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Патриаршеско и синодално послание по повод 
прославянето в лика на светците на Богучарския 
архиепископ Серафим (Соболев) Софийски 
Чудотворец: 

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква, 

Винаги в хилядолетната християнска история на 
нашия благочестив православен народ Бог щедро е 
изливал над него Своята благодат, провождайки му 
не само изкусни проповедници на вярата и изрядни 
свещенослужители, но и прославени Свои светци – 

съвършени подражатели на завещания ни от 
Господа Иисуса Христа образец на живот в 
съвършено следване на Божията свята воля и в 
оделотворяване на образа и подобието Божии, с 
които още при сътворението е бил дарен човекът. 
Та, сътворен по този начин, да може да достига и до 
съвършенството на Богоуподобяването, като 
истински образ на Божието „вечно битие” (Прем. 
Сол. 2:23). Във всяко време и на всяко място тези 
Божии светци са били избирани от Всевишния и 
провождани на нас, по-немощните в подвига на 
вярата – за утеха и укрепване, наставление и 
насърчение, дръзновение и подражание – верни 
наши учители и водачи по пътя ни към Царството 
Божие; както лично на всеки от нас, така и на всички 
нас заедно – като Църква. 

Мъченици и изповедници на вярата, равноапостолни 
просветители и владетели, преподобни отци и 
майки, пустинножители и новомъченици – всеки от 
тях, в своето време и на своето място, са били и 
остават наши верни образци и спътници по дългия 
път на нашия благочестив народ и на всеки от нас 
към Христа и Неговото Царство! 

Тази велика Божия милост продължава да се излива 
над нас и сега, в нашите дни на нечувано духовно 
объркване и на повсеместна криза на ценностите и 
идентичността. Криза, която българският народ 
преживява заедно с целия свят и с цялото 
човечество. Насред тази криза на духовността и на 
ориентирите ние виждаме, че Бог отново не ни е 
забравил, изпращайки ни от Своя небесен чертог 
нови и нови благодатни застъпници, какъвто е и 
тържествено прославяният днес у нас светител и 
Божи угодник Богучарски архиепископ и Софийски 
чудотворец Серафим (Соболев). 

http://dobrotoliubie.com
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Православният ни народ отдавна очакваше тази 
прослава. Отдавна при гроба на светителя Серафим 
се стичаха хора от близо и далеч – за да изпросят за 
себе си или за свои близки Божията милост. Да я 
изпросят именно по неговите светителски молитви, 
за чиято сила те знаеха и която те познаваха още 
преди тържествената му прослава и канонизацията. 
Защото с живота си и с чистотата на вярата си 
владика Серафим беше придобил благодатта на 
Светия Дух и беше спечелил своето кътче от 
Царството Божие и своя дял от непомръкващата 
Христова светлина, с която сам той приживе 
огряваше около себе си, бидейки по думите на 
Спасителя, същински „… град, който стои навръх 
планина”, и светилник , който „… свети на 
всички” (Мат. 5:14-15). И защото бе обикнал своето 
паство. Защото, до съвършенство подражавайки на 
Господа, го беше възлюбил „докрай” (Иоан 13:1) и не 
можеше да го остави сиротно подир отминаването 
си от скръбния ни свят, но бе заръчал на 
многобройните си чада неизменно да търсят 
неговата молитвена подкрепа и небесната му 
закрила. 

И ето, че чадата на свети Серафим, Софийски 
Чудотворец, са живи и днес. Ето че и днес криптата 
на неговия храм е пълна с богомолен народ, който 
той – като истински Христов апостол – всекидневно 
привежда при Господа, свидетелствайки от небесата 
за истинността на нашата вяра, за великата към 
всички нас Божия милост и за „венеца на живота, що 
Господ е обещал на ония, които Го обичат” (Иак. 
1:12). Приканвайки и нас, – неговите възлюбени 
чеда в православна България – към живот според 
тази вяра и към пътя на спасението – към пътя, 
който единствен води към победата над смъртта и 
вечен живот. Свидетелствайки още веднъж и за 
здравите и неразкъсваеми връзки на нашите два 
православни народа, обединявани от едната и съща 
вяра и от своята обща надежда, и във взаимна, 
жертвена любов следващи Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, Който е „същият вчера, и 
днес, и вовеки” (Евр. 13:8). 

