
80 ГОДИНИ ЕНОРИЙСКИ БЮЛЕТИН „ВЯРА И ДЕЛО“
Преди 80 години, през снежния декември на 1940-а 

година излиза първият брой на енорийския бюлетин „Вяра 
и Дело“ – единствен по рода си в Добричка духовна околия. 
В уводната статия основателят и издателят о. Василий 
Яков, временно командирован в новоосвободените 
добруджански земи, споделя: „Този бюлетин го нарекохме 
„Вяра и Дело“, защото  целта на всичката дейност на земната 
църква е да съгласува вярата с делата си.(…) С това се подчертава 
върховната цел на християнския живот. Моето пожелание е 
този бюлетин да стане редовен посетител на християнските 
семейства във втора Каварненска енория. Да им донася все по-
хубави и по-хубави вести и поучения. Да отбелязва в своите 
страници все по-големи дела, резултат на все по-пламенна 
вяра. Св. Великомученик Георги, покровителят на храма и 
енорията, да съгрява всички хубави начинания около храма, за 
да крепнат и се развиват от сила в сила за радост и слава Божия 
и за общо спасение на енориашите.“.

За съжаление излиза един единствен брой на 
бюлетина, поради откомандироването на създателя му 
в титулярната му Търговищка енория през април 1941 
година. Едва 76 години по-късно – през 2016 г. – започва 

да се изпълнява дълбокото желание на о. Василий Яков. 
Тогава по идея и инициатива на Атанас Димитров – 
АтаДим, с подкрепата и благословението на предстоятеля 
на храма – приснопаметния о. Йовчо Иванов (1941-2017), 
пелената на забвението беше разкъсана и традицията 
възстановена. 

Запазената визуална идентичност на издавания преди 
десетилетия бюлетин се оказа и своеобразен мост във 
времето, свързващ поколения вярващи. Вестникът винаги 
съдържа интересни и актуални авторски материали. 
Печатното издание се разпространява в множество енории 
на БПЦ и така словото му достига далеч извън границите 
на енорията. Всички материали след излизането от печат 
се разпространяват и в интернет пространството.

Отбелязваме 80-годишнината на „Вяра и Дело” 
с благодарност и достойнство гледаме както напред 
към бъдещето, така и назад към натрупаната богата 
история и скъпи традиции, отдавайки заслуженото 
признание на всички, работили упорито и всеотдайно 
през годините.

ВД

СЛАВА ВЪВ ВИСИНИТЕ БОГУ, И НА ЗЕМЯТА МИР
„Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците 

благоволение!“ Красиви, възвишени слова, прилични за 
устата на светлите ангели. Но светът не вярва в ангели, те 
за него са приказни същества, плод на човешките блянове 
и сънища. Човечеството е в постянни войни. Война между 
расите, между половете, в семейството, между държавите, 
война между институциите в държавата, 
война срещу природата, накрая война вътре 
в самия човек.  Къде е тогава този мир, къде 
са небесните сили, които го прогласиха? Не е 
ли Рождество Христово една приказка, както 
приказките на Андерсен, които ни правят 
по-добри, но които не са истина?

Много са причините за този скептизицъм, 
но ще маркирам само основните.

Първо, хората не разбират за какъв 
мир става въпрос. Това не е политически 
мир, защото и Христос, и апостолите 
предупреждават, че до Второто Пришествие 
войните няма да престанат. Това въобще не е 
мир, който зависи от външни фактори.

