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Уважаеми читатели,
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придружени със снимки. Можете да изпращате материалите на редакционната ни 
поща: nashata_viara@abv.bg
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Боголюбиви чада на Старозагорската епархийска църква,

С Божието благословение и помощ, с издаването на 1-ви брой, поставихме новото начало на 

възстановеното списание „Нашата вяра“, издавано от времето на блаженопочиналия Старозагорски 

митрополит Панкратий, както вече отбелязахме.

С 1-ви брой на списанието ние не само поставихме началото му, но и осъществихме тази 

духовна връзка, която свързва времето на нашите митрополити, трудили се неуморно за духовната 

просвета на поверената им от Бога епархия, и нашето време, което ни поднася своите 

предизвикателства. Бог обаче е Този, Който ни дарява Своята благодат и сила, Своята мъдрост – 

духовна мъдрост, за да се справим с тези предизвикателства на времето, в което живеем. 

С празниците на Майката Божия – Успение на Пресвета Богородица и Рождество на 

Пресвета Богородица, които ни приканиха в енорийските храмове,  ние  си спомнихме за Нейното 

неизказано милосърдие и обич,  доброта и състрадание, загриженост за всички хора по цялата земя. 

Многобройни са Божиите чудеса. Бог закриля всички ни, както по нашите молитви, така и по 

молитвите на нашите близки, а най-вече по молитвите на Пресвета Богородица, както и на всички 

Божии угодници,  просияли със своя свят живот.



Многобройни са както Божиите чудеса, така и тези на Пресвета Богородица, на просиялите 

светци, които откликват на всеки наш зов за помощ, защото обичат християнския род. Обичат всички 

хора, защото сме Божии творения, сътворени по образ и подобие на Бога. Сътворени сме, за да вървим 

смело и уверено по Божия път. Направлявани сме мъдро по този път на спасението чрез Божия Святий 

Дух. Закриляни сме от мощната Божия десница ден и нощ, за да вървим неотклонно по пътя на 

Светостта и Любовта.

Затова, многообични в Господа братя и сестри, нека се оставим с пълно доверие и вяра в най-

сигурните ръце – Ръцете на нашия Господ Иисус Христос и Неговата Свята Майка, Дева Мария, на 

Божиите угодници. Нека да им благодарим най-сърдечно за всички благодеяния, които сме получили от 

тях през годините! Нека да помним, че няма по-добро, по-топло, по-сигурно убежище от тяхната 

благодатна закрила, която ни пази и наставлява по духовния път на спасението! Нека да ги познаваме, 

защото те са готови да чуят молитвите ни. Това е и една от причините в този брой да се докоснем до 

мъченическия подвиг на св. преподобномъченик Игнатий Старозагорски, чиято памет честваме на  8 

октомври.

Нека да коленичим благоговейно пред  чудотворните  икони, а те са множество чудотворни 

икони, които могат да бъдат открити в много православни  храмове!  И днес стават  чудеса! Чудеса на 

изцеление, на щастливо задомяване, на тези, които желаят да живеят благочестиво; чудеса на 

сдобиване с рожба на бездетни родители; чудеса на проявено милосърдие за всички ония нужди, които 

представяме с болка пред Бога и пред Пресвета Богородица, пред Божиите светии.

Не трябва да забравяме обаче, че всички тези чудни Божии дела са не само едно ярко 

доказателство за силата на Божията благодат. Те са доказателство и за нашата вяра, за нашата обич 

и благодарност в сърцата ни, изчистени от греха чрез сълзите на искреното ни покаяние... Покаяние, 

без което не може да видим лицето на Бога. Покаяние, което ни отваря вратите за Небесното царство, 

което Бог е подготвил за тези, които Го обичат и Го следват.

Бог да благослови всички ни, за да придобиваме с духовните си трудове чисти сърца, като 

децата, за да имаме и ние дял в Небесно царство! Амин.                                

 Старозагорски митрополит Киприан
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НОВИНИÍÀÃÐÀÄÈÕÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈÒÅ ÎÒ 
XVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„БОГ Е ЛЮБОВ“

В Стара Загора на тържествена церемония наградиха победителите от  

ХVII-ия Национален конкурс „Бог е любов“. Той се организира ежегодно от 

Министерството на образованието и науката и в него взимат участие ученици от 1 

до 12 клас от цялата страна. Комисия с председател проф. д-р Александър 

Омарчевски, декан на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 

класира и отличи произведенията, спечелили регионалните кръгове от страната.

„Голяма духовна радост гори в сърцата ни днес, защото сме се събрали тук с 

едно сърце и една душа да прославим нашия Бог Иисус Христос, Който казва да 

оставим децата да отидат при Него, защото тяхно е Царството небесно. Бъдете 

здрави, успешни в начинанията си и нека Бог да благослови делата ви, защото са 

светли и чисти помислите ви. Помнете, че Бог е любов!“, обърна се към 

присъстващите архимандрит Богослов, протосингел на Старозагорска 

митрополия. Той предаде и поздрави от името на Негово Високопреосвещенство 

Старозагорския митрополит Киприан, който в момента бе ангажиран с 

Международния фестивал на православната музика в гр. Поморие.
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които направляват децата във взаимодействието с религията и поздрави 

участниците за интереса и високите постижения, които са показали по време на 

конкурса.

Проф. д-р Александър Омарчевски не скри впечатленията си от таланта и 

заложбите на всички, които са се включили в тазгодишния Национален конкурс 

„Бог е любов!“ и сподели убедеността си, че това е тяхното малко начало към 

големите успехи. Именно той връчи и голямата награда в направление Приложно 

изкуство на Любислава Боянова Лилкова – X клас, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

гр. Брегово, обл. Видин.

Заместник-кметът Иванка Сотирова изтъкна ролята на ръководителите, 

Останалите отличия връчиха домакините, в 

лицето на началника на РУО – Стара Загора Татяна 

Димитрова, а също и Коста Костов, главен експерт в 

МОН и г-жа Полина Спирова, председател на 

фондация „Двери“.



На тържествената церемония присъстваха свещеноиконом Йордан 

Карагеоргиев, протойерей Живко Желев, г-жа Росица Георгиева, началник РУО – 

гр. Русе и Господин Балъкчиев, директор на ОУ „Кирил Христов“, чиито 

възпитаници поздравиха с кратка програма участниците в събитието.

Благовест Илиев
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ОБЗОР НА НОВИНИТЕ И 
СЪБИТИЯТА ОТ 

СТАРОЗАГОРСКА ЕПАРХИЯ
Митрополит Киприан, придружен от Епархийския съвет и служителите на 

Старозагорската св. Митрополия, посети Пловдивския митрополит Николай и 

богодаруваната му епархия. Поводът – празникът на небесния им покровител - св. 

апостол Ерм.
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С водосвет за здраве и благоденствие на 

жителите на община Казанлък, отслужен от 

митрополит Киприан в съслужение със свещеници 

от епархията, започнаха тържествата за Деня на 

Казанлък на площад „Севтополис“. „Нека Божията 

милост бъде върху всички ни, за да може ревностно да 

съхраняваме своята вяра и традициите, които са ни 

завещани!“, обърна се владиката в словото си към 

живеещите в родния му град.

С благословение на митрополит Киприан, 

децата от  Неделно училище „Св.  Игнатий 

Старозагорски“, Неделно училище „Св. Троица“ и 

Ателието по иконопис към храм „Св. Троица“ 

участваха в поклонническо пътуване до Казанлъшкия 

манастир. След богослужението монахиня Евдокия 

разказа интересни факти за светата обител и раздаде на 

всеки икона на св. Йоан Рилски, а в знак на благодарност 

децата изпълниха песен.



След 28 години битки, с решение на Общото събрание на УМБАЛ „Проф. 

д-р Стоян Киркович“ Стара Загора, сградата на църквата „Св. Йоан Рилски“ в 

двора на болницата, превърната от 1949 г. в морга, отново се връща на 

Митрополията. За дългоочакваното радостно събитие огромен е приносът на 

заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов, който 

многократно подпомага внасянето на предложението за решение и 

осъществяваше връзката със Здравното министерство.  Всички митрополити – 

Панкратий и Галактион, а сега и Киприан, са отправяли десетки молби за 

предоставяне на църквата на Митрополията по предназначението й. 
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Най-мащабният форум за православна музика у нас „Св. Богородица – 

Достойно есть” за 14-та поредна година събира стотици участници от 7 държави. 

Провеждан под патронажа на Сливенския митрополит Иоаникий и кмета на 

Община Поморие Иван Алексиев, този международен фестивал е известен със 

стройната си организация и високото художествено ниво. По време на форума 

Старозагорският митрополит Киприан дирижира сборен хор, а за откриването в 

морския град пристигна и Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний.

В сагата за възстановяване на справедливостта са 

участвали няколко областни управители, кметът на 

Община Стара  Загора  Живко  Тодоров ,  

общественици, учени, лекари, миряни и др. В най-

близко време сградата ще се превърне в духовен 

център, в който ще се изпълняват всички църковни 

обреди, служби и ритуали.

На 17 юни, по покана на 

енорийския свещеник Николай 

Мураитов, митрополит Киприан 

направи първа копка за строеж на храм 

под небесното покровителство на св. 

Георги Победоносец в Старозагорското 

село Козаревец.



На 1 юли митрополит Киприан извърши освещаване на храм „Св. Йоан 

Рилски“ в с. Съединение, общ. Братя Даскалови, Чирпанска духовна околия. 

Предишната едноименна църква е издигната през 1850 г., но поради слабостта на 

терена, на който е изградена, и човешка немарливост, тя се разрушава. От 2009 

година насам, арендаторът на земеделски земи в околностите на селото Димитър 

Пейчев я въздига отново, благоукрасява я с нов иконостас, икони, обзавеждане и 

утвари.

8 ÍÀØÀÒÀ ÂßÐÀ / ÍÎÂÈÍÈ

Водосвет в килията отслужиха 

свещеници от Стара Загора заедно с 

отец Йоан, игумен на манастира. 

„Искаме повече миряни да идват в 

манастира, да идват тук и деца, които 

да опознават Божията любов!“, изтъкна 

кметът на Мъглиж.

Църковният храм „Преп. Паисий 

Хилендарски” отпразнува 10 години от 

освещаването си. Вече започна градежът на 

кухненски блок към Социалния център на 

църквата „Преп. Паисий Хилендарски“ в 

старозагорския квартал „Зора“. 

Неделно училище отваря врати в Мъглижкия манастир „Свети Николай 

Мирликийски“ тази есен. Инициативата е на кмета Господин Господинов и 

неговата съпруга, която е художник. 



П р о т о с и н г е л ъ т  н а  С т а р о з а г о р с к а т а  

митрополия архимандрит Богослов и казанлъшки 

свещеници отслужиха на връх Бузлуджа панихида в 

памет на Хаджи Димитър и неговата чета. Тази година 

отбелязваме 150 години от героичния им подвиг.
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На 16 юли 2018 г. се навършиха 20 години от безвременната кончина на 

дълбоко уважавания, почитан и обичан Старозагорски митрополит Панкратий, 

Почетен гражданин на Стара Загора. По този повод на 14 юли т. г. в катедралния 

храм „Св. Димитър“ четирима архиереи (Киприан Старозагорски, Йоаникий 

Сливенски, Николай Пловдивски, Антоний Западно- и Средноевропейски), 

епископ Арсений Знеполски и двадесет и двама свещеници от Старозагорската 

епархия отслужиха заупокойна света Литургия в памет на блаженопочившия дядо 

Панкратий.  Пред гроба му, който се намира в двора на Катедралния храм, пред 

молитвеното събрание, Старозагорският митрополит Киприан прочете слово, 

пропито от синовна почит, преклонение и благодарност към този, „който днес ни е 

събрал, за да почетем паметта му и да си спомним многоценните му трудове, 

многоликата му деятелност и да се поучим от неговия живот и неговия пример”, каза 

владиката.

Той се намира в двора на храма. Ще бъде 

с размери 30-40 кв.  м. и ще е 

продължение на сградата на юг и с 

топла връзка с нея. Проектът е дарение 

от арх. Иван Иванов. Надеждата е до 

тази есен поне в груб строеж сградата да 

е готова.



Община Стара Загора организира общоградско възпоменание на 

загиналите мирни жители от града и района, при опожаряването на Стара Загора 

и старозагорското клане през 1877 г. Старозагорци се събраха в църквата „Света 

Троица”, където бе отслужена вечерня в памет на загиналите, след която тръгна 

литийно шествие до Мавзолея-костница „19 юлий 1877”. На мястото, където са 

положени костите на хиляди мъченически загинали християни, бе отслужена 

заупокойна молитва за загиналите. Бяха поднесени венци от Община Стара 

Загора, Общински съвет Стара Загора и Областен управител на област Стара 

Загора и много граждани. По време на драматичните събития в града и района са 

избити над 14 хиляди българи, повече от 1000 местни жители умират от глад и 

гонения, отвлечени са над 10 хиляди млади жени, момчета и момичета. Само в 

църквата „Св. Троица“ са изклани близо 3000 души.
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С  благословението на Негово Светейшество Българския патриарх 

Неофит и по решение на Св. Синод на Българската православна църква, Негово 

Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан гостува в 

столицата на Украйна – Киев. Поводът – 1030 години от покръстването на 

Киевска Рус. Българската делегация, водена от владиката, се включи в молебена 

и литургията в Киево-Печорската лавра. Празникът се чества в деня на св. княз 

Владимир, благодарение на когото през 988 година те приемат християнската 

вяра. В шествието в Киев участват вярващи от цяла Украйна и от други поместни 

църкви.



