КАЛЕНДАРЕН БЛАГОСЛОВ

През 2021 г. се навършват 185 години от съграждането на най-стария действащ православен храм в Каварна – „Св. вмчк Георги“. Досточтимата годишнина
се отбелязва и с превърналите се вече в традиция художествени календари – стенен и джобен формат.
Юбилейното
издание на календара е единадесето поред и е
част от по-голяма и, вярваме,
богоугодна инициатива, чиято
основна цел е
популяризиране на емблематичния за града
храм. Идеята за
това принадлежи
на каварналията
Атанас Димитров
– АтаДим, който
от години реализира
значителен по мащаб
проект за съхранение и възраждане на родовата
памет за знаковото за няколко
епохи духовно и
културно средище.
Тази година търсенето на нови художествени
форми за изразяване на конкретното послание намери своя отговор по нов начин. Особен интерес
представлява фактът, че многолистният календар
включва 13 творби, дело на приятелите от Дома за
пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ)
в каварненското село Българево. Използвани са различни изобразителни техники, символизиращи разностранните пътища, по които достигаме до вярата
и изразяващи едно затрогващо послание за чиста
вяра и безрезервна любов.
Надсловът на календара също не е случаен – дванадесети стих от 89 псалом: „Научи ни тъй да броим дните си,
че да придобием мъдро сърце.“ Мъдростта на сърцето, в
конкретния случай, иска да каже: служи на ближния, на
брата си. Подпомагай бедните, немощните, страдащите,
отхвърлените и
маргинализираните.
Нека
християните и днес
също свидетелстваме не чрез
думите си,
а чрез своя
живот
и