Мирът, за който говорим, можем да 
илюстрираме със следната история. Един 
цар обещал награда за най-хубавата картина, 
която изобразява мир. Мнозина художници 
се опитали да я нарисуват. Но царят 
харесал само две платна. На едното имало 
езеро с широка гладка повърхност, в която се отразявали 
величествени планини, покрити със зеленина и синьо небе 
с нежни бели облаци. Всичко изглеждало толкова мирно! 
На другото също имало планини, но те били скалисти и 
голи. Надвиснали над тях тежки сиви облаци изливали 
дъжд, светкавици разкъсвали небето. Буен водопад се стичал 
с грохот в бездната. На фона на бушуващата стихия малка 
птичка с птиченцата си спокойно седяла в гнездото, свито 
в храст върху една от скалите. Царят гледал известно време 
ту едната, ту другата картина, но в крайна сметка се спрял 

на втората. Тя получила голямата награда. Царят решил, че 
мирът не е там, където няма шум, трудности и тежка работа, 
а там, където сред всичко това сърцето остава спокойно.

Силно впечатление при четенето на Стария Завет прави 
св. цар Давид. Колко много войни, перипетии и гонения 
от враговете и от „приятели“ е преживял този човек! Ето 

Псалом 3, написан когато собствения му 
син Авесалом искаше да отнеме живота 
му: „Господи, колко се умножиха враговете 
ми! Мнозина въстават против мене; мнозина 
казват за душата ми: за него спасение няма в 
Бога. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя 
слава, и Ти въздигаш главата ми. С гласа си 
викам към Господа, и Той ме чува от светата 
Си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ 
ме закриля. Няма да се уплаша от десетки 
хиляди люде, които отвред са се опълчили 
против мене. Стани, Господи! Спаси ме, Боже 
мой! защото Ти удряш по лицето всички мои 
врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От 
Господа е спасението. Върху Твоя народ е Твоето 
благословение.“. 

Това, което ни поразява е вътрешният 
мир, с който цар Давид заявява: „Лягам, спя 
и ставам, защото Господ ме закриля.“. Каква 
увереност в Божията закрила, когато врагът е 
на един хвърлей разстояние! Но преди това не 

трябва да пропускаме тези толкова прости и същевременно 
забележителни думи: „Викам към Господа, и Той ме чува“. 
Защото това са думи на човек, примирил се с Бога, дълбоко 
свързан с Него. Грехът е стена, която човек издига между себе 
си и своя Творец. Може ли човек, нехаещ за Божията воля, да 
каже „Викам към Господа, и Той ме чува“?! Докато не разруши 
стената, гласът на грешника ще се блъска в нея и молитвата 
му ще отскача обратно. Само покаянието разрушава тази 
стена. Това е основата на всичко – да разбереш, че си се родил 
зад стената, като враг на Бога, че Той не враждува с тебе, но 
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ти с Него. Да спреш враждата и да приемеш протегнатата 
бащина ръка в лицето на Иисус Христос. Тогава в сърцето 
ти ще настъпи този дълбок мир, който е изпитвал и св. 
цар Давид. Винаги когато престъпваме Божия закон, 
ние враждуваме с Бога, и търсим да се скрием от Него.  
А когато се покайваме, ние се съединяваме с Бога и 
Неговият мир изпълва сърцата ни. Ходейки по Божиите 
пътища, ние ще добиваме такова дръзновение, че ще 
можем да изповядаме като Давид: „Ти приготви пред мене 
трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей; 
чашата ми е препълнена.” (Пс. 22:5).

Когато свещеникът призовава „С мир на Господа да се 
помолим“, той има предвид най-вече това примирие между 
човека и Бога, чрез жертвата на Иисуса Христа.

Второ, най-голямата рядкост днес са хората на мира. Хора 
като Давид, като апостолите и светците. Такива хора срещаме 
много рядко. Срещаме умни, търсещи, харизматични, 
владеещи себе си, но хората с дълбок, преливащ чашата мир, 
са голяма рядкост. А как ни се иска техният мир да прелее и 
към нашите души…

Първото прошение на Великата ектения е „за мира от 
небето и за спасението на нашите души“. Грехът е отворил 
множество фронтове: между Бога и човека, между човека и 
творението, между самите хора. Но най-страшният фронт е 
дълбоко в собствените ни души. Мисли, чувства, желания – 

всеки воюва срещу всеки.
Нашият Господ Иисус Христос призовава: „Дойдете при 

Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете 
Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък 
и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото 
игото Ми е благо, и бремето Ми леко“. (Мат.11:28-30)

Ние говорихме вече за това „Дойдете при Мене всички 
отрудени и обременени...“. Това е покаянието и то носи 
мир, по-дълбок и истински от душевния. Но Спасителят 
продължава своята реч. Той ни разкрива пътя към трайния, 
изпитания мир – вземането на Неговото иго и Неговото 
бреме. За да бъдеш свободен – стани роб на Христа; за да 
имаш мир – бой се от Бога! 