Под диpигeнтcтвoтo нa Cтapoзaгopския митpoпoлит Kипpиaн пpoзвyча 

opaтopиятa „Moлeниe” oт пpoф. Haйдeн Aндpeeв по време на cпeĸтaĸълa „Moлeниe 

зa Cтapa Зaгopa”. С него на Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“ 

бяха отбелязани 141 гoдини oт бoeвeтe зa Cтapa Зaгopa пo вpeмe нa Pycĸo-тypcĸaтa 

освободителна вoйнa и 140 гoдини oт Ocвoбoждeниeтo нa Бългapия.
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Снимки: Емил Енчев. 

Благовест Илиев



ЦЪРКВАТА ПРАЗНУВАБЕСЕДА ЗА 
РОЖДÅÑТВО БОГОРОДИЧНО

Днешният свят, велик празник носи радост на цялата вселена, както се 

казва в дивното песнопение: „Днес Пресветата Божия Майка въвежда Господ 

Христос във вселената.“ Като че ли Бог е прогонен от земята – и Той наистина е 

прогонен от нея. Бог е прогонен от нас, хората, от нашата прамайка Ева. 

Пресветата Дева връща Бога в света. Това е велика радост. Днешният неин тропар 

ни говори за тази велика радост и истина.

Рождеството на Пресветата Божия Майка, се казва в тропара, „възвести 

радост на вселената“, на целия свят. Защо? Защото с нея всъщност е дошъл Господ 

Христос в този свят! Заради нея и чрез нея Той е станал Човек и ни е дал всичко, 

което като Богочовек е могъл да даде: дал ни е всички радости на рая в земята и на 

земята, която се е превърнала в ад заради нашите грехове, не заради греховете на 

някои други, не заради греха на дявола и неговите черни ангели, а заради човека, 

защото човекът е паднал с нечувано падение. И Пресветата Божия Майка, 

раждайки Господ Христос, е родила спасението на света. Затова в Православната 

църква има толкова молитви, толкова песни за Пресвета Богородица.

Никога и никъде не свършват песните, които я прославят, които прославят 

нейния велик подвиг. Наистина, тя ни е донесла лекарството против смъртта, и 

това лекарство е нашата най-голяма потребност, то е най-голямото Благовестие за 

всички човешки същества. Смъртта е ужас на ужасите, а Божията Майка е родила 

Бога! Днес в тропара се казва, че „е просияла радост за цялата вселена“, защото се е 

родила тази, която е родила Победителя на смъртта – Христос! Да, само тя, е „по-

чиста от Херувимите и Серафимите“, е доставила тази велика радост на нас, 

земните хора, на хората, които са прогонили Бога от земята. В този свят има много 

болести, но най-страшната болест е смъртта. Ето, Пресветата Божия Майка е 

първият истински лекар, който лекува от смъртта, защото лекува от греха, лекува 

от всичко демонично и възвръща човека на Бога. Наистина, тя е вселила, тя е въвела 

Бога в този свят и в човека едновременно.
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К а к в о  е  с в е т о т о  

Причастие? Светото Причастие е 

безкрайна радост… Светото 

Причастие е въвеждане на 

Господ Христос в нашите грешни 

и паднали души, Неговото 

въвеждане в този свят. Чрез 

с в е т о т о  П р и ч а с т и е  н и е  

приемаме Възкръсналия Господ 

Христос. Затова Пресветата 

Божия Майка наистина е „по-

славна от всички Херувими и 

Серафими“; без нея нашето 

спасение не би било възможно, 

без нея няма нито рай, нито небе. 

Без нея няма лек от смъртта, а тя 

ни дава най-сигурния лек от 

смъртта, раждайки Спасителя  и 

удостоявайки ни с Неговото 

свято Тяло и Неговата свята Кръв, с Причастието и живота в Него, за Него и чрез 

Него. Затова човешките същества на 

Пресветата Божия Майка, не могат достойно да изкажат Нейния подвиг, Нейния 

безгрешен живот, никога не могат да изразят Тази, Която ни е дала рая.

А къде е раят? Раят е в Господа Христа. Когато Го внесеш в себе си, чрез 

светото Причастие или чрез някоя молитва, голяма или малка – ето, ти прогонваш 

от себе си всеки грях. Зад греха винаги стои адът, винаги стои дяволът. Пресветата 

Божия Майка ни е дала себе си като най-добър пример как се служи на Бога. На 

Господа се служи единствено със съвършен, безгрешен живот. Затова нашето 

покаяние на земята никога няма край, защото постоянно ни дебнат нечистите 

духове, които прогонват от нашата същност всичко райско, всичко божествено и 

въвеждат онова, което е грях, което е адско, пъклено.

земята никога не могат достойно да прославят 

Благовещение на св. Анна (детайл) - мозайка от края на 11 в.,
 манастир Дафни, Атика (близо до Атина).
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А ти, когато стоиш на молитва към Пресветата Божия Майка, какво 

всъщност правиш? Ти въвеждаш Бога в себе си, а когато Той влезе в тебе, прогонва 

всеки грях, всяка тъмнина. Да, Господ Христос чрез раждането на Пресветата Дева 

ни е доставил тази велика радост, радост на цялата вселена, и това лекарство, най-

важното лекарство против смъртта. 

Защото няма радост, ако смъртта е нашата последна спирка по пътя. В този 

свят няма радост, ако смъртта не бъде победена. Това е направил Господ, а Него е 

родила за такъв подвиг Пресветата Божия Майка. Затова няма край нашата 

благодарност към нея, няма край нашата молитва към нея. Тя винаги е цялата наша 

надежда, винаги е наша покровителка, наша избавителка от всеки грях, а това 

значи и от духовна смърт.

И ние, прославяйки днес Пресветата Божия Майка, чрез Нейното 

рождество всъщност лекуваме себе си от смъртта, лекуваме себе си от всичко 

смъртно, лекуваме себе си от греха и страстите, и така възкръсваме от смъртта и 

побеждаваме всяка смърт. Защото Пресветата Божия Майка ни е водила от 

Йоаким и Анна с малката Богородица („Ласкание Богородично”) - детайл от мозайка в храм 
„Христос  Спасител”, манастир „Хора” (Кахрие джами), Константинопол, 14 в.
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добродетел към добродетел, от вярата към любовта, от любовта към милосърдието, 

от милосърдието към поста и към всички други добродетели, за да победим и ние 

всичко, което е смъртно в нас и да служим на Господ Христос, Който заради нас е 

станал човек, заради нас е приел на Себе Си смъртта, за да възкръсне и да ни даде 

сили да побеждаваме всичко онова, което е смъртно: това значи и всичко, което ни 

отделя от Бога. Защото Пресветата Божия Майка води всеки от нас по пътя на 

спасението, по пътя на великата радост, която днес ни е дарила, за да заслужим, 

поне отчасти, със своите подвизи, със своите молитви, макар и да сме слаби и 

немощни, Небесното Царство, защото и Господ дойде в този свят, за да ни го даде; да 

го осъществяваме през целия си живот, та още тук, на земята, да живеем за небето и 

да служим на Господ Христос. А в това можем да успеем, само ако бъдем водени и 

предвождани от Пресветата Божия Майка, на която подобава чест и слава сега и 

винаги, и във вечни векове. Амин.

св. Юстин Попович

Превод: Татяна Филева, източник: www.pravoslavie.bg 
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ÏÀÑÒÈÐПОХВАЛНО СЛОВО
 ЗА СВЕТИ ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИК 

ИГНАТИЙ СТАРОЗАГОРСКИ

Радвай се, Августа Траяна, град вечен, по-вечен и от вечния Рим! Радвай се, 

Стара Загора, с история дълбока, по-дълбока и от необятната вселена! Радвайте се, 

старозагорци, днес е голям празник в златото на богатата есен! Радвайте се, синове 

и дъщери на светата православна вяра, радвайте се на необикновения Христов мир, 

защото днес всички ще запеем празнично литургийна песен! Днес над нас застъпно 

бди светец сияен – на земята увенчан със златното украшение на премъдростта; 

облечен с одеждите на славата, украсен с духовни диаманти, чиито венци са 

хиацинтови нишки на небето. Радвай се и ти, свети Игнатие, заслужено спечелил да 

застанеш отдясно на Иисуса Христа! Радвай се с нас, рожбо старозагорска, от 

майчина утроба понесъл Господа Бога в сърцето си!

От дете ти, приятелю на боговидните 

ангели, обикна монашеския и безмълвен 

живот, от дете пострада от злите турци: 

татко ти пред твоите очи прободоха, главата 

му отрязаха дивите и ненавистни агаряни и 

мъченик той стана за нашата православна 

вяра, защото не вдигна ръка срещу братята 

сърби – едноверните християни. О, Игнатие, 

страдалецо невинен, пред очите ти извори 

от сълзи – пред очите ти, гневните и 

бесновати турци със заплахи и жестокости 

потурчиха твоята майка и двете ти сестри. 

Но облак духовен – благодат божествена от 

вражески очи – те закри и ти, като 

подплашено птиче, волно полетя с криле от 

благословия. Полетя с полет неспирен, с 

полет в сърцето, с чувства, от рождение 

облагородени, с душа, жадно устремена

16 ÍÀØÀÒÀ ÂßÐÀ / ÏÀÑÒÈÐ



към новата твоя приятелка и небесна пътеводителка – твоята звезда Витлеемска. 

Нейната светлина, видима само за тебе, те отведе да кацнеш на спасителния 

благодатен клон в безмълвните простори на притегателния Атон.

Радвайте се, християни, защото над нашия град светец силен бди! Спокойна и 

мирна си ти, Августа Траяна, град на вечността. Посред твоите зелени градини 

детето в люлката спокойно спи. Малката пчела с труд сладостта на земята събира. 

И молитвата чиста, по-сладка и от меден прашец, услажда ревнивеца Игнатий, за 

да я принесе с дъха си ангелски на Вечносъществуващия. Да се радваме всички и да 

почитаме нашия Игнатий! Да пее ведно с духовните песнопения цялото равно 

Загоре и от голите баири забравените камбани от сън да се вдигнат! А боровете 

неизменно зелени, на благодатното Аязмо – присъствия вечни на монаси – нашите 

молитви прохладно и като аромат тамянен към небесата издигат!

Радвай се, Берое, град от камък и пръст; радвай се, Верея, простор, озарен от 

вечността; радвай се, Стара Загора, огнище на вяра, огниво духовно; радвай се, 

кръстопът на седем града, забил в пъпа на земята силата на православния кръст! 

Радвай се и ти Игнатие, мъченико Христов, ти, който пред агаряните смело застана 

и с думи достойни, с дела благолепни, с кръв пролята, о, ти, миро многоценно, 

Христовата вяра утвърди! Радваме се и ние с тебе, свети Игнатие, братко наш! Моли 

милосърдния Бог за всички нас! Вярата православна, о, цвете благоуханно, чрез 

твоето застъпничество в душите ни смутени засили! Днес суха е земята, семената не 

покълват в кирпича на безверието; плевели жилави на лъжеучения камъните на 

нашите духовни огнища дълбаят и дори облаците плачат без сълзи. А 

пълноводието на нашата вяра жадува за просторен океан. Не съхнат ли от леност 

нашите сърца? И докога ли? Къде сте високи прагове на водопади от подвизи 

Христови? И все тъй сутрин рано, окъпани в роса, духовните лодки на нашите 

души, притеглени към сладостта неописуема на словото благовестно, в църквите 

доплават. Ала амвонът след литургия все повече мълчи. О, свети 

преподобномъчениче Игнатие, удостой ни с котвите духовни на спасителния бряг! 

Удостой ни с този благодатно необходим дар!

Радвайте се, братя и сестри християни, стадо малко, но вярно на своя Пастир! 

Да се потопим с духовно желана наслада в радостта необятна на страдалеца 

Игнатий, който турците така храбро обори, като настояваше с невиждано 

безстрашие неверните агаряни в истинския Христос Бог да повярват!
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Духът ти все още витае между спасително уханните градини на Божията 

Майка; милва родните свежи и разноцветни мозайки на Иринополис; 

победоносно се издига над Пармак Капу, лобното твое място,  и синьото на безкрая 

поздравява. Духът ти като белоцветен гълъб поздравява благословения от свети 

апостол Карп Боруй и между безпределното небе и бяло бляскавата пръст на 

Железник витае пред Престола на Началото и Края. С аскетизъм и мъченичество, с 

красотата на истинското себеотдаване, с неповторимостта на девствеността – пред 

мюсюлманите ти прослави нашата Ески Заара и Царят на Вечността, ведно с 

другите мъченици, с короната на тройния венец тебе увенча. Радвай се, Игнатие, 

покровителю наш; радвай се в Царството на Бога! Да се радваме всички със синьото 

небе над нас; да се обливаме с дъжда от благодатните сълзи на твоята душа; да се 

къпем в милувките нежни на твоите молитви и да прогоним знойния пек и зимната 

виелица на безплодното наше безверие! Да се радваме, братя и сестри, 

православни християни, да се радваме всички, о наследници лъчезарни, и с вяра 

силна и добри дела да бъдем стълбове непоклатими на нашите храмове!

Радвай се, Стара Загора, пристан благодатен на плодоносното Загорско поле; 

радвай се, многохиляден граде, с острови от църкви и параклиси! Достойни ли сме 

да опитаме от празника на това опиянение? Сам страдалецът е с всички нас – 

жертва безкръвна от всекиго иска. Имаме ли днес ние своята духовна венчавка? 