„Един е Господ , една е вярата , едно е 
кръщението” (Еф. 4:5), които ни обединяват и винаги 

ще пазят единството на нашите братски народи, 
поредно доказателство за което са животът и 
делото, и небесната прослава на незабравимия за 
православното сърце свети „дядо владика” 
Серафим. Когото вече цялата Църква Христова ще 
може да възпява, прославяйки подвига му: 

Винаги разпалван от божествена ревност, показал 
си се като стълб на Православието, възсиял в град 
София, и с благочестието си мнозина си привел към 
Христос, добри пастирю: светителю отче Серафиме, 
моли Христа Бога да се спасят нашите 
души!” (Тропар, гл. 4). 

И още: 

Издигнал се на висотата на смиреномъдрието, 
показал си се учител на благочестието, поборниче 
за Православието и застъпниче за нуждаещите се, 
похвалà за монасите и изрядни пàстирю; затова с 
любов ти зовем: радвай се, Серафиме, Софийски 
Чудотворче! (Кондак, гл. 4). 

Затова са толкова светли и толкова радостни дните 
на прославата на св. Серафим Соболев. Прослава, 
извършена заедно и в единомислие от братските 
Руск а и Българск а православни църкви , 
удостоверяваща не само техните собствени верни 
чада, а и всички въобще православни християни по 
света в извършилата се на небесата прослава на 
още един Христов светец, на още един избран 
съсъд на неоскъдяващата Божия благодат. 

Затова, възлюбени, нека всички заедно, с една уста, 
едно сърце и една душа днес възпеем 
новопрославения Софийски чудотворец и 
молитвено да възкликнем: Величаем те, светителю, 
отче наш Серафиме, и почитаме твоята свята памет, 
защото ти се молиш за нас на Христа, нашия Бог! 
(Величание на св. Серафим). 

По молитвите на новопрославения Софийски 
светец и Чудотворец Серафим Бог да помилва и 

спаси всички нас! Амин! 

ДА ПРАЗНУВАТ ЛИ ПРАВОСЛАВНИТЕ ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ 
източник: dveri.bg 

С навлизането на демокрацията, у нас нахлу 
западната масова култура, а с това и един нов 
празник в средата на февруари: Св. Валентин, по-
популярен като Ден на влюбените. Младите хора го 
приеха с особена охота. Медиите услужливо 
откликнаха на този интерес с информация за св. 

Валентин и за традициите, свързани с празника в 
различните страни. Търговците побързаха да окичат 
сергиите си с пурпурни сърца, балони, плюшени 
играчки и картички с крилати амурчета и сгушени 
гълъби, а собствениците на увеселителни заведения 
излязоха със специалти за младите влюбени.  
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Като че само Църквата  
остана встрани от тази 
розова еуфория в средата на 
февруари . В църковните 
с р е д и с е п о г л е д н а с 
подозрение на Деня на 
влюбените и със смътните 
опасения, че като всичко, 
идващо от Запада, и този 
празник носи дух чужд на 
Православието, зловреден.  

Така или иначе, този празник 
печели все по-голяма популярност. Затова ние, 
миряни и свещенство, сме длъжни да осмислим по-
сериозно отношението си към този факт от нашето 
съвремие. И ако е възможно, колкото може по-скоро 
да заработим за  едно християнско преосмисляне на 
този празник. 

Щом съпрузите имат своя Ден на християнското 
семейство, щом лекари, обущари, пчелари и прочие 
съсловия имат своите празници, то защо младите 
влюбени да нямат?  Църквата не осъжда 
романтичната любов, а я освещава в тайнството 
Брак да възраства в дълбоко и трайно чувство.  

А основанията да “набедим” един или друг светец 
като покровител на дадена професионална гилдия, 
едва ли са по-сериозни от тези, да се приеме св. 
Валентин за покровител на влюбените. 