дела, вкоренени в истинската вяра.
Благотворителният календар е лимитиран и се разпространява срещу дарение от 10 лева в каварненските
храмове и търговски обекти. Събраните средства ще
бъдат използвани целево за развитие на творческите
работилници на
ДПЛУИ.
Тази година
– въпреки всичките ѝ специфики – не направи изключение
от утвърденото
вече
правило:
тиражираха се
два вида джобни календарчета
с упътване кога
и как се пости
през годината.
Изображенията
отново са дело
на приятелите
от Дома. Така
ползата е осигурена в няколко
посоки – освен
чисто информативния си характер,
съдържанието всеки ден
ни напомня за смисъла на поста като средство за обожение, което е и смисълът на човешкия живот.
Това благотворително дело нямаше да се реализира без всеотдайната подкрепа на наши верни съмишленици. Дизайнът на стенния календар е дело
на дългогодишен приятел, пожелал да остане анонимен, а малките за поредна година са изготвени
безвъзмездно от Иван Илиев – графичен дизайнер и
илюстратор от Бургас.
Тук трябва да отбележим и станалото вече традиционно участие на малкия каварненски храм в голямата годишна класация на Министерството на туризма. Храм „Св. вмчк Георги“
спечели почетното пето
място в категорията „Изборът на българите“. Наред с
обекти, които пазят история
и я показват, на пето място в
класацията „Изборът на българите“ е обект, който пази
вярата, разпространява я и
разпалва родолюбието. Той
е и единственият храм в България, класирал се сред първите 10.
На многая и благая лета
и дано Бог ни напътства във
всеки ден на настъпилата
2021 година!
ВД
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СВЕТИ АПОСТОЛ АМПЛИЙ – ПЪРВИ ЕПИСКОП НА ОДЕСОС*
„Апостол Павел казва
... тъй че разпространих Благовестието от Йерусалим и околността дори до Илирик. Искаш доказателства
за това, което говоря ли, казва [апостол Павел]. Виж големия брой на моите ученици – от Йерусалим до Илирик,
който е покрайнина на това, което днес се нарича България.“
Теофилакт Охридски, архиепископ Български (1089–1126?)
Когато през VI–VII в. древните българи и славяните
се настаняват и овладяват пространството между Дунав, Странджа, Бяло море, Черно море и Адриатика,
те влизат в раннохристиянското духовно пространство
на Късната Римска империя, осветено с мъченическата кръв на стотици древнопросияли светци. Християнството в тези земи обаче има много по-древна история, начената още в апостолските времена и свързана
с делата и личността на самия св. ап. Андрей Първозвани и последователите му Амплий, Ериней, Ирин и
Пан, подвизавали се по Черноморието и Добруджа.
Според раннохристиянските писатели Евсевий Кесарийски и Ориген: „На Тома, както повествува прeданието, се паднала по жребий Партия, на Андрей – Скития
(подч. – Г. А.), на Йоан – Азия, там той живял, там в Ефес
и починал...“1.
Тази мисия на св. Андрей в Скития (днешна
Добруджа) се потвърждава от Тертулиан,
Епифаний, „Синаксар“ на Цариградската патриаршия“, „Менология на
Василий II“, Руфин и Евхерий Лионский († 449).
Одесос е сред най-значителните антични центрове
по българското Черноморие, епископска и архиепископска катедра през
V–VІІ в. Окончателно е
разрушен и изоставен
след началото на VІІ
в. Влиза в границите
на средновековна България още през 681 г.
През Х в. в границите
на античния град възникват средновековни
български селища. Възстановяването на митрополитската катедра се
отнася след 1322 г. И днес
Варна е митрополитска катедра на Българската православна църква.
Наложено е мнението, че
Амплий, един от сподвижниците на ап.
Андрей в мисиите му по черноморското крайбрежие2, който създава и дори оглавява раннохристиянската община в Одесос. В списъка на 70-те апостоли,
приписван на св. Иполит Римски и преп. Доротей Газски, той е записан под № 21. Действително, в заключителната част на своето послание до римляните ап.
Павел отправя поздрави до обичаните от него в Господа Амплий, Стахий и други проповедници, но не обвързва Амплий изрично с Одесос. (Рим. 16: 8–11). Косвена връзка в тази насока прави Епифаний Кипърски
(† 403), който свързва появата на епископските катедри
по Черноморието Одесос (Варна), Томи (Констанца),
Диоспол (Ямбол), Месемврия (Несебър), Анхиало (Поморие) и Аполония (Созопол) с апостол Андрей и последователите му, сред които действително е Амплий.
В „Синаксар на Константинополската патриаршия“ е
назован епископ на Одеспол в Македония, където претърпял мъченичество от езичниците. Явно при компилацията е станала грешка и неточно Одесос (Одеспол)
е локализиран в Македония. „Менология“ на Василий
ІІ повтаря това сведение (включително, че е епископ на
Одесос), като го допълва с разказ за пренасяне на мощите му заедно с тези на апостолите Урбан и Стахий