Кръстопътно този въпрос стряска всички нас. В неистово безбожие, ти, вечни граде, 

и ти, Родино, между минало, настояще и пред бъдеще без бъдеще полагате 

камъните голи на българската съвест. Но, радвайте се с чисти души и сърца, защото 

свети преподобномъченикът язвите на злите наши страдания като тежко бреме ще 

отнеме! Радвай се, минало, корен на настоящето; радвай се, настояще, пътечка към 

бъдеще; радвай се, бъдеще незнайно, но окъпано от духовната баня на днешните 

наши молитвени песнопения! Радвай се, вечно зелена младост на святото Аязмо; 

радвайте се, камъни голи; свидетели вечни на нашата съвест!

Радвай се, Августа Траяна, радвай се, натежало Загорско поле; радвай се, 

пшеница златна – хляб пречист за Престола на Вечността; радвайте се и се веселете 

с пламъка на огъня, лозя с гроздове сълзиви – вина драгоценни за Чашата на 

Мъдростта; радвайте се, платна от ветрове, разнесли славата за нашия страдалец из 

всички краища на Безкрая; радвайте се гласове на любовта, гласове на горещите 

молитви; радвай се, приятелю на Христа; радвай се, о, свети Игнатие – мост
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духовен, а твоята света икона – спасителна палуба на новия Ной! Радвай се, о, чудо 

преславно – воин на Господаря на Небесата, достойно увенчан от Него с венеца 

троен на девственост, преподобност и мъчение!

И какво сме ние днес, суетномислещите? Празнословим и любим до болка 

своята словоохотливост и себичност. Кой от нас днес би сторил подобен подвиг? 

Всекидневно със своите грехове, в своите мисли разпъваме Христа и после – 

никакво покаяние... Достойни ли сме за радостта? А тих повей на ветрец гальовно 

милва лицата ни. Къде е благочестието към паметта на нашия закрилник? О, 

Игнатие, с радост вкусваш заслужено от огненото питие на Светлината, която на 

верните благодат дарява и за всички отворени души и сърца посред суетата 

смирение и наслада отпуща. Радвай се, похвало наша; радвай се, сладка грижа и 

утеха; радвай се, тържество от молитви; радвай се, духовна щедрост, която за 

сърцата и душите, за чувствата човешки мир и утеха раздава!
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Радвайте се, православни българи; радвайте се, старозагорци, заедно с 

Игнатия и гордейте се с неговите храбри постижения; радвайте се с този, който в 

благодатното небе изми своята душа и с кръвта си, пролята на земята, измива и 

нашите души! Да се радваме, както се радваме със смеха на Йорданските води, 

които за безсмъртие всекидневно ни къпят! Да се радваме и да вдишваме от 

аромата на българската роза - украшение свято на мироносния Атон, който е 

постелка приятна, о, Игнатие, на твоите свети мощи!

Радвай се, страдалецо старозагорски, ти, който с погнуса отхвърли безчестията 

на твоите мъчители – синове на Варава; радвай се, подвиг и вода сладка на 

мъдростта; радвай се, хляб топъл на разума, защото Бог не забрави да те прослави! 

Радвай се, пътеко духовна от добродетели, по която днес ни приканваш без 

колебание да вървим! Радвай се, радост наша, и сподели радостта си с твоя град! 

Радвай се, Игнатие! Радвай се, страх Господен – приятелю на мъдростта! Радвай се, 

висина необятна на блажената обич!

О, новомъченико български, ти, който се сля с песента благочестива на 

древните мъченици, радвай ни със светлината на огнено духовните песни и 

благодатно раздай от радостта всеобща на небесата по смълчаните върхове на 

самотните борове – зелените венци на Августа Траяна! Ела при нас, свети Игнатие, 

и като твои и като наш ни удостой с небесните блаженства! Как безстрашно удави 

със слова безчестието на потомството Агарово! Радвай се, лъв български! Кацни 

при нас, птицо духовна! Спусни се по лъчите на Вечното слънце и слей в едно 

закваската на бухналото тесто от загорска пшеница с тръпчивата сладост на новото 

вино; земната с небесната радост – радост на радостта – заради всички нас, 

грешните! Слей кръстопътно камъните на седемте града и открий ни духовния 

взор към Вечността! Амин!

Свещеноиконом Илия Тенев
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ПОД КУПОЛА
ÍÀ ÕÐÀÌÀСВЕТИ ИГНАТИЙ СТАРОЗАГОРСКИ-

ÍÅÁÅÑÍÈßÒ ÏÎÊÐÎÂÈÒÅË
ÍÀ ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ

На 8 октомври 2018 г. се навършват 204 години от мъченическия подвиг на небесния 
покровител на град Стара Загора - преподобномъченик  Игнатий Старозагорски.

Св. Игнатий Старозагорски живее в 18 и началото на 19 век. Роден е в Стара 

Загора и кръстен с името Иван. Родителите му, Георги и Мария, се преселват в 

Пловдив, където Иван се учи. Богато надарен, той напредва много в учението. От 

ранни младини се увлича и от монашеския уединен живот. След като завършва 

учението си, постъпва като послушник в Рилския манастир, където остава 6 години 

в монашеско послушание. Скоро след това турци убиват жестоко баща му, а майка 

му и двете му сестри са насила заставени да приемат мохамеданството. Иван успява 

да избяга в Букурещ. След като престоява известно време там, решава да отиде в 

Света гора. По пътя, около Шумен, турци-разбойници го залавят и заплашват, че 

ще го убият, ако не смени християнската си вяра с мохамеданска. Той им дава 

обещание, че ще го направи и го пускат на свобода. След това обаче горчиво се 

разкайва за това обещание, макар и дадено формално, и решава да изкупи греха си, 

като публично охули мохамеданството и приеме мъченическа смърт за Христа.

От Шумен пристига в родния си град. Оттук с един светогорец заминава за 

Света гора. С цел да се подготви за предстоящия подвиг, постъпва в Атонския 

манастир Григориат, където прекарва известно време. Посещава още някои 

обители и се установява в скита св. Анна – високо, диво и непристъпно място. Тук се 

предава на най-тежки подвизи. Неговият опитен наставник Никифор се възхитил 

от строгия му подвижнически живот. Узнавайки твърдото му решение да бъде 

верен изповедник на името Христово, той го постригва в монашество с името 

Игнатий. Благославя го и го изпраща за Цариград, където Игнатий вече е решил да 

приеме мъченически венец. Определя му за спътник опитния старец Григорий, 

който би могъл да го поддържа в мъченическия подвиг. В нощта преди неговата 

мъченическа смърт, се молил със сълзи пред чудотворна икона на Божията Майка 

да му помогне в мъченическия път. В тази нощ е укрепен от дивно Божествено
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видение: от иконата на Божията Майка на три пъти се явява светъл венец и застава 

над него.

На 8 октомври 1814 г. Игнатий е обесен, след като се е явил пред турски съд с 

думите: „Когато аз бях невръстно момче, принуден от вас, турците, дадох празна дума, 

че ще се отрека от моята вяра. А сега виждам нечестието на своето обещание и дойдох 

тук, за да си взема думата назад и да изповядам пред вас моя Христос – истинския Бог и 

Създател!“. Три дни след това старецът Григорий откупва мощите на мъченика и 

на 20 октомври пристига с тях в Света гора.

Чудеса, извършени от Светеца след неговата смърт

Един благочестив християнин дал на светеца преди неговата кончина кесия 

с малко пари, за да ги употреби за свои нужди. Не може да има съмнение, че по 

време на мъченията турците са взели от мъченика тази кесия. Но когато той бил 

обесен, в същия час по чуден начин  кесията с парите отново се намерила в пазвата 

на онзи човек. После той известно време раздавал от парите в тази кесия на 

мнозина бедни хора, но те не намалявали и не свършвали.

Един християнин, от желание да има при себе си светата кръв на 

Христовия мъченик, докато светецът бил обесен и стражите спели, отишъл 

нощем, пробол с игла крака на мъченика и с изтеклата кръв напоил една кърпичка. 

Няколко дни по-късно той разгърнал кърпичката, но какъв бил ужасът му, когато 

видял, че на нея е изобразен кръст със светата мъченическа кръв! Същата тази 

кърпичка с кръста видели и много други християни, и се удивили на това Божие 

чудо.

В една от цариградските църкви на името на Пресвета Богородица веднъж 

дошли един бесноват и един парализиран човек. А монахът, който прислужвал 

там, имал при себе си шапката, носена от св. Игнатий по пътя към мястото на 

страданието и по-късно откупена от палачите. Този монах я поставил върху 

болните и призовал светеца. Тогава станало дивно чудо: веднага парализираният 

оздравял, а бесноватият се освободил от мъчението и станал отново със здрав 

разум.

Негови мощи се пазят в руския манастир „Свети Пантелеймон“ в Света 

гора. Обявен е от Българската православна църква за Небесен покровител на Града на 

липите.
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На 10 юли 2011 г. Старозагорският митрополит Галактион полага основния 

камък за градежа на нов православен храм в Стара Загора в квартал „Самара 1“. 

Църквата e разположена на площ от 1250 кв. м. Тя е кръстокуполна базилика с 

размери 17х14 м. и височина над 12 м. Конструкцията е стоманенобетонна, с 

каменни сводове и облицовка от бял врачански камък. Проектът е дело на арх. 

Дилян Каменов.

На 25. 04. 2014 г. бе осветен и вдигнат куполът на камбанарията; на 01. 07. 

2014 г. на купола бе монтиран кръст висок 3 м и за първи път прозвъняват петте 

църковни камбани; на 08. 10. 2014 г. от Света гора пристигат светите мощи на 

небесния покровител на Стара Загора;  на 20. 02. 2016 г. са осветени Светият престол 

и криптата на новия храм „Св. Игнатий Старозагорски“. По решение на 

Нека по молитвите на светия преподобномъченик Игнатий и ние да бъдем 

избавени от злото, да се удостоим с Небесното Царство и с благодатта на Господа 

Иисуса Христа, на Когото подобава слава, чест и поклонение във вечни векове, 

амин!

Храм „Св. Игнатий Старозагорски“
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епархийското настоятелство централният престол в новата черква ще бъде на него, 

а южният – на св. Ириней Лионски.

Честването на първия храмов празник на криптата „Живоприемний 

източник“ на църквата „Св. Игнатий Старозагорски“, който се отбеляза на  Светъл 

петък след Възкресение Христово (през 2016 г. на 6 май), ще бъде запомнено със 

знаменателно събитие. На този ден в центъра на старозагорския храм беше 

положена света мощехранителница с мощи на 16 светци и великомъченици. Това 

са мощи от св. Николай Чудотворец, св. Тихон – патриарх Всерусийски, св. Яков 

Персиец (чиито мощи бяха вградени и в светия олтар на криптата по време на 

освещаването й на 20 февруари 2016 г. от четирима митрополити), св. Герасим 

Йордански, св. Теодор Тирон (на когото е посветен храмът на Аязмото), св. 

Харалампи и св. мъченик Прокопий, св. мъченик Елефтерий, св. архидякон 

Стефан (първият мъченик, пострадал за Христовата вяра), св. преп. Ефросиния, св. 

Амвросий Медиолански, свещеноизповедница Теодосия, св. Амфилохий
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Почаевски чудотворец, св. преподобна мъченица Параскева, св. Филарет – 

патриарх московски, и св. Анна – майката на св. Богородица. 

В две други капсулки има частица от честния пояс на света Богородица и 

от одеждите на св. Спиридон. Светите мощи са донесени и дарени от Русия от 

свещеници, които в края на 2015 г. са били на поклонническо пътуване в Стара 

Загора. Мощите на тези светии завинаги остават в храма. Вярващите винаги ще 

могат да се помолят пред тях и да измолват милост.

В общи линии храм „Св. Игнатий Старозагорски“ е завършен. Малко 

остава за цялостното му изографисване и доставяне на необходимата утвар за 

службите.

По решение на Старозагорския епархийски съвет и с одобрението на 

Светия Синод е учреден орден „Св. прмчк Игнатий Старозагорски“. Първият му 

носител стана Българският патриарх Неофит.  На 1. 10. 2017 г. на церемония в 

църквата „Св. Богородица“ Старозагорският митрополит Киприан връчи 

отличието на Негово Светейшество за приноса му за духовното и нравствено 

израстване на българския народ.

Росица Ранчева
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ПАМЕТÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÌÅÒÎÄÈÉ ÑÒÀÐÎÇÀÃÎÐÑÊÈ
È ÎÁÎÑÎÁßÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÍÎÂÀÒÀ

ÞÆÍÎÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÅÏÀÐÕÈß

Тази година се навършват 180 г. от рождението на митрополит Методий 
Старозагорски. По този повод на 6 октомври 2018 г. в зала „П. Р. Славейков“ 
(сградата на Община Стара Загора) ще се проведе конференция, посветена на 
живота и делото на приснопаметния митрополит Методий. Във форума ще 
вземат участие учени от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“, Българската академия на науките, музейни работници. В края на 
конференцията ще бъде представен филм, посветен на митрополит Методий 
Старозагорски, който е създаден специално по повод на годишнината и 
честванията.

Събитието ще бъде почетено и от Негово Светейшество Неофит – 
патриарх Български и митрополит Софийски и целия Свети Синод на 
Българската православна църква.
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МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ СТАРОЗАГОРСКИ 

И ОБОСОБЯВАНЕТО НА НОВАТА 

ЮЖНОБЪЛГАРСКА ЕПАРХИЯ

Методий не престава да работи за 
каузата на българското национално 
освобождение. Известни са неговите 
лични приноси за разгласяване на 
истината за жестокото потушаване на 
Априлското въстание през 1876 г. и в 
з а щ и т а  н а  п о с т р а д а л и т е  м у  
сънародници.Той активно подпомага 
и съдейства на руския щаб в хода на 
войната 1877-1878 г., бори се за 
запазване на националното единство 
на  българите ,  утвърдено  чрез  
признатия от султана и великите сили 
екзархийски диоцез. 