Остава да разберем има ли наистина такъв светец, 
или той е само измислен приказен герой, и ако има: 
може ли неговата памет да се чества от 
православни християни, или той е светия само за 
католиците? 

Ще започнем с пояснението, че не всички светци на 
Църквата са намерили място в нашия църковен 
календар. Мнозина просияли са записали имената 
си на Небесата, но за земната Църква са останали 
неизвестни, други са добили популярност само в 
една или няколко поместни църкви, а в други не се 
почитат. Освен това трябва да си напомним, че 
всички светии, просияли на Запад и канонизирани 
преди разрива между Римокатолическата и 
Православната църква през 1054 г., са признати за 
светци и от Православието. Достатъчно е да 
споменем имената на св.  Климент Римски, св. 
Ириней Лионски, св. Киприян Картагенски, св. 
Иполит Римски, св. Амвросий Медиолански, св. Лъв 
папа Римски, преп. Йоан Касиан, св. Григорий 
Велики (Двоеслов). Така че, остава да уточним кой е 
честваният на 14 февруари св. Валентин и ако 
действително е светец, кога е причислен към лика 
на светиите: преди или след разделението. 

Според Католическата Енциклопедия (1908 г.) има 
поне трима светци, носещи името Валентин и 
записани под датата 14 февруари. Всички те са 

мъченици : римски свещеник ,  претърпял 
мъченичество през втората половина на III век; 
епископът на Интерамна (днешния гр. Терни)  също 
мъченик от втората половина на III век; мъченик в 
Африка, за когото не се знае почти нищо друго. 

Според френското издание на “Католическа 
енциклопедия за всички” св. Валентин е презвитер, 
загинал мъченически по заповед на имп. Клавдий II 
Готски на 14 февруари 270 г. в Рим (според други 
източници в 269 г.). Канонизиран е за християнски 
светец около 496 г. от римския папа Геласий. Част от 
мощите му се съхраняват в родния му град Терни, а 
част от тях  в църквата “Св. Антоний” в Мадрид. 
През XIХ век мощи на св. Валентин са били дарени 
от папа Григорий XVI на  църква в Дъблин, 
Ирландия, много посещавана на 14 февруари. 

Онова, което е достигнало до нас като сведения за 
св. Валентин, вероятно е смесица от разкази за 
различни епизоди от живота на поне две различни 
личности (какъвто е случаят с житията и на други 
наши светии). Но за нас важно е, че мъченическата 
смърт на св. Валентин и прославата му се отнасят 
към време, предхождащо с векове разделението на 
Църквата. Следователно дори да не е така 
популярен в православния свят и да не фигурира в 
нашия църковен календар, нямаме основание да не 
отдаваме почит на свещеномъченика на древната 
единна християнска Църква. 

Св. Валентин Впрочем от десетина години насам 
църковният календар на Руската православна 
църква се обогатява с имената на мнозина просияли 
на Запад светци през първите векове на 
християнството. Там откриваме и името на св. 
Валентин Интерамски (30.06/12.08). Когато на 15 
януари 2003 г. в работната резиденция на Руския 
патриарх епископът на Терни монсеньор Винченцо 
Палиа дарява на РПЦ частица от мощите на св. 
Валентин Интерамски (или Италийски), патриарх 
Алексий II като благодари за безценния дар, 
изразява задоволство, че вече всеки вярващ в Русия 
ще може да се помоли пред тази светиня на 
древната неразделна християнска Църква.  

Защо свещеномъченик Валентин се счита за 
покровител на влюбените, а денят на прославата му 
се отбелязва като техен празник? 

Основание за това откриваме в преданията, 
обвеяли името му през вековете. Според едни 
разкази той е бил лекар, чиито лекарства били 
сладки и приятни на вкус. Според други той като 
млад презвитер тайно венчавал младите влюбени и 
така си навлякъл гнева на император Клавдий II, 
който се нуждаел от всеотдайни воини за 
завоевателните си походи. Разказва се още, че св. 
Валентин имал изключително топло отношение към 
младите влюбени, помагал им да пишат любовните 
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си писма, помирявал скараните, помагал на 
нещастно влюбените да намерят път към сърцето 
на своите възлюбени. С името на св. Валентин се 
свърза и разказ за сляпа девойка, дъщеря на 
тъмничаря, която прогледнала по чудесен начин 
благодарение на св. Валентин. На нея, отивайки на 
смърт, светецът оставил сърдечно послание с 
подпис “твой Валентин”. 