в констонтинополския храм „Живоносен източник“3.
Във всички жития на светиите липсват точни исторически данни как св. ап. Амплий завършва живота
си. Предположенията, че е бил епископ на Диаспол
(или Лида) и че умира в Рим, са отхвърлени. Вероятно
е жертва на мъченическа смърт при инцидентни преследвания срещу християните при император Траян
(98–117). След това неговите и на св. ап. Урбан мощи са
пренесени и погребани в Константинопол заедно с мощите на св. ап. Стахий. Преп. Йосиф Песнописец през
IХ в. написва канон в чест на празника на 31 октомври,
където възхвалява св. апостоли Стахий, Амплий, Урбан, Наркис, Апелий и Аристовул. За св. ап. Амплий
казва, че е просветител на езичниците, проповедник
на Св. Троица и на явяването на Господа в плът и че
извършва много чудеса.
Най-категоричното свидетелство за мисията и
свещенодействието на Амплий в Одесос (Варна) дължим на митрополита на Амасия
Антим Алексуди. В труда си „Хронологичен каталог на архиереите от
Христа“, написан през ХІV в. въз
основа на по-стари източници
и допълнен от Мануил Гедеон,
той посочва за пръв епископ
на Варна Амплий, заемал катедрата през 56 г., наследен
от Карп през 59 г. Подобно
на Амплий и св. Карп е в
групата на 70-те апостоли
на църквата, чиято памет
се чества на 4 януари. Споменат е неколкократно от
ап. Павел като негов близък, чийто дом е посещавал
неведнъж (Тим. 4:13). Денят
на св. ап. Карп се празнува
на 26 май, а на 31 октомври
паметта му се отбелязва заедно с апостолите Стахий, Амплий, Урбан, Наркис, Апелий и
Аристовул. Всички останали автори
и изследователи обаче установяват, че
Карп е епископ в град Верия (Бер) в Македония. Със същия град се свързва и мъченическата му кончина. По какви съображения св. ап.
Карп е посочен като втори епископ на Одесоската катедра засега остава неясно.
проф. дин Георги Атанасов
Атанасов, Г. Раннохристиянски светци-мъченици от
българските земи I–IV в., София, 2011, с. 5–6, 24–28
* Заглавието е на редакцията
1
Eusebius. Historia ecclesiastica. III, 1, 1 (Minge, PGr, XII, col.
92).
2
Eusebius. Historia ecclesiastica. III, 1, 1 (=Minge, PGr –
Patrologie Graceca, XII, col. 92); J. Zeiller. Op. cit., pp. 28–30,
165–166; Ив. Снегаров. Кратка история..., 361–362; F. Dvornik.
Op. cit., pp. 198–200; R. Pillinger. Frühchrisliche Denkmäler..., S.
11; Em. Popescu. Le christianisme..., pp. 75–76; Epiphanii monachi.
Edita aqtue inedita. Lipiscae, 1856, p. 56; H. Delehaye. Sanaxarium
ecclesia Constantinopolitanae, pp. 265–266; M. le Quien. Op. cit., pp.
1094–1095; В. Велков. Градът в Тракия и Дакия през Късната античност (ІV–VІ в.). София, 1959, с. 220; В. Велков. Бележки към
ранната история на християнството в Тракия. – Tracia Antiqua,
5, 1979, 157–160; K. Ilski. Pirwsza misja..., s. 79–84; N. Morlova. Op.
cit., pp. 11–28.
3
Menologium Graqecorum Basilii Porphyrogeniti, соl. 136–137.

Вѣра и Дѣло

стр. 3

ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА ЕПАРХИЯ

Св. ап. Андрей Първозвани проповядвал Божието слово по черноморското крайбрежие. В
град Варна той поставил за пръв епископ своя
ученик св. Амплий (56-59 г.), за когото св. ап. Павел казва: „Поздравете обичния ми в Господа Амплий“ (Рим. 16:8). Следователно град Варна, престолният град на Епархията може да се счита за
апостолска катедра.
В пределите на епархията е първопрестолният град Плиска, където се развива
изключителна духовна, просветна и
културна дейност. Тук се намира и град
Преслав, който се превръща в столица
на държавата и център на Българската
православна църква, която през 927 г.
е въздигната от Архиепископия в ранг
на Патриаршия.
Варненската епархия е била изключително важно средище и по време на
владиците, които са били от гръцки
произход. Вселенският партиарх Йоаким III е бил десет години Варненски
митрополит.
На 28 февруари 1870 г. е учредена
самостоятелна българска църковна йерархия под формата на Екзархия.
На Първия църковно-народен събор през 1871 г. Bapнeнcкaта и Преславската eпapxии са обединени в
eднa. През август 1872 г. за пpъв митрополит е избран Варненски и Преславски митрополит Симеон (09/22.02.1840-23.10.1937). Поради
силното влияние на Вселенската патриаршия във
Варна митрополит Симеон започва своята архипастирска дейност в град Шумен.
След като се премества във Варна през 1882 г.,
митрополит Симеон започва изграждането на величествената варненска катедрала, посветена на
Успението на Божията Майка. Той построява десетки нови храмове и в други населени места.
Варненският и Преславски митрополит Симеон управлява Епархията до кончината си на 23
октомври 1937 г. На 12 декември 1937 г. е избран,