Мирът в нас може да расте – и ще расте – винаги когато 
следваме Христа. Следването на Христа изисква отказ 
от себичността, вдигане на собствения кръст и кръстен 
ход. Следването на Христа е преобразяване за нас – 
богоуподобяване. Мирът е плод на Светия Дух и Той ще го 
изработва в нас, ако и докато сме кръстоносци. Като велик 
художник Духът ще рисува картината на нашия живот и 
когато Небето се взре в нея на фона на бушуващите стихии ще 
различи и нашето лице. Като малката птичка и ние кротко и 
спокойно ще седим в гнездото върху вечната Канара – Христос.

свещеник Красимир Кръстев,
храм „Св. Троица“ – Плевен

ПОСРЕЩАНЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ДОБРУДЖА – ПРЕДИ И СЕГА
Навечерието на най-нежния празник. Бог се ражда. 

Една Девица ражда без да познава човешкия грях. Според 
Библията, овчарите първи са узнали за раждането на Единия 
Бог и са благовестявали цяла нощ за това, макар да не са го 
видели с очите си. 

Било е истина. И до ден днешен е. Макар и след 
Христовите мъки и Възкресението, за което си спомняме 
и благодарим в неделния ден, всяка година по едно и 
също време възстановяваме в душите си усещането за най-
съкровеното раждане – това на нашия Бог. Всеки народ, 
държава и регион по свой начин отразяват, празнуват и дори 
чувстват този светъл празник. В нашата Добруджа, обаче, все 
още се пази една особено тайнствена ритуалност на Коледа. 

Освен като празник 
за най-малките, радост 
за нямащите и време за 
почивка на отрудените, 
Рождество Христово в 
житницата на България 
е едно искрено душевно 
тържество, което се 
удостоява с няколко 
много типични и 
вълнуващи обичая.

Дни преди празника, 
добруджанецът се 
подготвя да обсипе 
макар постната трапеза 
за Бъдни вечер с нечетен 
брой ястия, между 
които задължително 
боб, сарми, мед с орехи, 
плодове и други, но най-важна е содената пита – постна, но 
приготвена с много внимание. В нея той поставя „парàта“ – 
символ на устойвичивя дом. В някои краища на региона все 
още се спазва традицията да се поставят и други предмети в 
питата – дрянова клонка, бобено зърно – за да се гадае каква 
ще е предстоящата година според това на кого ще се паднат. 

Освен задължителните постни ястия, които се сервират 
на всички у дома, със задължително поставени прибори 
и за Богородица и Светия дух, често домакинята подготвя 
в същия ден и празничната трапеза за вечерята на Коледа. 
Питата за нея вече е „блажна“ – с яйца и масло, с най-
различни видове украса на тестото, толкова характерна за 
изпълнение в този край. 

Хлябът е най-важен и той се поставя винаги най-
напред на масата, в центъра, а се прибира последен. На 
Бъдни вечер не се оставя неизяден край, а най – голямото 

парче се „нарича“ за Богородица, която в този момент 
става майка на нашия Бог. 

Трапезата по стар обичай се оставя неприбрана 
до сутринта, за да могат всички ангели да се нагостят.  
Освен ангелите, обаче, от полунощ из някои от селата 
и градовете – дори до ден днешен, все още се пази 
традицията за навестяването от Коледари. 