Вероятно традицията денят на св. Валентин да се 
отбелязва като Празник на влюбените се дължи и на 
съвпадането на деня на прославата на светеца с 
древните езически празненства, свързани с 
началото на любовния период при птиците и с 
празненствата в езически Рим “луперкалии”, 
отменени от същия папа Геласий.  

На 14 февруари бил и празникът на бог Пан и 
римската богиня на брака, любовта и жените 
Юнона. Наричали го още “птича сватба”. Девойките 
оставяли любовните си послания на специално 
място, а юношите започвали да ухажват момичето, 
чието писмо са изтеглили.  

По време на луперкалиите в светилище при 
Палатинския хълм жреците принасяли в жертва коза 
и куче. От кожите им правели ремъци, с които двама 
разголени юноши се втурвали да шибат ритуално 

когото им попадне, за щастливо задомяване и 
плодовитост. Тези ремъци се наричали фебруа, 
откъдето е и името на месеца.  

С утвърждаването на християнството много 
християнски празници постепенно изместили 
подобни езически празненства. Част от традициите 
се запазили в народното съзнание, но придобили 
християнски смисъл и звучене, а християнските 
светци били възприети от народа като покровители с 
една или друга роля, измествайки езическите 
божества.  

Дали преданията за свети Валентин са верни, или 
са плод на усилията на хората да оправдаят ролята, 
която му отреждат като покровител на влюбените, 
вероятно никога няма да разберем със сигурност. Но 
така или иначе, като мъченик за вярата св. Валентин 
действително е умрял в името на Любовта: любов 
към Бога и любов към ближните, на които през 
целия си богоугоден живот е помагал като свещеник, 
лекар или просто като християнин с преизпълнено с 
любов сърце. И ако хората вярват, че св. Валентин 
покровителства влюбените и го призовават в 
молитва, светецът несъмнено ще се застъпи за тях 
пред Бога да укрепи и умъдри тяхната любов, за да 
пребъде. 

НОВИ КНИГИ В БИБЛИОТЕКАТА 

,,ЛЮБОВТА ПРОГОНВА СТРАХА‘‘ 
автор: Св. Антоний Велики 

Св. Антоний казвал: "Занапред не се страхувам от Бога, а Го 
обичам, понеже любовта прогонва навън страха.” 

 
,,СВЕТАТА РУСКА МЪЧЕНИЦА ВЕЛИКАТА КНЯГИНЯ 

ЕЛИСАВЕТА ФЕОДОРОВНА‘‘ 
автор: Любов Милар 

Света преподобномъченица Великата княгиня Елисавета 
Феодоровна е причислена към лика на светците от Руската 
православна задгранична Църква на 1 ноември 1981 г. Тази книга 
представлява събрани материали и лични писма за живота и 
мъченическия й подвиг. 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,,ЖИТИЕ И ЧУДЕСА НА ПРЕПОДОБНИЯ НАШ ОТЕЦ 
ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ‘‘ 
издава ,,Свети вмчк Георги Зограф‘‘ Света Гора Атон 

ПАСХАЛНИЯТ ПОСТ ЗАПОЧВА СКОРО 
автор: Лидия Балулова  

На 13-ти март, понеделник след Сирни Заговезни, 
започва Великденския пост или т.нар. Велик пост. 
Установен от Cв. Църква, той е осветен от примера 
на Господа Иисуса Христа, Който е постил 40 дни в 
пустинята. Постът не е само въздържание от блажна 
храна. Истинският пост е придружен с усърдие в 
молитвата и опрощение прегрешенията на другите, 
затова и Сиропустната неделя е определена за ден 
на всеопрощение. 