а на 26 декември с.г. и канонически е утвърден
за Варненски и Преславски митрополит Йосиф
(30.07.1900-08.11.1988). Той поема управлението
на една епархия с обширна мисионерска и благотворителна дейност, организирана от приснопаметния митрополит Симеон. Митрополит Йосиф укрепва и разширява просветната и социална
дейност, като сформира нови православни
дружества. Успоредно със съществуващите се откриват и много църковни трапезарии към съответните храмове.
Митрополит Йосиф построява няколко манастирски сгради и храмове,
които украсява с изящни дърворезбени иконостаси и високохудожествени
стенописи.
Особени отечески грижи проявявал
митрополит Йосиф за подготовката,
попълването и укрепването на клира
в Епархията и за подобряване на издръжката му.
На 19 февруари 1989 г. е избран, а
на 26 февруари с.г. и канонически утвърден за Варненски и Великопреславски митрополит Кирил (08.06.195409.07.2013). По решение на Четвъртия
църковно-народен събор (2-4 юли 1997
г.) епархията получава наименованието Варненска и Великопреславска.
Благодарение на дейното управление
на приснопаметния митрополит Кирил в диоцеза на
поверената му от Бога епархия са възстановени пет
манастира, новопостроени са два, въздигнати са около 60 нови храма и параклиса, възстановени – около
30, обновени – около 20. Във всяка духовна околия на
Варненска и Великопреславска епархия функционира социална кухня, а към всеки по-голям храм в
градовете има неделно училище за деца. Изнасят
се беседи за възрастни, сформират се християнски
братства и младежки групи.
На 15 декември 2013 г. е избран, а на 22 декември с.г. и какнонически утвърден за Варненски и
Великопреславски митрополит Йоан.1

Варненски митрополити на Вселенската патриаршия 2
1. Матей (споменат в ръкописна бележка от 13 [?] век)
2. Методий (споменат през май 1325 г.)
3. Маркел (споменат през 1327 г.)
4. Методий (споменат през 1347 г.)
5. Алексий (сменен през март 1381 г.)
6. Гавриил (споменат през юли 1389 и март 1391 г.)
7. Калист (споменат в 1483 – 1484 г.)
8. Гавриил (споменат през януари 1565 г.)
9. Партений (споменат през октомври 1568 г.)
10. Акакий (1572 – 1594, споменат през май 1590 г.)
11. Теолипт (споменат през юни 1601 г., отстранен през 1605 г.)
12. Матей (избран на 12.01.1605 г., отстранен в 1606 г.)
13. Мелетий (избран на 15.03.1606 г.)
14. Митрофан (1622)
15. Порфирий (1624
16. Партений (споменат през юни 1624 и май 1631 г., починал в 1635 г.)
17. Мелетий (избран на 07.04.1635 г., отстранен в 1637 г.)
18. Агатангел (избран през април 1637 г.)
19. Мелетий (вторично отстранен в 1639 г.)
20. Партений (избран през декември 1639 г.)
21. Мелетий (починал в 1649 г.)
22. Антим (избран на 11.08.1649, починал в 1655 г.)
23. Даниил I (избран през май 1655, отстранен в 1657 г.)
24. Даниил II (избран през юли 1657, отстранен в 1658 г.)
25. Никодим (избран на 20.06.1658, отстранен в 1662 г.)
26. Митрофан (избран на 11.06.1662, починал в 1674 г.)
27. Макарий (избран на 15.08.1674 г., споменат през 1707 г.)
28. Серафим
29. Лъв