Приел монашество през 1873 г., 

Митрополит Методий (Тодор Кусев) има дълъг опит като обществен и 

църковен деец преди да заеме архиерейския престол на Старозагорската епархия. 

Той е активен участник в движението за национална еманципация чрез създаване 

на самостоятелна българска църква. Делегат е в първото българско Учредително 

събрание – т. нар. Църковно-народен събор в Цариград през 1871 г. и активно се 

включва в дебатите по изработването и приемането на Първата българска 

конституция – Устава за управлението на Българската екзархия. Той е съпричастен 

и с решението на Събора за създаване на отделна Старозагорска епархия, което 

години наред не е реализирано.

1

2

Недю Александров Недев, Живот и дейност на приснопаметния Старозагорски митрополит 
Методий Кусев в мире Тодор (Тоде) Йовчев Кусев (1838-1922). Стара Загора, 1982; Н. Александров, 
Цв. Кьосева, С Христос и Македония в сърцето. Страници от живота на митрополит Методий Кусев 
(1838-1922). С., 2000, с. 11-15.
П. Ст. Петков, Идеи за държавно устройство и управление в българското общество (1856-1879). В. 
Търново, 2003, с. 55; П. Ст. Петков, Българската православна църква и държавната власт в 
Княжество/Царство България 1878-1912 г. (Институционални отношения). В. Търново : Изд. 
„Фабер”, 2012, с. 10.
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Н. Александров, Цв. Кьосева, С Христос и Македония в сърцето, с. 58-61.
П. Ст. Петков, Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство 
България 1878-1912 г., с. 369.
П. Ст. Петков, Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство 
България 1878-1912 г., с. 515 (приложение 37).

3

4

5

Архимандрит Методий настоява международните споразумения от 1878 г., 

с които се урежда положението и статута на разпокъсаните български земи, да 

включват в самостоятелното Княжество България повечето национални 

територии. И когато става известен Берлинският договор, той е един от първите, 

организирали съпротива срещу решенията му, отделящи Южна България 

(Източна Румелия),  Македония и Одринска Тракия от свободната българска 

държава.

Воден от същите патриотични мотиви, през 80-те години на 19 в. 

архимандрит Методий полага големи усилия за укрепване на екзархийското 

седалище в османската столица и за запазване и разширяване на българското 

църковно и културно-просветно дело в неосвободените земи на Македония и 

Одринска Тракия. След няколкогодишно обучение в Киевската духовна семинария 

и Петербургската духовна академия, Методий получава специализирано и високо 

богословско образование, което му позволява да оглави като ректор новооткритата 

през 1892 г. Цариградска семинария.

Независимо от факта, че през 1881 г. Св. Синод потвърждава решението на 

Събора от 1871 г. за създаване на самостоятелна Старозагорска епархия, до 

уреждането на Съединението между Княжество България и Източна Румелия този 

въпрос не е решен положително. Едва след реалното присъединяване на 

южнобългарските земи към Княжеството, от 1886 г. насетне „върховната духовна 

власт“ в българската държава (Св. Синод) определя временно управляващи 

духовници на Старозагорската епархия, която официално продължава да е част от 

голямата Търновска епархия. От 1886 до 1891 г. Старозагорска епархия е 

управлявана от архимандрит Максим (бъдещ Скопски и Пловдивски 

митрополит), а през 1892-1893 г. – от епископ Гервасий Левкийски.

Независимо от това, че официално е част от Търновска епархия, 

управляващите Старозагорската епархия изхождат от разбирането, че тя е 

създадена още през 1871 г. и дори ползват титула „Старозагорска митрополия“ в 

преписката си с екзарха и властите.

3
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4
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Централен държавен архив (ЦДА), ф. 246к, оп. 1, а.е. 94, л. 55-56; 74-75.6

След падането на правителството на Ст. Стамболов, обнадеждени от 

доброто отношение на княз Фердинанд І и новия кабинет на д-р К. Стоилов към 

БПЦ, синодалните архиереи Григорий Доростоло-Червенски (председателстващ), 

Доситей Самоковски, Симеон Варненско-Преславски и Константин Врачански 

решават да се възползват от променените условия и да поставят въпроса за 

съществено и цялостно изменение на Екзархийския устав. В заседанието на 17 юни 

1894 г. Св. Синод решава да поднови усилията си и за узаконяване на отделната 

Старозагорска епархия, като същевременно определя хиротонисания за епископ 

същата пролет Методий Велички за управляващ епархията. По този начин 

реалното управление на Старозагорска епархия от Величкия епископ Методий 

започва от средата на 1894 г. като първи временно управляващ архиерей. 

Основанията на върховната духовна власт за това решение са свързани с неговия 

богат обществен и църковен опит, с високото му богословско образование и 

доказаните му лични качества, особено прословутата му решителност, борбеност и 

последователност.

6
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През тези години бъдещият първи Старозагорски митрополит Методий 

се включва активно и в работата по новия Екзархийски устав. При обсъждането на 

проекта за църковен закон, изготвен от комисия на Св. Синод, епископ Методий 

Велички, управляващ Старозагорската епархия, предлага няколко изменения и 

допълнения: 1. всеки епархийски архиерей, дори и да не е управлявал четири 

години епархия, да може да бъде избиран за синодален член; 2. избираемите за 

членове на Синода да са на възраст от 33 до 55 години; 3. да се определи срок, в 

който трябва да се избира митрополит на вдовстваща епархия; 4. гарнизонните 

свещеници да се назначават от Св. Синод; 5. управлението на духовните училища и 

пансионите към тях да бъде изцяло на Св. Синод; 6. архиереите или техните 

заместници да са по право членове на окръжните училищни съвети; 7. не само 

пиянството, свързано с разточителство, както е в проекта, но въобще отчаяното 

пиянство да стане основание за бракоразвод, а буйството, недоказаното обвинение 

в прелюбодеяние и противоестественото сближение, което не може да се докаже, 

да не са причина за развод. С изключение на текста за управлението на духовните 

училища, останалите предложения на епископ Методий не са включени в 

окончателния вариант на устава.

Едно от най-съществените предложения на епископ Методий се отнася за 

текстовете в църковния закон, свързани с общото синодално управление на БПЦ. 

След като 15 години след приемането на Търновската конституция на всички става 

ясно, че чл. 39 от нея е практически неприложим, дори поддържащите основния 

му пожелателен смисъл, какъвто е и Методий през 1879 г., започват да търсят 

компромисни варианти, подобни на тези, предложени от митрополит Григорий и 

другите княжески архиереи още в Учредителното събрание. И така, в писмото си 

до Синода от 8.10.1894 г. управляващият Старозагорската епархия Методий 

Велички предлага: „Да бъде Св. Синод един, заседающ в Цариград от 

представители само от архиереите, занимающи епархии в прямите владения на 

султана. Църквата в Княжеството може да се управлява от архиерейско събрание, 

което да има за свой председател Софийският митрополит”. 

7

ЦДА, ф. 791к, оп. 1, а.е. 2, л. 89; П. Ст. Петков, Българската православна църква и 
държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г., с. 332.
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Като заместник на екзарха в Княжеството, председателят на 

архиерейското събрание да се назначава след избор, осъществен от екзарха и 

владиците. Методий предлага вариант за решение и на най-болезнения въпрос за 

църковното единство на БПЦ. Подчинението на Българското княжество в 

църковно отношение на заседаващия в Цариград Св. Синод може според него да 

се проявява във: „1. взаимното участие на архиереите от Княжеството при 

избирането на членовете на Св. Синод (в Цариград), тъй като турското 

правителство не пита за начина, по който са избрани синодалните архиереи, 

стига те да са владици на епархии в турската държава; 2. в каноническото 

избиране и ръкоположение от тоя Синод (в Цариград) на новоизбраните 

архиереи в Княжеството и 3. във взаимното участие при избирането на екзарха. 

Всъщност това предложение, което е много сходно с подобна идея на екзарха от 

1884 г., отново не намира подходящ и реалистичен начин за образуване на един 

общ синод, защото с учредяването на т. нар. архиерейско събрание, което ще 

управлява БПЦ в Княжеството, нито чл. 39 е спазен, нито единството на 

Българската църква във и извън пределите на държавата България е гарантирано.

И тъй като подетата инициатива от Св. Синод, екзарха и новото българско 

правителство за съставяне на общ синод на БПЦ в Цариград в края на 1894 г. 

отново не се реализира, в окончателния проект за нов Екзархийски устав остават 

положенията за „върховната духовна власт” от 1883 г., което на практика 

означава, че независимо от категоричното постановление на чл. 39 от основния 

закон, единственият синод на БПЦ е този в столицата на Княжеството София, 

който няма административна власт над епархиите на Екзархията в османската 

държава, заради което тяхното църковно управление реално се осъществява 

еднолично от резидиращия в Цариград председател на Синода екзарх Йосиф.

8
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ЦДА, ф. 791к, оп. 1, а.е. 2, л. 121-122.
ЦДА, ф. 791к, оп. 1, а.е. 2, л. 90; Български екзарх Йосиф. Дневник. С., 1992, с. 341.
П. Ст. Петков, За един „мъртвороден” член от Търновската конституция. – DE JURE. 
Официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, №1, 
2010, с. 79-84; П. Ст. Петков, Провалът на политическата стратегия, заложена в член 39 
от Търновската конституция. Неуспешният опит за постигане на църковно единство 
между двата синода на Българската православна църква (1908-1912) г. // Чрез миналото 
към бъдещето. In honorem Margaritae Karamihova. С., Просвета, 2018, с. 52-83.
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Дневници (стенографически) на VІІІ ОНС, І ред. сесия, кн. ІІ, С., 1895, с. 122-141.
ЦДА, ф. 246к, оп. 1, а.е. 94, л. 218-219.
ЦДА, ф. 246к, оп. 1, а.е. 94, л. 220.13

11

12

След подробното обсъждане в Синода проектът за Екзархийски устав е 
изпратен в Министерството на изповеданията с официално придружително 
писмо, обясняващо кои са измененията и допълненията в сравнение с 
предишния устав от 1883 г. и по какви съображения са направени. Няма запазени 
сведения за внесени съществени промени от изпълнителната и законодателната 
власт, затова и Осмото Обикновено Народно събрание много скоро, в 
заседанията си на 12 и 20 декември 1894 г., приема без изменения проекта, както е 
представен от „върховната духовна власт”.  На първо четене Народното събрание 
изслушва и приема без дебати целия законопроект (вкл. и частта за браковете), 
след което проектът е даден за допълнително проучване от съответната 
парламентарна комисия. При гласуването на второ и трето четене частта за 
браковете е изпусната, тъй като се е налагало да се преработи допълнително, а 
това би забавило приемането на основната част от устава, по която и 
правителството, и депутатите нямат забележки. Тези съображения на 
управляващите са съобщени на председателстващия Св. Синод митрополит 
Григорий, който ги приема като основателни и на свой ред официално 
уведомява екзарха на 23 декември 1894 г.  Йосиф І отговаря на Григорий, че е 
особено радостен заради приемането на Екзархийския устав от Народното 
събрание и за това, че „почитаемото правителство, както и народните 
представители подадоха ръка за помощ на Светата ни Православна църква и така 
я улесниха за нейното благоустройство, като я поставиха на по-здрава основа”.
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Паметник на митрополит Методий Кусев 
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С указ № 1 от 13 януари 1895 г. княз Фердинанд утвърждава новия 

Екзархийски устав, приспособен в Княжеството. Само седмица след 

обнародването на указа в „Държавен вестник”, на 7 февруари 1895 г. Св. Синод 

(председателстван от началото на 1895 г. от Доситей Самоковски) взема решение 

за честване на рождения ден на княза на 14 с.м., независимо че съвпада с първата 

седмица на Великия пост. На епархийските началства се препоръчва 

отслужването на молебен за здравето на монарха.

С Екзархийския устав от 1895 г. най-сетне се разрешава положително 

въпросът за създаване на отделна Старозагорска епархия съгласно с решенията на 

Църковно-народния събор от 1871 г. и на Св. Синод от 1881 г. и в резултат от 

дългогодишните настойчиви искания на българското православно население от 

този край и на върховната духовна власт.  На 14 юли 1896 г. за първи каноничен 

архиерей на Старозагорска епархия е избран бившият Велички епископ Методий 

с името митрополит Методий Старозагорски.

проф. д-р Петко Ст. Петков

Държ. вестник, бр. 23, 30.01.1895 г., с. 2-22.
ЦДА, ф. 791к, оп. 1, а.е. 3, л. 32.
Пак там, л. 37.
По въпроса за създаването на Старозагорска епархия виж: Н. Александров, История на 
Старозагорската епархия. Т. І, ІІ, ІІІ. Стара Загора, 1976 (Машинописният екземпляр от 
този ценен труд на дългогодишния секретар на Великотърновска и Старозагорска 
митрополия Н. Александров любезно ми беше предоставен за ползване от директора на 
Регионална библиотека „З. Княжески” Ст. Загора г-жа Снежана Маринова); 
Л.Филипова, Създаване на Старозагорска епархия 1871-1896 г. – В: 130 години 
Старозагорска епархия. Сборник доклади от научна конференция 2-3 октомври 2001 г. 
Стара Загора, 2007, с. 29-40.
П. Ст. Петков, Митрополитът е Методий Старозагорски, а не Кусев. // Новината 
(Стара Загора), № 261, 18 ноември 2009, с. 6.
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Гробът на митрополит Методий Кусев
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ПЪТЯТ КЪМ ВЯРАТАÑ ÀÊÀÒÈÑÒ ÏÎÌÀÃÀÒ 
ÍÀ ÍÀÐÊÎÇÀÂÈÑÈÌÈ 

Â ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ

За чудесата на Богородичната икона „Неопиваща чаша“* от 
руския град Серпухов има свидетелства от далечната 1878 година. 
След събитията през 1917 година в Русия иконата е била изгубена. 
Акатистът е възстановен през 1992 година, когато световноизвестният 
иконописец Александър Соколов нарисувал нова икона, като в левия 
долен край е поставено късче от пояса на Божията майка. С 
благословията на патриарх Алексий II от 1997 година е отредена дата 
за почит на чудотворната икона в православния календар – 5 май. 
Акатистът помага за изцелението на страдащи от зависимостите на 
алкохолизма и наркотиците.