Великият пост се състои от два периода – Светата 
Ч е т и р и д е с е т н и ц а , с и м в о л и з и р а щ а 
четиридесетдневния пост на Спасителя в пустинята 
и Страстната седмица. Последната седмица на 
Великия пост е отделно събитие (някога дори са я 
наричали кръстна, страстна Пасха), когато си 
припомняме последните дни от земния живот на 
нашия Господ Иисус Христос. Тези седем седмици 
ни подготвят за срещата със Светлото Христово 
Възкресение. 

Тъй като постът на първо място се извършва не 
заради въздържанието от храна , а заради 
израстването в духовното дело, ние се стремим да 
постим с благоприятен, угоден на Бога пост. Това 
значи, че трябва да се въздържаме от зли дела, от 
телесните и душевни прегрешения, на които 
постоянно сме изложени. През поста е необходимо 
максимално да избягваме гнева , обидите , 
осъждането, и да се опитаме да правим повече 
добро, отколкото в друго време. 

Смекчаване на поста по отношение на храната се 
разрешава на бременните, болните, пътуващите, 
служещите, работещите тежка работа и т. н. Как 
точно да пости, повече или по-малко строго, човек 
определя заедно със своя духовник. Но най-важно е 
да помним, че освен време на въздържание от 
храна, Великият пост е време и на усилена молитва, 
на покаяние и добри дела. В това отношение всеки 
трябва да спазва поста. 

Ако си нарушил поста, трябва да принесеш 
покаяние и да се постараеш за в бъдеще да 

проявяваш повече твърдост. Главното е да не 
отстъпваш, а да продължаваш своя покаен, постен 
път в очакване на пасхалната радост – радостта от 
Светлото Христово Възкресение. 

Невъзможно е да се установи един и същ пост за 
всички, както за монаси, така и за миряни . Затова 
Православната Църква е посочила само най-
строгите норми, към спазването на които трябва по 
възможност да се стремим. Към поста трябва да се 
подхожда разумно. Не трябва да се захващаме с 
това, което не е по силите ни. Неопитните в поста 
трябва да пристъпват към него постепенно и 
благоразумно. Болните и децата могат да пазят лек 
пост, например само през първата седмица на поста 
и през Страстната седмица. 

Общото правило е: по време на Великия пост не 
бива да ядем месо, риба, яйца, мляко, олио и вино. 
През съботите и неделите можем да ядем олио и 
вино (освен през съботата на Страстната седмица). 

В молитвите се казва: “постете с приятен пост”. Това 
означава, че трябва да се придържаме към такъв 
пост, който ще ни бъде духовно приятен. Трябва да 
преценяваме трезво силите си и да не постим 
прекалено усърдно или, напротив, съвсем нехайно. 
Всеки от нас трябва да прецени своите телесни и 
духовни възможности и да се товари само с 
поносимото за него телесно въздържание , 
обръщайки главното внимание на пречистването на 
своята душа. 

А ето и по-подробно как трябва да постим седмица 
по седмица, според правилата на Църквата. През 
първата седмица на поста, от понеделник до събота 
включително, се спазва строг пост (само растителна 
храна, без олио и вино). Втората седмица – сряда и 
петък се пости строго, а събота и неделя се приема 
вино и олио. На Благовещение се разрешава и риба. 
През третата седмица - от понеделник до петък 
включително – строг пост, а събота и неделя се 
позволява употребата на олио и вино. През 
четвъртата, петата и шестата седмица, сряда и 
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петък се пости строго, а събота и неделя се приема 
вино и олио. В събота, Връбница, се консумира 
риба, хайвер или други безгръбначни животни. През 
Страстната седмица От понеделник до събота 
включително се спазва строг пост. Ако здравето 
позволява, на Разпети петък не се яде нищо, не се 
пие дори вода. 

И така, ако успеем с Божията помощ  да преминем 
успешно през трудностите и изпитанията на Великия 
Пост, можем да се зарадваме на големият празник 
Възкресение Христово, като все пак не забравяме 
да сме умерени на празничната Великденска 
трапеза. 

ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР 

10 февруари - Св. Харалампий 

автор:  Боряна Петрова 

Св. Харалампий е свещеномъченик за вярата, 
живял и прославил се в края на втори век. Той 
е бил епископ на град Магнезий в Тесалия. 
Ревноснто проповядвал христовото учение и 
изобличавал идолопоклонците. За своята 
дейност бил осъден и жестоко измъчван. Св. 
Харалампий предал душата си  на 113 годишна 
възраст преди да бъде изпълнена смъртната 

присъда  в 198 г. 
Светецът получил 
дара да лекува и 
помага в различни 
о б с т о я т е л с т в а . 
Преди смъртта си 
се помoлил на Бога 
да прости греховете 
на всички хора, да 
им дарува телесно и 
душевно здраве , 
както и да умножи 
земните плодове. 
Това го направило 

любим ходатай за вярващите в беди, болести, 
чумни епидемии и др. По-късно, та до наши дни 
св. Харалампий е почитан и като покровител на 
пчеларите. Медът е всеизвестен сред всички 
земни плодове като универсално лечебно 
средство. По стара традиция – на 10 февруари, 
денят за прослава на светеца, се освещава 
мед, който вярващите съхраняват и ползват 
наред с молитвите си, за телесна и душевна 
подкрепа.   

Така почитта към св. Харалампий се 
допълва с вяра в неговата чудодейна помощ по 
Божие благословение, за всеки, който го 
призовава в молитва.  

БЛАЖИШ ЛИ, ДЕДО ПОПЕ 
автор: Кючук Петко  

Вля зъл в храма съвсем сл у чайно един 
хомосексуален човек... Да си представим, че не 
знаел нищичко за Църквата и Богослужението, щото 
бил, да речем, мюсюлманин от ромски произход. 
Попаднал точно на тоя момент от Светата Литургия, 
в който свещеникът кадял в корабната част на 
храма иконите и събрания народ . Видял 
кадилницата как дими в ръцете на брадатия мъж в 
расо, което на него му заприличало на рокля, Боже, 
прости ме (а и вие също, драги братя и сестри – 
читатели)  и викнал уплашено: 

- Сестро , сестро ! ! Запалила ти се е 
чантичката!! 

Това, разбира се, е един най-обикновен виц. При 
това не особено остроумен. Но ние, които по-скоро 
бихме се извърнали възмутени, чувайки подобен 
виц, а той, няма какво да се лъжем, е доста скверен, 
често сами ставаме герои на собствени вицове, 
които за съжаление взимаме съвсем насериозно и 

се сърдим, ако и другите не се отнасят по същия 
начин с тях. 

Отдавна е минало за повечето от нас времето, 
когато подобно на онзи квартален бараба, сме се 
възмущавали: „Абе каква е тая Църква, че аз 
колкото пъти да дойда, все върба раздават!” Ние 
знаем какво е изповед, даже и какво е причастие 
знаем, кога е Малкият Вход и кога Великия по време 
на Литургията, какво е утреня молитва и какво 
вечерня... И даже, представяте ли си, някои от нас 
„знаят” кой автор на православна литература е 
„модернист и икуменист”, пък кой – съвсем напротив 
– не! 

А не знаем как да постим, съвсем рядко знаем пък 
защо постим. 

Православните вярващи в Сръбско, когато по 
някаква причина нарушат поста, казват, че са се 
„смрсили” (омърсили), а когато ние го нарушим (ако 
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въобще сме го спазвали), казваме, че сме се 
„облажили”... Чудна е верно представата ни за 
благодат - на тази думичка й е именно благо или 
блажно в корена. Героите на вярата от Библията и 
светците ги е насищал Сам Бог чрез Своите 
нетварни енергии, чрез Светия Дух Лично, 
чувствали са се облагодатени, наситени. А ние сме 
сити тогава, когато намерим в долапа си бахур 
примерно – блажим (облагодатяваме си ) . 
Парадокс...  