30. Григорий (ок. 1698 г.)
31. Кирил (споменат през май 1712 г.)
32. Калиник (споменат през март 1713, август и октомври
1717, май 1718, януари, февруари и април 1720, септември
1721 и септември 1723 г.)
33. Атанасий (споменат през декември 1726 и в 1727 г.)
34. Панкратий (споменат през 1733 или 1734 г.)
35. Йоаким (споменат през юли 1742 и на 13.06.1750, починал в 1754 г.)
36. Калиник (избран през септември 1754, починал в 1761 г.)
37. Неофит (избран на 08.10.1761, починал в 1783 г.)
38. Филотей (избран през септември 1783, преместен през 1797 г.)
39. Григорий I (избран през февруари 1797, починал пак в 1797 г.)
40. Григорий II (избран през април 1797, преместен през 1800 г.)
41. Паисий (от октомври 1794 до 1800 година Мосхонисийски
епископ, избран за Варненски през септември 1800, подал оставка в 1806 г., избран за Созополски през октомври 1806 година,
убит от османците след началото на гръцкото въстание в 1821 г.)
42. Хрисант (избран през октомври 1806, преместен през
1817 г.), бивш Созополски митрополит
43. Захарий (избран през юни 1817, починал в 1820/21 г.)
44. Филотей (избран през януари 1821, напуснал
епархията към 1830 г.)
45. Калиник Месемврийски (местоблюстител от август 1830,
Варненски и Месемврийски митрополит от 02.09.1834, Варненски митрополит от януари 1835, отстранен през същата 1835 г.)
46. Йосиф (избран през февруари 1835, преместен в 1846 г.)
47. Аверкий (избран през октомври 1846, починал в 1847 г.)
48. Порфирий (избран на 05.03.1847, починал в 1864 г.), бивш
Преславски митрополит. Заедно с протосингела си Аверкий
забраванява употребата на църковнославянски език в бого-
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служението в църквата „Св. Никола“. В Балчик изгонил българския учител Стойко, продал българските книги и с парите купил гръцки. Прогонва от село Черковна учителя Райко
Блъсков, който се ползвал с подкрепата на владиката Йосиф.
49. Йоаким (избран на 10.12.1864, заминава за епархията си
на 18 февруари 1865 г., преместен през 1874 г.), на 3 март 1863
година е избран за велик протосингел на Патриаршията и за
вселенски патриарх от 1878 до 1884 и от 1901 до 1912 година.
50. Калиник IV (избран на 12.01.1874, преместен през 1875 г.)
51. Кирил (избран на 22.03.1875, преместен през 1882 г.)
52. Калиник V (избран на 27.11.1882, преместен през 1887 г.)
53. Гавриил (избран на 15.10.1887, подал оставка в 1889 г.),
по-късно Трапезундски и Никополски и Превезки
54. Григорий (избран на 10.10.1889, починал в 1891 г.),
бивш Костурски митрополит
55. Александър (избран на 05.02.1891, подал оставка пак в 1891 г.)
56. Поликарп (избран на 01.08.1891, починал в 1906 г.)
57. Неофит (избран на 27.04.1906, преместен през 1911 г. От 11
септември 1897 до 27 април 1906 г. Мосхонисийски митрополит.)
58. Йоан (избран на 15.02.1911, починал в 1913 г.)
59. Никодим (избран на 18.06.1913, преместен на 24.05.1924 г.)
Преславски епископи (от 1830 г. – митрополити) на
Вселенската патриаршия
1. Доротей, митрополит и прототрон (споменат в 1360 г.)
2. Григорий (споменат в 1578 г.)
3. Спиридон (споменат през май 1590 г.)
4. Григорий (споменат на 4.11.1620 г.)
5. Калиник (споменат през септември 1623, януари 1630,
септември 1636 и в 1643 г.)
6. Нектарий (избран на 15.12.1680 г.)
7. Софроний
8. Никофор (споменат в 1720 г.)
9. Хрисант (споменат в 1733 – 1734 г.)
10. Партений (починал в 1747 г.)
11. Гедеон (избран на 09.11.1747, споменат в 1762 и 1765 г.,
починал през 1780 г.)
12. Неофит (починал през 1809 г. )
13. Антим (споменат през 1829 г., преместен в 1831 г.)
14. Григорий (избран през юли 1831, отстранен в 1833 г.)
15. Герасим (избран през април 1833, преместен в 1840 г.)
16. Порфирий (избран през юни 1840, преместен през 1847 г.)
17. Дионисий (избран на 05.03.1847, преместен през 1850 г.)
18. Вениамин (избран на 17.12.1850, напуснал епархията
към 1861 г.)
19. Антим (избран на 23.05.1861, преместен на 13.04.1868 г.)
20. без наместник до 1872 г.
Варненски и Преславски/Великопреславски
митрополити на Българската православна църква
1. Симеон (Одисей Попниколов), 20 август 1872 –
23 октомври 1937 г.
2. Йосиф (Иван Лазаров Илиев), 26 декември 1937 –
8 ноември 1988 г.
3. Кирил (Богомил Петров Ковачев), 26 февруари 1989 –
9 юли 2013 г.
4. Йоан (Иво Михов Иванов), 22 декември 2013 г. –
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По материали от „Летопис на Българската православна църква
Т.1: История и личности“, С. 2010 и www.mitropolia-varna.org
2
По Филип Лозанов Николов, http://filip-nikolov.com
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Екипът на „Вяра и Дело“ търси съмишленици и подкрепа!
Всеки желаещ може да ни помогне по най-удачния за него
или нея начин: писане на статии, репортажи, пътеписи,
преводи, разпространение на бюлетина и др.
За нас ще е радост присъединяването на всеки от вас!
Ще се радваме и да споделяме своите умения и заедно да
придобиваме нови. Всяка помощ е добре дошла, а всеки
помощник – част от богатата съкровищница на сърцата.
За повече информация – dompo@abv.bg, 088 9289387.
Може да четете напълно безплатно броевете на „Вяра и Дело“
в интернет – https://hristianstvo.bg/?page_id=3307