 *Иконата на св. Богородица „Неопиваща чаша“ (рус. „Неупиваемая чаша“) се отнася към иконографския тип Оранта. 
Света Богородица е изобразена с вдигнати за молитва ръце, пред нея е изобразен Богомладенецът в чаша. Това е 
Чашата на светата Евхаристия – неизчерпаем източник на духовна радост, изцеление и спасение. Значението на 
названието е не чаша, която не опива, а чаша, която не може да бъде изчерпана, неизпиваема, неизчерпаема. – бел. ред.

Отец Иван Генов е от хората, които от дълги години работят с 
наркозависими с надеждата за скорошно настъпване на духовна 
промяна. Още в първите дни, в които отдава живота си на Бога, отец 
Иван се сблъсква с проблемите на зависимостта при срещата си с 
завършил богословие човек, който и до днес, за съжаление, 
продължава да се бори със зависимостта си от алкохола. 
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Така пастирската грижа за зависими се превръща в кауза за 
духовника. Като докторант в Православния богословски факултет на 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, той 
посвещава и своя научен труд на проблема със зависимостите. 
Темата на неговата докторска дисертация е „Процесът на 
ресоциализация на наркозависимите и участието на православния 
духовник в него“.

„Хората със зависимости са като нас – и те правят грешки, но и 
имат правото да се променят, да се обърнат към Бога. Затова трябва да 
отправяме молитви за тях, за да може да ги подкрепим по нелекия път 
към тази промяна. Проблемът е вътрешен, духовен. Понякога, под 
въздействието на опиата, дяволът може да влезе в човека и да говори от 
негово име. Това е вид болест, която действа върху психиката на човека, но 
от момента, в който те решат да се променят и положат усилия за 
рехабилитация, в живота на тези хора особено силно си проличава 
нуждата от Църквата в лицето на свещеника, за да им помогне да се 
обърнат към Бога, за да стигне до сърцата и душите им“, споделя отец 
Иван Генов. Към него най-често се обръщат родители на зависимите, 
търсейки най-доброто решение за децата си.

С благословията на Старозагорския митрополит Киприан и 
съдействие от страна на Общинския съвет по наркотични вещества и 
на Превантивно-информационния център по зависимости, отецът 
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започва да чете акатиста „Неупиваемая чаша“ пред копие на 
чудотворната икона, изписано от иконографа  Зорница Иванова.

Аналогична служба от няколко години има и в храм „Свети 
Цар Борис – Михаил“ във варненския кв. Аспарухово. Там по 
инициатива на отец Георги Фотакиев през 2004 година е създаден 
Православен център за духовно обгрижване на наркозависими „Св. 
Боян Енравота“, чиято работа вече е дала сериозни резултати.

Старозагорският духовник се надява подобен център да бъде 
учреден и в Стара Загора, като бъде използван дългогодишният опит 
в лечение на зависимостите, натрупан от д-р Иван Добринов, 
завеждащ отделение в Специализираната болница за психично 
здраве „Д-р Георги Кисьов“ в Раднево.

Зад каузата застават и заместник-областният управител Петя 
Чакърова, местният омбудсман Надежда Чакърова-Николова и 
с е к р е т а р я т  н а  м е с т н а т а  к о м и с и я  з а  б о р б а  с р е щ у  
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
Донка Вътева.

Благовест Илиев
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ËÈ×ÍÎÑÒÈÌÀÐÈß ÁÎØÍÀÊÎÂÀ -
ÄÈÐÈÃÅÍÒ ÍÀ ÊÂÀÐÒÅÒÀ ÏÐÈ 

ØÈÏ×ÅÍÑÊÈß ÌÀÍÀÑÒÈÐ
„ÑÂ. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ”

В песнопението „Свете тихий”, което се пее по време на вечерното 
богослужение, се казва: „Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички 
времена да бъдеш възпяван с приятни гласове“. Свети Йоан Златоуст казва, че 
“…нищо не е в състояние така да издигне духа, да го отдели от оковите на 
земното и телесното, нищо не може така да изпълни човека с любов към 
младостта и с равнодушие към житейската суета, както стройното пеене, 
както свещената песен, построена според правилата на ритъма”.

На 1 октомври Православната цъква чества паметта на преп. Роман 
Сладкопевец и преп. Йоан Кукузел – покровители на църковните певци. Това е и 
поводът в този брой на списание „Нашата вяра“ да ви срещнем с диригента на 
квартета при Шипченския манастир „Св. Рождество Христово“ Мария 
Бошнакова. В следващото интервю тя разказва за музиката, която се превръща в 
неразделна част от ежедневието й, а също и за ролята си на майка на 4 деца, в 
чужда страна, която впоследствие обича като своя собствена. 
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Как се стече животът Ви след това?

След като през 1989 година завърших училище, кандидатствах в 

Диригентската школа при Московска духовна академия. Взех изпитите, но не бях 

сигурна, че ще ме приемат. Влизаше се трудно. Седем души се бориха за едно 

място. Прибрах се у дома и плаках. Тогава баща ми вече беше свещеник и служеше в 

гр. Александров, не много далеч от гр. Сергиев Посад, на около 50 км. от мястото, на 

което се намира свято Троицко-Сергиева лавра, в която се разполага Академията и 

ми повтаряше да се моля и да вярвам. След нужното време отидох да проверя 

списъците и открих името си в тях, бях много щастлива. Завърших успешно първи 

курс, но след лятната ваканция разбрах, че съм прехвърлена в трети курс и трябва да 

държа изпити за втори. Наложи се да посещавам лекциите и за двете години, но в 

рамките на една. Беше ми много трудно, но с Божията помощ се справих. На 

дипломирането ми през 1992 година в Академията присъстваше патриарх Алексий 

II, който ми връчи дипломата лично. Това беше голяма чест за мен!

Коя всъщност е Мария Бошнакова и как тя се насочи към музиката?

Родена съм в  Русия, в Подмосковие, в свещеническо семейство. Когато 

започнах училище, родителите ми ме записаха в музикална школа по пиано, без 

никой да ме е питал дали искам. Леля ми беше добра пианистка. Освен 

инструмента два пъти седмично карахме часове по солфеж, хор и музикална 

литература. Имахме и бележници с оценки, изпити, все едно си на училище. По 

това време баща ми не беше още свещеник. Храмът в града ни беше разрушен, 

както повечето в онези години в Русия. Ходихме на службите в едно далечно село, в 

една много красива църква „Покров Богородичен“. Баща ми пееше в хора, имаше 

много красив глас. Навършвайки 7 години, аз започнах да пея. Обичах да го правя 

особено на големи празници, защото репертоарът беше много тържествен. Още 

тогава мечтаех да стана църковен диригент. 

Как попаднахте в България? 

През 1994 година дойдох за първи път, на екскурзия с хора от град 

Александров. Бяхме в Шумен, а поводът беше Националният празник 3-ти март. 

Пяхме в храм „Възнесение Господне“, където за първи път видях бъдещия си съпруг, 

той беше иподякон. Запознахме се, а на третия ден той ми направи предложение за 

брак. Не го приех на сериозно и не отвърнах по никакъв начин. Прибрах се в Русия,



но не спирахме да поддържаме връзка, пишехме си писма. Лятото той дойде на 

гости при нас и помоли родителите ми за разрешение да се ожени за мен, след 

което заминах с него и станах майка на 4 невероятни деца.

Разкажете ни малко за тях?

С какво се занимават те в момента? 

Имат ли намерение да продължат с музика?

Най-голямата ни дъщеря – Александра – е на 

22 години. Пианистка е, получи музикално 

образование, участваше в международни и 

национални конкурси. Един от тях беше в Санкт 

Петербург, където година по-късно я поканиха за 

участие в концерт на лауреатите. В момента е 

студентка в Националната художествена академия в 

гр. София, а наскоро се завърна от успешно обучение 

във Виенската художествена академия по програма 

Еразъм +. Двете ми момчета – Николай на 18 и 

Владислав на 16 години – учат в ППМГ „Никола 

Обрешков“, гр. Казанлък. Най-малката – 13-

годишната Елисавета – е ученичка в 7 клас. И тримата 

са преминали обучение в музикалната школа 

„Емануил Манолов“ при НЧ „Искра“ в града на 

розите.
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Да преминем и към другата Ви рожба – църковния хор. 

Как се роди идеята за създаването му? 

През 2003 година с благословението на митрополит Галактион започнах да 

създавам църковния хор при храм „Св. Богородица“, гр. Казанлък, който 

просъществува десетина години, до 2013 г. С въдворяването на митрополит 

Киприан на престола на Старозагорска епархия хорът беше възстановен, но във 

вид на квартет. Първата ни архиерейска литургия беше на празника Антоновден – 

17 януари 2017 г. След това получихме покана за постоянно пеене в Шипченския 

манастир. Приех я с голяма радост и оттогава почти всяка неделя сме там, като 

паралелно с това участваме и в архиерейските богослужения.

Кои са хората в квартета и как протичат репетициите Ви? 

Хористите ми – Недялка Влаева, Иван Михайлов и Красимир Тенев – нямат 

специално музикално образование, но имат певчески опит. Песнопенията се 

научават бързо, някъде за около 2 репетиции, в зависимост от сложността на 

произведението. Повечето са от руски композитори, но има и на български. Един 

от авторите е Добри Христов.

Има ли почва църковната музика у нас и кое е изпълнението, 

което ще запомните за цял живот?

Определено има почва, нужна е непрекъсната работа. Негово 

Високопреосвещенство митрополит Киприан ни е гласувал огромно доверие. 

Пресен пример, който остава завинаги в спомените ми, е изпяването на 

благодарствен молебен по случай 3 март, който отслужиха Техни Светейшества 
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 Българският патриарх Неофит и патриархът на Москва и цяла Русия Кирил. Ако 

бях останала в родната си страна, надали щях да имам възможността да пея и 

дирижирам с толкова високопоставени лица.

Участвали ли сте на фестивали и печелили ли сте награди? 

За първи път тази година, 

през месец юни, участвахме на 

Международния православен 

фестивал в гр. Поморие. Получихме 

диплом за прецизно изпълнение, 

чудесна камерна звучност и успешен 

дебют на престижния форум. 

Надявам се, че това е само началото!

Кои са хората, на които искате да благодарите?

Искам да благодаря на родителите си, че са ме възпитали в православната 

вяра и са ме насочили към музиката. На хористите ми, че така ревностно и 

отговорно се отнасят към църковното пеене и службите. На митрополит Киприан, 

че с неговото благословение пак започнах да участвам в богослужения и да 

възхвалям с гласа си нашия Господ Иисус Христос. И за финал, но не последно 

място, на децата си, че съпреживяват всеки миг с мен.

Благовест Илиев

Снимки: личен архив на Мария Бошнакова

41ÍÀØÀÒÀ ÂßÐÀ / ЛИЧНОСТИ



ИКОНОСТАС×ÓÄÎÒÂÎÐÍÈÒÅ ÈÊÎÍÈ ÍÀ 
ÑÂ. ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÀ Â 

ÐÈËÑÊÈß È ÁÀ×ÊÎÂÑÊÈß 
ÌÀÍÀÑÒÈÐ

Старо предание уверява, че е била подарена на Рилския манастир от 

царица Мария, така наречената „Мара, бяла българка“ – жена на султан Мурад II 

(1421—1451). Според друго предание чудотворната икона е подарена като 

благодарност на манастира от византийския император Мануил Комнин (1143-

1180), който при посещение в Сердика чудодейно се излекувал с миро от мощите 

на св. Иван Рилски. Третата вероятна хипотеза за иконата разглежда проф. Иван 

Дуйчев. Големият български историк смята, че епитетът, с който се определя 

чудотворната икона – Осеновица, може директно да се свърже с Асеновия род в 

средновековна България, като най-правдоподобно е появата на иконата да се 

препрати към щедрата дарителска политика на цар Иван Асен II (1218—1241) към 

манастира.
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Чудотворната икона „Света Богородица Осеновица“ 
в Рилския манастир

Сред стотиците реликви на 

Рилския манастир, събирани през 

вековете, една от най-ценните е 

чудотворната икона на света 

Богородица Осеновица с  32  

четириъгълни преградки с мощи на 

светци.

Много са хипотезите и 

преданията как и кога иконата е 

попаднала тук. Има основания да се 

счита, че първоначално иконата е 

била  собственост  на  знатна  

болярска фамилия или манастир.