Коледуването съществува от векове по българските земи. 
Корените му проследяваме още от предхристиянските 
времена. В много райони то е  изменено или дори изчезнало. 
В голяма част от равнинните села и градове, обаче, обичаят 
за групата мъже – овчари, които благославят дома и 
благовестят за раждането на Иисус Христос, е твърда и 

обичана традиция. 
След 9 септември 

1944 г. този, както и 
много други обичаи, 
замират, като след 
1990-та година отчасти 
биват възобновени, 
благодарение на 
мъдрите ни стари хора – 
станеници, които макар 
и неохотно, предават 
знанията си, а също 
и по настояване на 
фолклорните школи, 
които се стремят към 
възстановяване на 
народната памет. Този 
факт, сам по себе си, ни 
подсказва, че доста малка 

част от коледарската традиция е запазена в автентичния си 
вид. Въпреки това, някои ритуали от коледуването, остават 
валидни дори до днес, макар и само в някои села или градове, 
сред които и Каварна. 

Тайнственото усещане, което ни обзема в нощта срещу 
Рождество, е силно подкрепено от богатата и щедра трапеза 
на Бъдни вечер. Някога атмосферата е била постигана и с 
горящ в камината бъдник. Сега този бъдник е украсената 
елха, а прекадяването на дома подготвя за посрещането на 
Спасителя. В противовес на тишината в навечерието се явява 
групата млади момци, които след полунощ влизат във всеки 
дом, за да известят, че Бог се е родил. 

Някога коледарският обичай е бил изпълняван, за да 
се прогонят злите сили в деня на зимното слънцестоене. 
Неслучайно в други краища на страната, където няма 
запазен коледарски обичай, се практикуват т.нар. 

Свещеник Василий Яков и каварненски коледари, 7 януари 1941 г.



                                                                                             Вѣра и Дѣло                                                                                стр. 3

„Кукери“. Усвоявайки фолклорните традиции през 
християнския си мироглед, българите често придавали 
религиозна сакралност на действията в дадена традиция. 
В този случай също е така. 

В добруджанското семейство, още с узнаването, че синът 
ще коледува, бащата ушива ямурлук и торба, осигурява 
калпак и гега, и по този начин коледарите освен с енергичните 
си силни песни, стават разпознаваеми и по своя външен вид. 
Голяма чест е било да поканят момъка за коледар, а още по-
голяма – посещението от коледари. 

Една от най-интересните части била посвещаването в 
благословиите и песните на коледарите. Макар единствен 
станеника да „нарича“ и благославя всеки човек и животно 
в дома, младите мъже – ергени, пеят с него тържествените 
силни и емоционални радостни песни. Често обиколката 
на домовете е включвала и дома на нечия любима. Тогава 
с негласна уговорка станеникът е отстъпвал своето място, 
за да може младият мъж да изпъкне като водач пред 
семейството ѝ.

В някои по-големи населени места, за да се обхванат 
кварталите, се организират по няколко коледарски групи. 
Тогава най-голяма е радостта за този дом, през който минат 
няколко групи. За „проклета“ обаче се смятала тази къща, 
чиито стопани не дочакат или не посрещнат коледарите, 
които ги навестят. В селата това бързо се разчувало и хората с 
уплах заобикаляли портите на къщата на негостоприемника. 

Коледарите обикалят до зазоряване. С гостуването си 
те влизат с радост през прага на къщата и стоейки прави 
благославят, пеят и наричат. През това време стопанинът ги 

нагостява колкото може повече. В очакване на коледуването, 
всяка къща през деня се е подготвила с „колачета“ – хлебни 
краваи, които се закачат на гегите на коледарите. Други 
обичайни дарове са разбира се пита, чаша червено вино, 
плодове, орехи, царевица, боб, зеле, а най-богатите домове 
даряват и от домашните колбаси и сланина. 