Това сега не е ли виц, кажете ми?! Нещо да е 
„смешно” значи да има налице нещо смеш(а)но – да 
са съчетани или поставени едно до друго 
несъвместими неща – така се създава ефектът на 
„смешното”. Смешно е да поставим в ръцете на 
свещеник вместо кадилница дамска чантичка или да 
оприличим расото му на рокля. Смешно е и да 
сравним благодатта с бахур, наричайки го блажен... 
Тъй че, виц е разбира се, при това даже по-скверен 
от моя виц в началото, защото в него подигравката 
не е с хора и техните религиозни обичаи, ами със 
Светия Дух направо и Неговата благодат, 
подигравка, която не осъзнаваме, състояща се в 
упоритото употребяване на една думичка, но може 
би в крайна сметка по-опасна за душите ни, 
отколкото откритото сквернословие. Но знаейки че 
сквернословиш, поне знаеш и че има за какво да се 
каеш (дори да не искаш), а сквернословейки по 
невнимание, полусъзнателно, нито искаш да се 
каеш, нито мислиш, че има за какво...  

* * * 

Или пък вярваме, че ако за определения период от 
време не сме вкусили никаква храна или хранителна 
съставка от животински произход, значи постът е 
минал успешно - леко и спасително. Казва ни св. 
прор. Исая обаче, в 58-та глава на своята книга, че 
ако сме видели някой гол и бос, гладен и жаден, 

прокуден и бездомен или угнетен свой ближен и не 
сме го облекли , нагостили , приютили или 
освободили от неговия гнет, няма значение тогава, 
че сме постили и колко сме постили. За Бога това 
било все едно, като изобщо да не сме постили. Бог, 
според Пророка, си запушвал даже ушите, за да не 
чува и слуша молитвите на такива постници. 

Постът не е диета, не е самоизтезание, не е 
изпълнение на религиозно неядене с цел да се 
заслужи Божието одобрение. Постът е нормалното 
състояние на човека, който още в първата книга на 
Библията, в първата й глава, буквално на първа 
страница, е описан и определен като постещ човек, 
битие постещо. Адам и Ева не само, че не са 
употребявали животинска храна въобще, ами и 
плодовете на едно дърво, макар и едно-единствено, 
са били забранени за тях в Райската градина. 
Човекът не е сътворен да бъде хищник т.е., както и 
не е направен, за да задоволява лакомо и неспирно 
всяка своя прищевка, да живее за лакомията си. Той 
не е нито вълк, нито свиня. Затова и по манастирите 
братята и сестрите добавят към седмичните постни 
дни, които са в сряда и петък, понеделниците, когато 
монасите постят в чест на ангелските чинове и 
Пресвета Богородица, а в тези манастири, които са 
по Светогорски типик, не се консумира въобще 
месо. 

Този доброволен отказ от ядене на месо, както и от 
себеугаждане, не е заради това, че монасите и 
православните християни гледат на месото или 
лакомствата като на нещо зло, а защото така се 
отучаваме от усвоения с Грехопадението 
хищнически начин на мислене и живот, както и се 
учим да живеем по подобие Битието на Света 
Троица – споделяйки това, което имаме, па и „сами 
себе си и един другиго”, според общия възглас в 
Светата Литургия, при който взаимно се подканяме 
да се „предадем на Христа-Бога”. 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Внимание! Вестникът съдържа текстове от Свещеното Писание и икони. Не го 
използвайте за домакински и други нужди! 

Енорийски лист ,,С нами Бог’’ се издава с благословението на Варненски и 
Великопреславски митрополит Йоан. 

Aдрес на храм ,,Св. Цар Борис 
Михаил’’

Гр. Варна, кв. Аспарухово, 
ул. ,,Места’’ 38 а

http://sveticarboris.net//

Свещеници в храм ,,Св. Цар Борис’’ 

свещеноиконом Добромир Георгиев 0899 
050060 

протойерей Георги Фотакиев 0898 470439 
свещеник Ясен Керчев 0896 778675 

Титуляр: Църковно настоятелство при храм "Св. цар Борис" - гр. Варна 
IBAN: BG27FINV91501216 

BIC: FINVBGSF 
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 

ВАЖНО: в основанието трябва да напишете "Дарение" и задължително да 
уточните желаното направление, където да се разпределят средствата. 

Бог да благослови дарителите!