Чудотворната икона се намира в специален иконостас при третата колона 

на голямата манастирска църква. Ценно съкровище на Рилската обител, тя се пази 

винаги заключена. Над нея в кивота през 40-те години на ХIХ в. самоковският 

зограф Димитър Христович е изписал копие на иконата, в центъра на която е 

поставен образът на Богородица, а около нея са изобразени в цял ръст всички 

светии, чиито частици от мощи са монтирани в иконата. Само на големи 

празници, при масово посещение, след света Литургия с иконата се прави 

тържествена лития: излиза се от Дупнишките порти, обикаля се югоизточната 

страна на манастира и се влиза през Самоковските порти. В нартиката на църквата 

игуменът отслужва молебен с водосвет. Множеството минава на поклонение пред 

иконата, след което отново я заключват.

Местното население почита иконата като изцелителка при тежки 

заболявания и масови епидемии. В такива случаи свещеник с епитрахил, монах, 

прислужник и въоръжена охрана посещават дома или обхождат засегнатите места, 

правят водосвет, поръсват и се връщат.

Още се помнят чумната и холерната епидемии, когато целият край бил 

засегнат. По молба на населението двама йеромонаси и един дякон след всенощно 

бдение и молебен с лития изнесли чудотворния образ от манастира. Навсякъде 

иконата била посрещана с почит, извършвал се водосвет и се обикаляли домовете, 

поръсвали се със светена вода хора и животни. С благодатната помощ на Божията 

майка страшния мор се прекратил и изплашеното население се прибрало по 

домовете.
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Рилски манастир



Една от най-ценните реликви и светиня на манастира се пази в главния 

храм „Успение Богородично“ на специален кивот вдясно пред входа. Това е 

чудотворната икона на света Богородица, подарена през 1311 г. на обителта от 

двама грузински пътешественици – Атанасий и Окрапир.

Предполага се, че е изписана през 1310 г. Според преданието е изнесена от 

Бачковския манастир през първите векове на османското робство. За да я запазят 

от турците през 1595 г., монасите я скрили в скалите и запазили мястото в тайна.

Иконата била открита в средата на ХVII в. от две пастирчета, които 

разказвали, че видели силна светлина в скалите, днес в местността Клувията. 

Върната е в манастирската църква „Света Богородица“, но въпреки заключените 

врати на другия ден изчезнала отново. Открили я на същото място в скалите. След 

изграждането на църквата през 1604 г. с огромно литийно шествие иконата е 

върната в манастира. Всяка година на втория ден на Великден с литийно шествие тя 

се носи до местността Клувията, където се отслужва тържествена света Литургия. 

Следобед по подобаващ начин шествието с иконата се връща в манастира. Това 

шествие се извършва ежегодно вече повече от 350 години и е едно от свидетелствата 

за силната вяра и неугасващия православен огън в душата на българина.
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Чудотворната икона на света Богородица
 в Бачковския манастир



В Клувията, на мястото, където е открита иконата, изпод скалите бликнал 

извор със сладка, лековита вода, а върху издяланата отвесна скала е направено 

копие на изображението. Тясна стълба води по стръмнината до скалната икона, 

пред която постоянно гори кандило. Наблизо е издигнат параклис „Св. Архангел“ – 

Ангел се казвал овчарят, който пръв я видял.

Чудотворната Богородична икона е почти изцяло покрита със сребърна 

ризница върху дрехите на Богородица и Младенеца, тя е от 1819 г. От двете страни 

на Богородица са монтирани сребърни плочки с позлата, върху които е 

инкрустиран грузински надпис. Това е оригиналният дарителски обков на иконата 

и свидетелства, че е дарена от братята Атанасий и Окрапир през 1311 г.

Преданието гласи, че оставена при олтара на манастирската църква, една 

нощ тя се преместила сама до входа, а явилата се в съня на един от монасите 

Богородица казала, че така ще вижда по-ясно кои посетители в храма влизат с 

чисти сърца. Миряните вярват в изцелителната сила на иконата,  най-голяма е тя 

на втория ден от Великден, когато се прави литийното шествие.

(Материалът представлява части от статията на Иван Патев „Чудотворни икони на Света 

Богородица в най-големите български манастири“, публикувана в „Чудотворни 

християнски светини в България“, С., 2008 г.)
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ПОКЛОНЕНИЕÅÄÍÎ ÏÚÒÓÂÀÍÅ ÄÎ ÅÃÈÍÀ-
ÎÑÒÐÎÂÀ ÍÀ ÑÂ.ÍÅÊÒÀÐÈÉ

С навлизането на нискотарифните авиокомпании в България свeтът стана 

по-близък и по-достъпен. Само след 50 минути полет от София кацнахме на 

летище Елефтерис Венизелос в Атина. Нашата цел беше да посетим два гръцки 

острова - Егина и Тинос, свързани много тясно с православната вяра. На остров 

Егина прекарва последните си дни наричаният „Светецът на века“- св. Нектарий. 

Днес тук на този остров се намира саркофагът с мощите на светеца. А остров Тинос 

е известен в цяла Гърция и останалия православен свят с чудотворната икона на 

„Св. Богородица Благовещенска“.

Летището в Атина се намира югоизточно от столицата на Гърция. До 

пристанището на Пирея е около 35-40 километра. Съвсем близо до фериботните 

терминали е последната спирка на метрото.

За остров Егина пътуват няколко фериботни компании. Самото пътуване е 

доста приятно и бързо. Препоръчвам ви фирмата „Агиос Нектариос“ - сутрин 

имат ферибот в 8.20, на обяд 12.15 , а връщането по ваш избор в 14.00 и 18.15. Така че 

е възможно цял ден да сте на остров Егина.

Самият остров Егина е с форма на сърце и е най-големият остров в 

Сароническия залив. Намира се на около 16 морски мили или около 27 километра 

от Пирея. Положението му е стратегическо и е допринесло много за неговата 

морска мощ през античността. Според легендите името му идва от нимфата Егина, 

която е била похитена от Зевс и пренесена на този остров. 

Остров Егина е предполагаемото родно място на Платон. Тук още през 7 

век пр. Хр. са били изсечени първите сръбърни монети с изобразена на тях 

костенурка, която става емблема на острова. На монетите на Атина бил изобразен 

бухал, а на Коринт -  пегас. След освобождението от османска власт през 1832
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На 9 ноември Църквата чества паметта на св. Нектарий Егински. Затова 
избрахме в този брой на списание „Нашата вяра“ да ви представим 
увлекателния разказ на Петьо Нейчев за едно поклонение до острова на св. 
Нектарий – Егина.



година Егина става първата столица на нова Гърция, като запазва този си статут в 

продължение на две години.

Днес на острова живеят около 13 000 жители в главния град Егина и 

пръснати в множество малки селца из целия остров. Символ на Егина е шам 

фъстъкът, който се отглежда тук и се продава навсякъде и е основен източник на 

доходи за местното население, разбира се да не забравяме и за туризма. Главният 

град на острова представлява оживено и привлекателно място с красива  

крайбрежна улица оградена от типични за гръцките острови сгради, кафенета и 

ресторанчета  - идеално място да усетите местната атмосфера. Още от ферибота се 

вижда друга забележителност на остров Егина - храма на Аполон, ще ви ориентира 

висока колона на върха на светилището. Той се намира на около 15 мин. пеша от 

пристанището в северозападна посока и е от 6-ти век преди Христос. Ако имате 

време, посетете и най-значимия архитектурен паметник - „Храмът на Афеа“, 

запазен още от 5-ти век преди Христос (ние не успяхме да го посетим). За  красивия 

дорийски ансамбъл има легенда, че по-късно Акрополът в Атина е построен по 

негово подобие.
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Слизайки от ферибота на пристанището, 

има две възможности да стигнете до манастира  с 

мощите на св. Нектарий и новопостроения храм в 

негова чест. Първата е с градски транспорт, но е 

много сложно, автобусите са на 1 час. Най-лесният 

и бърз начин е с такси. Има стоянка за таксита 

веднага като излезете от района на фериботния 

терминал, вляво.

о.Егина - новият храм



Св. Нектарий е роден през 1846 година в тракийския град Силиврия 

(днес градът се намира на около 70 километра преди Истанбул и се казва 

Силиври). Светското му име е Атанасий Кефала. Израснал в голяма бедност, 

той започва работа още 13 годишен в тютюнева фабрика в Цариград. Един ден 

случаен търговец забелязва как собственика на фабриката го бие. Съжалява 

малкото момче и го взема на работа в магазина си. Вече му остава и свободно 

време да ходи на училище и църква. Навършил 20 години Атанасий заминава 

за остров Хиос, където 10 години работи като учител. Тук узрява и желанието 

му да стане монах. През 1873 година става брат в манастира „Неа Мони“, а през 

1877 година е ръкоположен за дякон и приема църковното име Нектарий. 

През 1881 година завършва бакалавърска степен, а през 1886 печели стипендия 

в богословския факултет в Атина. По-късно заминава за  Александрия, където 

Александрийският патриарх Софроний е впечатлен от неговата личност и 

любознателност. Бил е назначен на служба в град Каира, Египет. По настояване 

на патриарха се завръща и завършва богословския факултет в Атина. През 1889 

е посветен за Пентаполски епископ. Следват две трудни години от живота на 

епископ Нектарий. Той става жертва на клевети от завистници в църковните 

среди, които виждали в негово лице заплаха за собствените си амбиции  за 

патриаршеския трон. Хората много го обичали. С голямо уважение към него се 

отнасял и Александрийският патриарх Софроний и това предизвикало завист 

сред някои хора. Влиятелни църковни лица се страхували, че епископ 

Нектарий ще стане главен претендент за поста на Патриарха, който вече е бил 

на преклонна възраст. Оклеветен и несправедливо обвинен, той бил принуден 

да напусне Египет, оставяйки след себе се много огорчени вярващи. В подписка 

в негова защита присъстват имената на над 900 вярващи, които казват, че 

епископ Нектарий е „най-любимият сред архиереите и пръв сред духовниците". 

Светецът отишъл в Атина, но и там го чакала враждебност. Останал без работа 

и отритнат от всички, той стигнал до живот в голяма бедност и жалко 

съществуване. Но Господ не го е изоставил в този тежък за него момент. 

Благодарение на кмета на Атина е бил назначен за проповедник на остров 

Евбея, а по-късно е напълно реабилитиран. В 1894 година е избран за 

ръководител на Ризариевата църковна семинария в Атина. През този период 

от живата си светецът работи, преподава, сам учи и се моли с часове. Всички
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студенти и преподаватели го обичали и уважавали. Тук той прекарва 14 

плодотворни години от живота си и през 1908 година се пенсионира по 

здравословни причини.

След пенсионирането си се оттегля в един изоставен манастир на остров 

Егина заедно с четири благочестиви жени, негови духовни чеда от Атина. Закупува 

земята със собствени средства. В строежа на манастира и храма към него „Св. 

Троица“, той участва наравно със строителите. Свети Нектарий прекарва 

последните 12 години от живата си в манастира. За този период църковната обител 

била добре устроена и било развито манастирското стопанство. В този възстановен 

манастир се изпълнява  и неговото отдавнашно желание за монашески аскетизъм 

и молитва. Именно тук се появяват и първите свидетелства за неговата святост. 

Лекувал с молитви и славата му се разнесла из цялата страна. Свети Нектарий 

изцяло посвещава своя живот в пълна отдаденост на манастира в Егина и завършва 

своя земен път на този остров през 1920 година. Още преживе в последните му 

часове на неговия земен път започва благодатната му мироточивост. До светеца в 

болницата лежал парализиран човек. Когато душата на св. Нектарий напуснала 

земния свят, човекът получил пълно изцеление само като докоснал ризата на 

светеца. Жителите на остров Егина носели на ръце ковчега с тленните останки, 

когато забелязали, че от ризата на светеца се носи благоуханен аромат. Ръцете и 

лицето на свети Нектарий обилно мироточили. Хората идвали с години на гроба 

му, като при духовен закрилник.

През 1953 година отивайки на гроба му, разбират, че останките му са 

нетленни и са се превърнали в мощи, изваждат ги и ги поставят в ковчеже. На 20 

април 1961 година е канонизиран за светец, а паметта му се празнува в деня на 

неговото блаженно успение - 9 ноември.  Денят 5 ноември 1961 година се вписва като 

свят ден за жителите на остров Егина. 

Този, когото посрещнали мъртъв преди 41 години (на 9 ноември 1920), сега 

неговите мощи били тържествено пренесени от манастира „Света Троица“ до 

Егинската катедрала, за да бъде официално провъзгласена неговата святост.
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Днес женският манастир „Св. Троица“ се намира на около 10 км. от 

пристанището и е в близост до малък манастир, посветен на Живоприемен 

източник. В двора на красивия и уютен манастир ще усетите веднага една святост и 

духовност на мястото. Ще ви посрещнат с благочестие и приветливост. В неголемия 

параклис, оформен около саркофага с мощите на светеца, винаги е пълно с 

вярващи хора, не само от цяла Гърция, но и от по-близки и по-далечни страни от 

православния свят. Чудесата се случват именно тук, на неговия гроб. Всички 

вярващи се молят с допряно тяло до саркофага на светеца. Ако молитвите са силни 

и искрени, с допряно ухо се чуват ударите на неговото сърце. Твърди се, че с 

молитва към светеца пред неговите нетленни останки се случват чудеса и 

излекувания от най-страшни болести и безплодие. На острова и досега се разказва 

за неговите способности да излекува и най-нелечимите болести. Свети Нектарий се 

счита за покровител на хора страдащи от рак, сърдечни проблеми, епилепсия, 

артрит. Посетителите на храма остават изпълнени с любов и мир. Точно пред 

параклиса има дърво, което буквално е вградено в малката сграда. Друго свято 

място на метри от параклиса е аязмото с лековита вода. Всеки, който искрено се е 

помолил на светеца и е пил от тази вода, се е излекувал. Когато св. Нектарий идва 

на острова, той е бил безводен, но неговите молитви били възнаградени и той 

посочил мястото, където бликнал извор, днешното аязмо. По-късно и на целия 

остров бликнала вода, но тази е свята вода. Водата помага за излекуване на очни 

болести, артрит, рани, сърце, язва и главоболие.
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о.Егина - в двора на 
манастира о.Егина - гроба на св.Нектарий

о.Егина-пред гроба на 
св.Нектарий



В другата част на храма, пред олтара, има малка мощохранилница с част от 

мощите на светеца, а от лявата страна, в специален реликварий - главата на св. 