Добруджанецът, със своята типична сърдечност и 
неизмерна щедрост, преплита два свои навика в една обща 
традиция – „да се даде от сърце“ – дори да е малко, а винаги 
да се дава повече от предвиденото, за да се „благодари“ за 
честта на посещението от коледари; а те, от своя страна, не 
мерят кой колко им е дал. В края на обиколката те се събират 
и поделят помежду си даровете. Обърнали са внимание, ако 
някой малко е дал или не е успял, макар да е желал. Тогава 
взимат своите дарове и оставят от тях на вратата му. 

Така изтълкувани, древните български празници 
показват гения на народа ни, чрез който се асимилират 
радостта от Рождеството и „прогонването“ на злото. А 
единствено добруджанецът успява да вложи и своята 
вътрешна доброта и в привидно суеверен обичай да вклини 
грижата за другия, която винаги трябва да е деликатна и 
искрена. 

Такъв е и празникът на Рождество – искрен, скромен, 
щедър, радващ с грижата към всеки в нужда – радост както за 
този, който ще получи, така и за този, който дава. А голямото 
сърце на месещия хляба добруджанец намира именно този 
съкровен празник за най-подходящото време да се докаже и 
зарадва в своята истинска същност. 

Елеонора Христова

ДУХОВНИКЪТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
Изключително впечатление ми направи написаното от 

Зелиноградския епископ Сава (Тутунов), управляващ делата 
на Московската патриаршия: „Да, ние сме на фронта. Да, 
ще изпълняваме своята служба докато можем.“ Наистина 
ободрителни слова за нас клириците, които в тези трудни 
времена сме приканени, подобно на медици, фармацевти, 
учители, полицаи и др. да бъдем на 
първа линия в борбата с появилата се 
от няколко месеца световна пандемия.

 Всеки един християнин, кръстен 
и запечатан със знака Христов, е 
приканен да бъде войн Христов, 
приканен е да бъде свидетел на 
Евангелската истина. Особени 
воини или по-точно пълководци 
обаче са приканени да бъдат 
свещенослужителите, които трябва да 
бъдат примера за изпълняването на 
словото Господне. 

Епидемиите или пандемиите не 
са нещо ново в човешката история. 
В Свещеното Писание на Стария 
и на Новия завет също са описани 
доста заразни заболявания. Всички 
сме чували и чели за проказа, тиф, 
дизентерия, туберкулоза и още много 
други. Във всяка една пандемична 
обстановка лекарите са се опитвали 
да намерят адекватно лечение на 
болестта. Имаме много запазени 
сведения още от древността как 
да се пристъпва към лечение на 
дадена болест. Навсякъде обаче освен чисто физическото, 
материално  лечение, намираме сведения и за духовното 
обгрижване на болните от страна на Църквата и нейните 
свещенослужители.

Проследявайки Църковната история може би 
с учудване ще установим, че първите инфекциозни 
отделения са създадени именно под ръководството на 
духовници. Така например при появилата се по времето 
на император св. Константин Велики епидемия от 
проказа св. Зотик Сиропитател не се уплашил да наруши 
императорската заповед, която гласяла всички болни в 
Константинопол да бъдат хвърлени в морето, а ги откупувал 

от пазачите им. Той направил болница, в която те да се 
лекуват. Императорът, виждайки всичко, осъзнал грешката 
си и подкрепил изключително дейността на св. Зотик. В 
основаната от св. Василий Велики „Василиада“, известна 
като най-голямото и добре уредено социално учреждение 
в оная епоха, наред с всички болници, сиропиталища и 

др. имало и няколко лепрозории, в 
които се лекували болни от проказа 
и други заразни болести. Пример 
можем да дадем и с изключително 
състрадателния към болните св. 
Сампсон Страноприемник. Като 
млад лекар той изцелил бъдещия 
Византийски император Юстиниан. 
По внушение на светеца императорът 
построил много социални 
учреждения, сред които и приюти 
за хора, страдащи от различни 
често разпространени заразни 
заболявания. Завидна е дейността и 
на двамата при появилата се през VI 
век чумна епидемия известна като 
„Юстиниянова чума“. Могат да бъдат 
дадени още много други примери, 
защото през различните векове 
голям брой пастири на Църквата са 
извършвали своето служение, като 
духовно са обгрижвали болните и 
страдащите. 

