец
храм “Св. Димитър Солунски”, кв. Хаджи Димитър
Св. вмчца Екатерина (частици):
храм “Св. Троица”, кв. Гео Милев
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец
храм “Св. Наум Охридски”, кв. Дружба
храм “Успение Богородично”, кв. Белите брези
Ресиловски манастир “Покров Богородичен”
Св. вмчк Мина (частици):
храм “Св. вмчк Мина”, кв. Модерно предградие
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец
Самоковски манастир “Покров Богородичен”
Св. вмчк Николай Софийски (частица):
столичен храм “Св. Николай Софийски”
Св. вмчк Пантелеймон (частици):
митрополитски старинен храм “Св. Петка”
- храм “Св. вмчк Пантелеймон”, кв. Бояна
храм “Св. св. Кирил и Методий”, кв. Красно село
храм “Св. архангел Михаил”, кв. Симеоново
“Св. вмчк Пантелеймон” - руски старчески дом,
кв. Княжево
Долнолозенски манастир “Възнесение Господне”
Ресиловски манастир “Покров Богородичен”
Самоковски манастир “Покров Богородичен”
Св. първомъченик и архидякон Стефан (частица):
Долнолозенски манастир “Възнесение Господне”
Св. вмчк Теодор Стратилат (частици):
храм “Св. Богородица - Животворен източник”
митрополитски старинен храм “Св. Петка”
храм “Св. вмчк Георги”, кв. Дървеница
храм “Свв. Кирик и Юлита”, гр. Банкя
храм “Св. Теодор Стратилат”, кв. Бенковски
храм “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Костинброд
Дивотински манастир “Св. Троица”

Св. вмчк Теодор Тирон (частици):
храм “Св. вмчк Георги”, кв. Дървеница
храм “Св. Димитър Солунски”, кв. Хаджи Димитър
храм “Св. св. Кирик и Юлита”, гр. Банкя
храм “Св. вмчк Пантелеймон”, кв. Бояна
храм “Св. Теодор Стратилат”, кв. Бенковски
Дивотински манастир “Св. Троица”
Св. вмчк Яков Персиец (частица):
храм “Възнесение Господне”, кв. Яворов
Осеновлашки манастир “Рождество Богородично” Седемте престола
Св. мчца Агатия (частица):
храм “Св. Наум Охридски”, кв. Дружба
Долнолозенски манастир “Възнесение Господне”
Св. мчк Валериан (частица):
храм “Св. Наум Охридски”, кв. Дружба
Св. свмчк Владимир митр. Киевски (частица):
Самоковски манастир “Покров Богородичен”
Св. мчк Георги Софийски Нови (част от костта):
Драгалевски манастир “Успение Богородично”
Св. свмчк Елевтерий (частица):
храм “Възнесение Господне”, кв. Яворов
Св. свмчк Елпидий Херсонски (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. свмчк Йоан Рижки (частици):
храм “Възнесение Господне”, Нови Искър, кв. Гниляне
храм “Св. Наум Охридски”, кв. Дружба
Св. мчк Константин Богородски (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. препмчца Мария (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. мчк Нестор (частица):
храм “Св. Димитър Солунски”, кв. Хаджи Димитър
Св. свмчк Николай Искровски (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. мчци Новоселски (частица):
храм “Св. прор. Илия”, кв. Княжево
Св. препмчца Параскева Римлянка (частици):
столичен храм “Св. ап. Андрей Първозваний”
храм “Св. Петка Самарджийска”, гр. София
храм “Св. вмчк Пантелеймон”, кв. Бояна
храм “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Костинброд
Св. препмчца Рафаила (частица):
храм “Св. св. Кирил и Методий”, кв. Красно село
Св. мчк Трифон (частици):
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец
храм “Успение Богородично”, кв. Белите брези
Св. мчк Филумен (частица):
Руенски манастир “Св. Йоан Рилски”, с. Скрино
Св. мчци Хозевитски (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. препмчци, избити в манастира “Св. Сава” (частици):
Дивотински манастир “Св. Троица”
Костенечки епископ Нектарий, деспот Янул Черньо и
загиналите монаси от опожаряването на манастира
“Св. Спас” през 1660 г.
Долнобански манастир
“Възнесение Господне (Св. Спас)”
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СВ. МОЩИ НА ДРУГИ СВЕТИИ:

Св. преп. Серафим Анелин (частица):

Св. Алексий, човек Божи (частица):

Св. преп. Серафим Романцев (частица):

храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”

храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”

Св. преп. Андроник (частица):

Св. преп. Сергий Радонежки (частица):

храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”

храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”

Св. преп. Архип (частица):

Св. Симеон Самоковски:

храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”

Самоковски манастир “Рождество Богородично” -

Св. преп. Василий (частица):

Бельова черква (гробът с тялото и частици от одеждите)

храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”

Долнолозенски манастир “Възнесение Господне” (частица)