Нектарий. Това всичко се осветява от голям полилей с интересна история.

Когато манастирът бил почти готов, св. Нектарий казал, че ще постави 

полилей и всеки, който се помоли под него, ще получи изцеление на мъките и 

болките си, ще му бъдат изпълнени всички желания. Това било последният детайл 

от завършването на храма за оформяне на цялостния интериор. Нямало пари, за да 

се поръча полилей, но вярата на св. Нектарий не го напускала, той бил убеден, че 

ще се намери начин за закупуването му. И се случило чудото. На пристанището в 

Пирея пътник носил полилей, предназначен за манастир на друг гръцки остров, но 

така се случило, че изпуснал кораба, а тогава корабите били на десет дни веднъж. 

Чудел се какво да прави човекът, когато някакъв местен жител му съобщил, че на 

остров Егина има нов манастир, за който търсят полилей, но нямат средства да го 

закупят. А точно в този момент идвал корабът за близкия остров и пътникът решил 

да занесе и подари полилея в манастира на остров Егина. Свети Нектарий с радост 

приел подаръка, застанал под него с протегнати ръце и казал: „Благодаря Ти, 

Господи, и моля, нека всеки, застанал под полилея с искрена вяра, да му изпълниш 

желанията.“ Днес вярващите твърдят, че стоенето под този полилей има 

чудотворно действие. Тук, в манастира на св. Нектарий, чудесата са ежедневие.

В България също има частица от мощите на светеца, която се намира в 

манастира „Въведение Богородично“ в Калофер. Не по-малко свято място е килията, 

където е живял светецът в последните години от своя живот. Тук се пазят някои от 

неговите вещи и дрехи.

(Следва продължение...)

Петьо Нейчев
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В непосредствена близост до параклиса 

със саркофага на светеца се намира малката 

манастирска църква „Света Троица“. Т я  е  с  

два входа, а от тавана на дясната част на храма 

висят множество кандила, подарени от 

благонравни миряни, изпитали върху себе си 

чудотворната сила на светеца. о.Егина - манастирската църква
„Св. Троица“
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канонизация. Старецът Порфирий, редом със св. Паисий Светогорец, са най-

известните съвременни гръцки светци, чиято молитвена помощ търсят хора от 

целия свят. В България старецът Порфирий също е много почитан, макар че все 

още няма храм на негово име. През последните две години все повече българи 

отиват в този ден в неговия манастир, северно от Атина, за да почетат светеца на 

неговия празник.

Преп. Порфирий прекарва по-голямата част от живота си в центъра на 

гръцката столица, служейки в болничния параклис на Атинската болница – в 

квартал, известен с множеството си публични домове, наркомански средища и 

бездомници. В тази коренно различна от светогорската исихия среда Бог прославя 

Своя угодник с дар на чудотворство, прозорливост и редица други харизми, които 

рядко се събират в един човек. Преп. Порфирий обича безрезервно и безусловно 

хората, независимо от моралния им облик. Общува непринудено с проститутки и 

наркомани, без да ги презира от висотата на своята харизматичност и духовна 

чистота, както е с всички истински светци. Запазен е споменът за водосвета, който 

извършва на Богоявление в един публичен дом, скандализирайки по този начин 

благочестивите вярващи. Той обаче им отвръща: „Аз не дойдох да  осветя мястото, а

На 2 декември Църквата чества 

паметта на новопрославения светец 

преп. Порфирий Светогорец или както е 

известен според мястото на своето 

п о д в и з а в а н е  н а  С в е т а  г о р а  –  

Кавсокаливит († 1991 г.). Той бе 

к а н о н и з и р а н  п р е з  2 0 1 3  г .  о т  

Константинополската Вселенска 

патриаршия, но негови икони и 

стенописи в църкви и манастири 

имаше далеч преди официалната му
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хората!“. В резултат, не по-малко шокираните момичета започват да търсят 

общуване с благия духовник и изоставят порочния си път.

Към стареца Порфирий са се обръщали за помощ хиляди хора – по 

телефона, с писма или лично. Нерядко той се явява на свои духовни чеда, 

помагайки им в критични ситуации, а и просто, когато те имат нужда да укрепят 

вярата си. Бесовете му се подчиняват и освобождават обладани хора, стотици 

нелечимо болни са излекувани по неговите молитви приживе и след смъртта му. 

Старецът Порфирий е не само прозорливец – Бог му открива тайните на миналото 

и бъдещото, но притежава и редкия дар да вижда с духовното си зрение състава на 

земята, ландшафта на отдалечени с километри територии и др. За него старецът 

Паисий е казвал, че Бог дава на Църквата си такъв светец веднъж на няколкостотин 

години.

Старецът Порфирий поставя началото на един женски манастир, 

исихастирио в с. Милеси, недалеч от Атина. Малката килия, където е приемал 

хилядите си посетители, може да бъде посетена и днес. Над леглото му стои 

постоянно запалено огромно кандило, откъдето вярващите вземат елей за 

благословение. В последната година от живота си старецът е толкова зле, полусляп, 

че не може да се вдигне от леглото си, но хората продължават да прииждат – 

стигало им е да се наведат, да целунат ръката му и да прошепнат на ухото му своя 

проблем.

Старецът никого не 

презира, никой проблем не 

отхвърля като маловажен щом 

душата на човека е разстроена от 

него. Той рядко обаче разговаря с 

хората по духовни въпроси, 

понеже тези, които го посещават, 

в огромната си част търсят от 

него изцерение, помощ за 

р а з р е ш а в а н е  н а  с е м е й н и  

проблеми, изход от житейски 

безизходици.
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Още по-рядко коментира проблемите, разделящи църковното общество, тъй като 

мнозина са искали да го привлекат „в своя лагер“, за да използват авторитета му в 

„църковните битки“. На изкушените от зилотизма светогорски монаси е казвал: 

„Ако живееш в света, то следвай този стил, по който там живее Църквата. Не внасяй 

смущения сред народа. Ако искаш да се подвизаваш на Света гора, тогава следвай стария 

стил“. 

Това е дразнело много старокалендарците, които не са намирали в него 

съмишленик в неразумната си ревност. На всички уговорки да излезе в разкол и да 

започне да изобличава официалната Църква, той отговаря: „За себе си аз съм решил: 

по-добре да се заблуждавам в Църквата, отколкото да я напусна.“ Като истински 

последовател на Христос, познал величието и добросърдечието на Бога, старецът 

Порфирий гледа на всички като на Божии чеда, всички обича, никого не връща 

заради едни или други негови възгледи и недостатъци.

„Не ми правете икони, – казва приживе старецът Порфирий, – но който ме носи в 

сърцето си, аз ще съм близо до него всеки ден.“

По молитвите на св. Порфирий Бог да помилва всички ни!

Източник: www.dveri.bg
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ÂÚÏÐÎÑÈ
ÊÚÄÅ Å ÐÀÄÎÑÒÒÀ ÌÈ?

Страхът да не ни се случи нещо може да ни разболее и да ни смути много 

преди това действително да се случи. Много пъти се разболяваме,  губим радостта 

и животът ни става черен и нещастен, но не заради самия проблем, а заради нашия 

помисъл. Страхуваме се, страхуваме се преди да се случи нещо и това ни разболява.  

Нещо става с нас, хората, не знам как да го обясним, и винаги намираме нещо, за 

което да се притесняваме. Винаги намираме нещо, за което да изпаднем в 

меланхолия. Бог ни решава един проблем и не след дълго намираме нов проблем. 

Не знам какво става, но не съм виждал човек в живота, който да каже: „Аз съм 

щастлив и всичко върви добре!“.  Не съм виждал човек, чийто проблем да се е решил и 

не след дълго, след месец, той да не намери нещо ново, за което да се притеснява. Не 

мога да си го обясня. Наблюдавам го вкъщи, не говоря за непознати, а за моите 

родители.  Когато майка ми беше по-млада, тя казваше: „Ако стане еди-какво си 

вкъщи, всички ще се успокоят и ще са щастливи.“ Ставаше това, което искаше, но 

след това намираше ново притеснение. След това баща ми казваше: „Ако взема 

пенсия, ще съм щастлив.“ Той се пенсионира и сега има нови притеснения, намира 

нови проблеми. Кога най-накрая ще се успокои човек и  да каже, че животът е 

хубав!  Отговорът е, че той никога няма да намери мира. Защо? Защото винаги ще 

се появява нещо ново в нашия живот.

Трябва да се научим да живеем, балансирайки скръбта с радостта. Животът 

не е едностранен, не е само тишина, светлина и щастие, а има и болка. Някой ми 

каза: „Защо Бог ми стори това?“.  А аз му казах: „Не го стори на тебе, а такъв  е 

животът на всички хора.“ Не знам дали сте виждали някой, който е напълно 

щастлив през всичките години от своя живот. Всички ще минат през някакво 

притеснение и болка. Коя е тайната? Да се научим да бъдем хладнокръвни и 

подготвени. Вълната е отшумяла и е настъпило затишие, но колко ще продължи 

това? Пет дена, една седмица, една година? Ще дойде нова буря. Това е мъдростта. 

Виждал съм единствено някои баби и дядовци, които по някакъв начин са узрели 

от живота, от множеството удари, които са получили в живота, от многото вълни, 

които са посрещнали, те са зрели хора и казват: „Детето ми, и в радостта прославям
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Бога, но утре пак съм готов да гръмне някоя бомба, готов съм да чуя пак нещо 

неприятно.“ Тези хора знаят как да живеят, а нас, по-младите, ни обхваща паника и 

не можем да се насладим на радостта, нито на скръбта да погледнем хладнокръвно, 

а си падаме по крайностите. Една жена ми каза: „Отче, не мога да се омъжа. На 35 

години съм и не мога да се омъжа.“  Аз й казах: „Ще се омъжиш, детенцето ми!“, но 

тя твърдеше: „Не, няма! Животът ми няма да върви добре!“ „Откъде знаеш? 

Помисълът ти го казва. Ще се омъжиш, обещавам ти го!“ Казах й го, без да зная и за 

щастие тя се омъжи. На 38 години се омъжи. Попитах я: „Сега радваш ли се?“. Тя 

ми отговори: „Изключително много, отче!“. Това очаквах! Слава Богу-да утихнеш 

ти, да утихнем и ние!  Но след една година отново тревоги, отново телефони, отново 

рев. И пак казваше: „В живота ми няма радост.“ „Защо, бре, детето ми? Нали се 

омъжи?“ „Да, но къде е детето?“ „Ще родиш дете. Църквата ни утешава и дава 

надежда.“ След година и половина тя роди. Попитах я: „Сега успокои ли се?“. 

„Сега, отче, няма за какво друго да моля Бога! Прославям Го и ще се успокоя!“ – 

отговори тя.  След няколко месеца отново телефони, пак рев, пак тревога: „Отче, 

детето още не говори, водим го на лекар, не изговаря думички!“. И да не разтягам 

локуми, майката, т. е. жената, а и мъжът, откакто се помни, намира неща, с които да 

се занимава: детето да свърши училище, да изкара казармата, да се ожени, да роди, 

да има внуче...  И така: докато склопиш очи, в живота си винаги ще имаш нещо, за 

което да се притесняваш. Този, който от вас очаква, че в живота си няма да се 

притеснява за нищо, мами себе си.  Изключено е. Имаш пари – имаш стрес. Какво 

ще стане с парите, как да ги вложа, какво става на борсата, какво става в Европа, 

какво става в Америка? Нямаш пари – имаш стрес да ги придобиеш, завиждаш на 

тези, които имат, и се чувстваш зле. Дори богатият не е щастлив, въпреки че има 

всичко; нито бедният е доволен с малкото, а всички искат нещо по-различно от 

това, което имат. Не сме доволни в този живот, този свят не ни изпълва с радост и 

животът ни изглежда безрадостен и труден.

Живей с радостта на днешния ден и знай, че утре Бог ще ти даде и по-

горчива чаша, но пак ще дойде по-сладката. Тези от вас, които сте чели житието на 

св. Андрей, юродив заради Христа, помните, че Бог му дал да вкуси голяма сладост 

в устата си и той забравил всички свои проблеми, а след това му дал и голяма 

горчилка в устата му и му казал – такъв ще бъде животът ти! И едното и другото. 

Животът не е едноизмерим, т. е. няма нито само радост, нито само скърби и 
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притеснения.

   Прочети една книга или изгледай един филм с жена си, с мъжа си, с децата 

си, върви на разходка, на св. Литургия, на вечерня. Всичко това преобразява ли те в 

душата ти? Има много голямо значение това. Някой ми каза: „Ти си поп! И какво да 

правя?“. Казах, че само по себе си това нищо не означава. Друг ми каза: „Говориш 

хубави работи“. И какво от това, ако вътрешно не се преобразяваш? Вие 

преобразявате ли се вътрешно? За да не бъде лишен от радост твоят живот, трябва 

да се промени твоята душа, а не само промяна на думи. Някой ми каза: „Аз, отче, 

ходя на Света Гора и познавам следните старци... (и започва да изброява). Ходих в 

Йерусалим 16 пъти! И при еди-кой си старец, при еди-кой си друг старец.“ А аз в 

себе си казах: „И ти си като мене - само повърхност!“ И какво стана, като познаваш 

еди-кой си старец? Какво? Ако попитам жена ти, тя какво ще ми каже за теб? Това е 

въпросът -  дали тя ще ми каже: мъжът ми се върна от Света Гора като ангел!  Това е. 