От по-новата история за пример 
можем да дадем: св. Софроний 
Врачански, за страдащите от чума 

българи в неговата епархия; Св. Йоан Кронщадски 
за болните от туберкулоза и други заразни болести в 
гр. Кронщад; св. Паисий Светогорец и Св. Антим за 
болните от специалния санаториум на о. Хиос и още 
много други безстрашни духовници отдали себе си в 
служение на страдащите. 

Проследявайки живота във всички тези учреждения, 
за които споменахме, ще установим нещо изключително 
важно, а именно, че там редовно се отслужва св. Литургия 
и болните са се приобщавали със Светите тайни – тялото 
и кръвта Христови. Св. Василий Велики редовно служел 
в болничните храмове на „Василиада“ и причастявал 
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всички болни, независимо от тяхното заболяване. След 
това дълго беседвал и се молил за тях. В житието на св. 
Теофилакт Никомидийски се говори как всеки петък той 
отслужва всенощно бдение в параклиса на основаната от 
него болница и причастявал болните и лекарите, а след 
това сам прислугвал на болните и особено на страдащите 
от проказа. 

В служението ми в Еладската православна църква 
имах възможност да се запозная с доста духовни чада на 
един наш съвременник – старецът Евмений Саридакис. 
Имах възможност да посетя и атинската болница  
„Св. Варвара“, известна повече като бившата болница 
на прокажените. Имах възможност да видя и условията, 
в които са били изоставяни те, в повечето случаи като 
затворници оставени да умрат. И там о. Евмений служел 
и ги причастявал от същата чаша, от която причастявал и 
всички други и накрая сам употребявал. Интересно е, че 
старецът се представя в Господа през 1999 година, страдал 
от сърдечно заболяване, но никога и от инфекциозно. В 
наше време своето служение в Сиера Леоне извършва 
архимандрит Темистоклеос Адамопулос, който 
безстрашно кръщава, причастява и духовно обгрижва 
болните от ебола.

 Всички знаем, че св. Литургия е центърът на 
православното богослужение, а причастяването 
с тялото и кръвта Христови са центърът на 
християнския живот, защото те са средството за 
изгаряне на греховете, след искрено покаяние. 
Много често болестите са вследствие на извършените 
грехове т.е. те се явяват и педагогически средства в 
Божия промисъл. При някои болестите са пратени за 
изпитание и духовно усъвършенстване, а при други 
за опомняне и изправление. Във всички случаи в 
духовен аспект могат да бъдат извадени ползите от 
заболяването и затова е много важно болният първо 
искрено да се кае за греховете си, а после редовно, 
по благословение на духовника си, да се приобщава 
с тайните Христови. Разбира се Светото Причастие 
не е просто една даденост, а приемането му нещо 
обикновено. Напротив, то трябва да се приема с чиста 
вяра и трепет, като че се приема за първи и последен 
път. Както всяко едно лекарство изисква предпоставки 
за назначението и приемането му, така и Светото 
Причастие има своите и е изключително важно 
пастирят, особено на болните, да  разяснява това!

 В началото на пандемията, но и сега, се чуват какви 
ли не мнения от хора нямащи нищо общо с духовния 
живот на Църквата,  опитващи едва ли не да заклеймят 
дейността ѝ. В много държави, чрез наложените мерки, 
вярващите бяха лишени от правото да присъстват на 
богослужения и свободно да се причастяват и всичко 
под предлог да се запази здравето на населението.  
У нас, където Слава Богу храмовете не бяха затворени 
и богослужение се извършваше регулярно един 
социолог написа: „Обуздайте чернокапците… Бесен съм 
на поповете! Бесен съм на властта, която ги толерира!… 
Не стига всичко, но и причастяват с обща лъжица 
под претекст, че нямало да се предаде зараза!… Имам 
чувството, че искат да ни върнат в средновековието!“ 
На тези думи ще се опитам да отговоря с думите на 
известната гръцка професорка по заразни болести г-жа 
Елени Ямарелу. В телевизионно интервю, запитана 
за мнението ѝ дали чрез Светото Причастие може да 
бъде придадена зараза, тя каза: „Светото Причастие не 