Св. преп. Василиск (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. Георги Хозевит (частица):
храм “Св. Троица”, кв. Гео Милев
Св. Герасим Йордански (частица):
храм “Св. вмчк Пантелеймон”, кв. Бояна
Св. Герман Словецки (частица):
храм “Св. Наум Охридски”, кв. Дружба
Св. 11 Гигински старци (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. преп. Глински старци (частица):
храм “Успение Богородично”, кв. Малашевци
Св. Евмений еп. Критски (частица):
Руенски манастир “Св. Йоан Рилски”, с. Скрино
Св. преп. Илиодор (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. преп. Инокентий (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. преп. Йоаникий (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. Йона Киевски (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”

храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”

Св. София Суздалска (частици):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. крал Стефан Милутин (тялото):
митрополитски катедрален храм “Св. Неделя”
Св. Стилиян Детепазител (частица):
храм “Св. св. Кирик и Юлита”, гр. Банкя
Св. прав. Тарах и Андроник (частици):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. преп. Теодот (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. Теофан Затворник (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. Тихон патр. Московски (частица):
Самоковски манастир “Покров Богородичен”
Св. преп. Филарет (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. Филарет Ичалковски (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. блаж. Дивеевски Александра Първоначалница,
Пелагия, Мария и Параскева (частици):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”

Св. преп. Йосиф Исихаст (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. преп. Ксения Римлянка (частица):

ДРУГИ СВЕТИНИ:

Ресиловски манастир “Покров Богородичен”

Камък от хълма Голгота:

Св. преп. Кукша Одески (частица):
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Св. Либерий папа Римски (частица):
храм “Св. Николай Мирликийски”, кв. Връбница
Св. Лука Кримски - Войно-Ясенецки (частица):
храм “Св. Наум Охридски”, кв. Дружба
Св. преп. Макарий (частица):

храм “Св. Николай Мирликийски”, кв. Връбница
Гробът на св. мчк Георги Софийски Най-нови:
храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”
Частица от дрехата на св. Петка Търновска
от гр. Яш в Румъния:
храм “Св. св. Кирил и Методий”, кв. Красно село

храм-ротонда “Св. Георги Победоносец”

Обувката на св. Спиридон Тримитунтски Чудотворец от
о. Корфу:

Св. преп. Максим Грек (частица):

митрополитски старинен храм “Св. Петка”

храм “Св. Наум Охридски”, кв. Дружба

Частица от чудотворното дърво на св. мчк Терапонтий
Сердикийски:

Св. Митрофан Воронежки (частица):
руски храм-подворие “Св. Николай Мирликийски”

митрополитски старинен храм “Св. Петка”

Св. Нектарий Егински (частица):
храм “Преображение Господне”, кв. Лозенец
Св. преп. Петка Търновска - Епиватска (частици):
митрополитски старинен храм “Св. Петка”
храм “Св. Петка”, с. Белчин

Справочна информация
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Архиерейски наместничества
Софийска епархия е разделена на осем духовни околии:
ГОДЕЧКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник: архимандрит Януарий (Джангозов), моб. тел.: 0897 807 998, 0884 452 403
Секретар: йеромонах Йероним, тел.: 0898 495 566
Адрес: Искрецки манастир “Успение Богородично”, с. Искрец 2290, община Своге, Софийска област

САМОКОВСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник: иконом Михаил Колев, моб. тел. 0897 951 973
Секретар: Иван Янков, тел.: 0898 595 779
Адрес: 2000 гр. Самоков, ул. “Захари Зограф” № 22

РАДОМИРСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник: протойерей Александър Стоев, моб. тел. 0898 959 849, 0771/92120
Секретар: Снежана Сергиева, моб. тел. 0896 014 016
Адрес: гр. Радомир, ул. “Черковна” № 1, храм “Св. Димитър”
Тел.: 0777/ 820 35 - храм “Св. Димитър”

ТРЪНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник: иконом Йоан Чикалов, моб. тел. 0878 927 650
Секретар: йеромонах Тимотей, тел.: 0895728779
Е-mail: o.ioan.tch@abv.bg

ИХТИМАНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник: ставрофорен иконом Йосиф Серев, тел. 0724/21 50, моб. тел. 0886 737 600
Адрес: гр. Ихтиман 2050, ул. “Димчо Дебелянов” № 19
Тел.: 0724/ 20 22 - архиерейско наместничество

КЮСТЕНДИЛСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник: архимандрит Исаак (Бояджийски) , моб. тел. 0878 443 353
Адрес: ул. “Демокрация” № 35
Тел.: 078/ 524 260
Е-mail: arhiereisko_kn@abv.bg

ДУПНИШКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник: иконом Георги Паликарски, моб. тел.: 0888 667 677, 0894 399 861
Секретар: Йорданка Димитрова, моб. тел. 0899 637 243; 0894 399 865
Адрес: гр. Дупница 2600, ул. “Св. Кирил и Методий” № 1, тел.: 0701/ 50 324
Храм “Св. Георги”, тел.: 0701/ 51 191
Храм: “Св. Богородица”, тел.: 0701/ 51 86
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Карта на Софийска Епархия
Годечка
духовна околия

Софийска
духовна околия

Трънска
духовна околия

Радомирска
духовна околия
Самоковска
духовна околия
Кюстендилска
духовна околия

Ихтимнска
духовна
околия

Дупнишка
духовна околия
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