Промяната, за да не останеш без радост в живота, е вътре в теб. Църквата иска да те 

промени вътрешно, а ние обикновено променяме външната страна. Витрина и 

външни неща. Играта се играе, когато се затвори вратата на дома и Бог ни гледа 

вкъщи какво правим, как говорим, как се държим или как ставаме хладни и се 

хулим. Там, в дома си, ще направиш своя живот красив или нещастен. Много деца 

казват това за своите родители: „Моите родители говорят много, но вкъщи не е така, 

както го говорят. Едно говорят, а друго правят. Майка ми ходи на църква, но когато се 

върне, не е радостна и спокойна, а ни разстройва и задушава чрез своето поведение. 

Постоянно се кара: поправи се, пострижи се, направи това, облечи се по друг начин, защо си 

така, защо не правиш това!  Това - казва детето - не е Христов живот, който да ме 

направи щастлив.“

архимандрит Андрей Конанос

превод: Константин Константинов; източник: www. pbfvt.pravoslavie.bg, (със съкращения)
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В ПРИТВОРА 
НА ХРАМАÎÁÙÅÍÈÅÒÎ 

ÑÚÑ ÑÂÅÒÈÈÒÅ
В духовната си грижа един за друг християните разчитат също на 

молитвеното застъпничество. Те търсят един от друг молитвена помощ и вярват, че 

„голяма сила има усърдната молитва на праведника“ (Иак. 5:16).

Но животът продължава и след смъртта. Нелепо е да се мисли, че 

молитвите на праведните християни през временния живот в този свят достигат 

Бога, а след това, когато праведниците са освободени и са с Христа (Фил. 1:23) – не. 

Надгробните надписи от времето на мъчениците показват, че от самото начало 

християните просели отиващите в Божието царство да се молят за тези, които 

остават след тях.

Колкото по-дълбоко християнинът опознава своята собствена душа и 

колкото по-действено е озаряван от благодатта на Светия Дух, толкова по-ясно той 

вижда и своята греховност, и величието на благодатта, и любовта Божия. В него 

израства състрадателната любов към всички човешки души, оковани от греха, и 

молитвата за тях заема все по-голяма част от живота му. Ако това се случва през 

временното човешко пребиваване в света, колко по-естествено е молитвата на 

светеца да продължава, когато той вече е в Царството на славата. Според 

Откровението на св. апостол Иоан, там „димът от тамяна с молитвите на светиите 

се издига от ръката на Ангела пред Бога“ (Откр. 8:4).

Съществува непрекъснато общение в молитвата между видимата, земната 

част на Църквата и невидимата, небесната част. Всеки ден от годината е посветен на 

паметта на някой светец или светци, чиито имена са известни. Описанията на 

подвизите им са разкрити в посветените на тях църковни песнопения, в които 

просим молитвеното им застъпничество. Така ние следваме апостолския призив: 

„Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали словото Божие, и като имате 

пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им“ (Евр. 13:7).
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В прославянето на подвизите и победата на светците Църквата всъщност 

прославя Божието дело на спасението, делото на Светия Дух. Тя гледа на 

спасението, вече постигнато в светците, като на цел, към която нейните членове на 

земята все още се стремят (Фил. 3:12,14).

Първа между светиите и винаги възхваляване е св. Богородица, богоизбрана 

Приснодева (Лука 1:28, 48). В нея, св. Иоан Кръстител и св. апостол Иоан, всеки от 

които водел безбрачен живот, както и в безбройните им последователи, девството е 

възстановено в онова достойнство, което е имало преди грехопадението (Бит. 2:25). 

Затова монашеското подвижничество е алтернативен път за тези християни, които 

са призовани към подобен начин на живот (Мат. 19:11, 12; 1 Кор. 7:7).

Благоговението пред светците и нашата връзка с тях в молитвата са част от 

живия църковен опит. Тези, на които им липсва този опит, трудно могат да разберат 

общението със светците като молитвено общение. В действителност само от 

тяхната добра вола и почтеност зависи дали ще се въздържат от твърдения, че 

православните боготворят св. Богородица, светиите и иконите; с други думи, ще се 

въздържат от лъжесвидетелстване срещу ближните. Църквата никога не е 

боготворяла никого освен Пресветата Троица: Отец, Син и Дух Свети. Светците, 

както и всички свети неща, чрез които божествената благодат общува с човека, 

биват почитани, но не боготворени.

Архимандрит Павел

(откъс от книгата на архимандрит Павел „Вярата, която изповядваме“, ИК „Омофор“, 

1998, с. 28-30)

59ÍÀØÀÒÀ ÂßÐÀ / В ПРИТВОРА НА ХРАМА



”...ТИ И ЦЕЛИЯТ ТИ ДОМ“
(ÄÅßÍ. 16:31)ÐÀÇÊÀÆÅÒÅ ÍÀ 

ÑÂÅÒÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÀ

„Това, което искате да кажете на децата си, го казвайте в молитва. Детските 

уши са затворени. Само когато идва просвещаващата божествена благодат, тогава 

слушат това, което им говорим. Когато искате да кажете нещо на своите деца, кажете го 

на Пресвета Богородица и тя всичко ще оправи. Вашата молитва ще бъде това 

животворно дихание, тази духовна ласка, която стопля, прегръща в своите обятия и 

притегля детето.“

Отец Порфирий вярвал несъмнено в ценността на молитвата в духовния 

живот на човека. Той съветва своите духовни чеда да не забравят да се молят:

„Моли се просто, просто и смирено, с проста вяра, без да очакваш, че Бог ще ти 

отговори. Не се стреми да видиш ръката Му или Неговото лице, или Неговото сияние. 

Нищо. Само една вяра. Когато беседваш с Бога, действително беседвай с Него.“

(откъс от книгата на св. Порфирий Кавсокаливит „Избрани съвети“, изд. „Православен свят“, Варна, 2016 г.)

60 ÍÀØÀÒÀ ÂßÐÀ / „...ÒÈ È ÖÅËÈß ÒÈ ÄÎÌ“

Иконограф: Андреяна Дойкин



61ÍÀØÀÒÀ ÂßÐÀ / ÓÒÅØÀÂÀÉ ÄÓØÀÒÀ ÑÈ

„...ÓÒÅØÀÂÀÉ ÄÓØÀÒÀ ÑÈ“ 
(Ñèðàõ.14:16)

НЕ ГУБИ ВРЕМЕ 
Ще ти го кажа просто и по човешки, от моето духовно равнище, което е 

ниско и земно, защото се уморих от сложни анализи:

Не очаквай животът да те попита дали и колко издържаш. Това никога 

няма да стане.

Не очаквай да се появят съвършените условия, за да кажеш: „Ще живея!”. 

Живей днес и грабни възможностите, които Бог ти дава като белези на Своето 

присъствие.

Не очаквай да се създадат идеалните състояния, за да се засмееш. Винаги 

ще има едно „но”, което да оставя горчив вкус в устата ти. Една причина да 

протестираш и да изпаднеш в меланхолия, за да развалиш всичко и да спреш да се 

смееш. Не пилей радостта в лъжата за утре. То не съществува.

Не очаквай да намериш съвършения баща или майка, за да нямаш рани.

Не очаквай да намериш съвършения съпруг, защото просто няма да го 

намериш.

Не очаквай да създадеш съвършените деца, защото такива просто не 

съществуват.

Не очаквай да срещнеш съвършените приятели, защото дори ти не си 

такъв. Въобще не търси съвършенство в човешките неща. Един тварен и тленен 

човек не може да прави нещо повече от грешки. Това е и неговата красота – че 

бидейки несъвършен, търси съвършенството.

Не очаквай да намериш идеалната работа, защото просто ще останеш 

безработен. Не очаквай да ставаш всяка сутрин и да казваш: „Колко хубаво, че ще 

ходя на работа!”. Забрави. Всички хора имат моменти, в които им тежи, отегчават 

се, изморяват се и желаят нещо друго, нещо различно от онова, което рутината на 

всекидневието им налага.

Не очаквай да намериш съвършения дом, за да се насладиш на залеза. 

Погледни от прозореца и го виж. При нужда излез на терасата, но го виж, не 

отлагай...
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Не очаквай да имаш съвършената компания, за да отидеш на разходка. 

Тръгни, макар и сам. По пътя ще срещнеш спътници.

Не очаквай да получиш всички отговори, за да секнат въпросите. 

Отговорите обикновено идват, когато престанем да питаме.

Не очаквай да видиш Бога като едно „същество”, което излиза от небесата, 

подобно на холивудски филм. Това просто никога няма да стане и ще загубиш 

възможността да Го срещнеш във всекидневието.

Не очаквай да намериш безгрешния и съвършен духовник, защото той не 

съществува. И там, където мислиш или са те убедили, че си го видял, бягай далеч, не 

ти е нужен. Това е психологическа „патерица”. Съвършенството принадлежи само 

на Бога.

Въобще в този живот не съществуват съвършени състояния, съвършени 

условия, съвършени лица. Тези неща са след края на тукашното представление.

Оттук нататък какво да правя? Можем просто и без насилие да се помирим 

с нашето безсилие и несъвършенство. С моето и с това на другия, на хората, които 

ни заобикалят.

Живея, както мога и колкото мога, със славословие и благодарение. Много 

ясно разбирам, че не мога да имам или да направя всичко. Никой не може да бъде 

идеален. Дори светците имат своите „лоши дни”. И това е знак за тварността и 

променливостта на този свят. Това, което е нужно, е да не се разочароваме в тези 

трудни моменти. Да не се самобичуваме и да не губим хладнокръвието си. Нито да 

бързаме и да искаме да изчезне и да се заличи „злото”, което ни е споходило. 

Бидейки помирен с реалността на живота и свързан с Бога, започвам бавно, 

спокойно и без вътрешно насилване да правя това, което мога, и да издържам при 

всяко едно обстоятелство. Свалям наметалото на супергероя и оставям зад себе си 

неврозата на перфекционизма. Живея със своите грешки и точности, недостатъци 

и празноти, които конституират моя живот. И както казва Маро Вамвунаки: 

„Грешката не е право, тя е задължение! Трябва да живеем …”

 

отец Харалампос Папдопулос

(откъс от книгата на отец Харалмпос Пападопулос 

„Всеки край е едно начало“, „Задругата“, 2018, с. 30-32)

ÍÀØÀÒÀ ÂßÐÀ / ÓÒÅØÀÂÀÉ ÄÓØÀÒÀ ÑÈ



ÑÂ. ÏÎÐÔÈÐÈÉ ÊÀÂÑÎÊÀËÈÂÈÒ



Тропар, гл. 1: 

Да почетем, вярващи, рожбата на Евбея, 
гордостта на всички гърци, посветения в 
богословието и истинския Христов приятел 
Порфирий, изпълнения с дарби от дете. Защото 
той избавя бесноватите и изцелява болните, 
които с вяра викат: слава на Този, Който ти даде 
сила; слава на Този, Който те освети; слава на 
Този, Който чрез тебе дава изцеление на всички.

Тропар, гл. 5: 

Като награда за трудовете и благочестивия 
живот Господ свише ти даде, Порфирие, благодат 
мъдро да предузнаваш бъдното; свещено цвете на 
Евбея, ти от Атон тайнствено се пресади в 
градините на безкрайната слава, за да се молиш на 
Христос за тези, които те възхваляват.



НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ГРАД СТАРА ЗАГОРА:

НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ГРАД КАЗАНЛЪK:

Примитрополитско неделно училище „Свети Игнатий 
Старозагорски“-  деца от предучилищна възраст  - 10:30 ч. - 11:00 ч. 
(заниманията се провеждат в параклиса към храм „Света Троица“)
Преподавател по вероучение: Илиана Димова, тел.: 0885 78 39 90
Канцелария на храм „Света Троица“: 042 630438
Неделно училище „Света Троица“- деца от 1 до 4 клас - 11:15 ч. - 
12:00 ч. (заниманията се провеждат в параклиса към храм „Света 
Троица“)
Преподавател по вероучение: Илиана Димова, тел.: 0885 78 39 90
Канцелария на храм „Света Троица“: 042 630438
Неделно училище „Света Троица“- деца от 5 клас нагоре - 12:10 ч.- 
12:50 ч. (заниманията се провеждат в параклиса към храм „Света 
Троица“)
Преподавател по вероучение: Илиана Димова, тел.: 0885 78 39 90
Канцелария на храм „Света Троица“: 042 630438
Ателие по иконопис при храм „Света Троица“ -  събота- 13:00 ч. - 
16:00 ч. и неделя - 13:00 ч. - 16:00 ч.
Преподавател по иконопис: Зорница Иванова, тел.: 0897 056781
Канцелария на храм „Света Троица“: 042 630438
Неделно училище при катедрален храм „Свети Димитър“
Занимания по вероучение - всяка неделя след света Литургия
Преподавател по вероучение: Росица Желева, тел.: 0885 11 06 76
Канцелария на храм „Свети Димитър“: 042 622 179

Неделно училище при храм  „Успение Богородично“
Занимания по вероучение - всяка неделя след света Литургия
Преподавател по вероучение: Мариета Попминчева
Канцелария на храм „Успение Богородично“: 0431 6 45 78
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