е тема на научни изследвания! То е тема на нашата вяра в 
Бог и личен акт!“ Създателят е дал на човека свободна 
воля и той може да избере дали да е вярващ или не. 
За невярващия цялото богослужение е може би една 
театрална постановка или дори нещо налудничаво. 
Няма как да обясня на един невярващ как съм служил 
св. Литургия,  причастил съм с една лъжичка 200-300 
човека, а после със същата съм потребил остатъка. 
Смисълът на причастяването не може да бъде разбран 
просто ей така. Той може да се разбере само тогава, 
когато човек живее в благодатния живот на Църквата.  

 Днес пред нас пастирите не стои някакъв нов 
феномен в живота на Църквата. Сигурен съм, че 
във всяка една епоха на пандемии хората не са били 
подготвени. Църквата също, но нейните пастири 
са намирали начин как да бъдат близо до своите 
верни, без да се налага да правят компромиси с 
вярата и църковната традиция. Да, сега не живеем в 
средновековието, но можем да се поучим от живелите 
тогава. Да се поучим от вярата им. Наблюденията 
ми показват, че хората все повече осъзнават, че без 
помощта на Всевишния няма да можем да преминем 
през тази трудност. Убеден съм, че и в ония времена 
духовенството е спазвало предписанията на лекарите 
и нормите за хигиена. В творенията на св. Отци 
виждаме как с уважение се говори за труда на лекарите. 
Свещеното Предание ни говори, че св. ап. и ев. Лука 
също бил лекар. Житията на светиите ни разказват за 
мъченическия подвиг през първите векове на известни 
за времето си лекари. В целия християнски свят не е 
феномен да видим и медици, които са приели свещен 
сан. Като пример за изповедничество на ХХ-ти в. 
можем да дадем известния руски професор-хирург, 
но и архиепископ Кримски св. Лука. Знаменити ще 
останат неговите разсъждения, на база на опита му 
на лекар и духовник. От практиката си светителят 
установява, че когато лекарят и пациентът са вярващи 
тогава лечението е много по-лесно, защото и двамата 
осъзнават смисъла на болестта. Иисус син Сирахов 
съветва: „Почитай лекаря с чест според нуждата от него, 
защото Господ го е създал, и лекуването е от Вишния, и от 
царя получава дар. Знанието на лекаря ще възвести главата 
му, и между велможите ще бъде на почит.“ (Сирах. 38:1-3)

 От всичко дотук казано можем да установим 
следното – пред нас духовниците стоят две основни 
задачи. Първо да призоваваме вярващите, но и 
да даваме личен пример в никакъв случай да не 
се прави компромис с вярата и православната ни 
традиция. От друга страна ние сме призовани да 
бъдем здравомислещи и да приканваме за стриктно 
спазване на мерките, назначени от здравните служби, 
за ограничаване на болестта, а също така да се доверим 
на медиците. Всички сме длъжни всекидневно да 
отправяме молитви за тях, защото: „И дай място на 
лекаря, защото и него Господ е създал, и да се не отдалечава 
той от тебе, защото е потребен. В някое време и в ръцете 
на лекарите има успех; защото и те се молят Господу, за 
да им помогне да дадат на болния облекчение и изцеление 
за продължаване живота. Но който съгрешава пред Твореца 
си, да падне в ръцете на лекаря!“ (Сирах. 38:12-15). Нека 
не забравяме и думите на св. Йоан Златоуст, който 
ни кара да проумеем, че Този, Който е изпратил 
изпитанието, знае и кога да го прекрати!

архим. Атанасий (Султанов),
протосингел на Западно- и  

Средноевропейска епархия