ЩО Е ЦЪРКВА

Много на кратко, с няколко само думи, ще дам учението
за Църквата. Обикновено като кажеш църква, пише се с
малко ц, разбираме св. храм. В широк смисъл на думата
Църква, пише се с главно Ц, разбира се общество от човеци,
съединени помежду си с православна вяра, Божий закон,
свещена власт и тайнства. Всички кръстени в Христа живи и
умрели образуват църквата Христова. Към тях се прибавят и
всички умрели преди Христа, във Ветхия завет, които живели
с надежда за идещия Иисус Христос. Гробът е само една
граница между двете половини на църквата Христова Тия,
които са отсам гроба т. е. живущите на земята християни
образуват така наречената войнстваща Църква Христова,
а тия, които са отатък гроба образуват – тържествующата
Църква Христова. Земните са войнствващи, защото воюват
със злото, с греха, а небесните са тържествующи, защото
свършили подвига на войната, на борбата с греха и сега
тьржествуват. Затова църковната песен казва: „Успокой,
Господи, покойния в място светло, блажено, покайно, дето
няма болест, скръб и въздишки, а има безкраен живот“...
Много са доказателствата на общуване между тия две
Църкви. Всяка енория е брънка от общата верига – жива
клетка от Тялото на Господа Христа, Който е глава на
Църквата (Йоана 1:14; Ефес. 1:22-23), а всеки християнин
е частица жива от енорията. Колкото по-дейно живее
отделния християнин, толкова по-дейно ще се проявява
енорията Енориите създават епархиите, а епархиите
образуват Българската Църква, а всички Църкви образуват
цялата земна Църква Христова.
Недобрият християнин е раничка в организма на
Църквата. Недобрата енория е по-голяма рана на Църквата.
Ако по-голямата част от християните са недобри т.е. болни –
идва разгрома на държавата и … на света.
свещ. Василий Яков
„Вяра и Дело“, декември 1940 г., с. 4

ПЪТЯТ
На Иван Коларов
От там, където спират другите,
оттам тръгни и все нататък.
Не питай докъде ще стигнеш.
Може пътят едновременно
да е цел и средство, може пътят да си ти.
И не надничай
за смисъла под всеки камък.
Смисълът не е мираж,
той съществува,
но не се измерва с килограми
и на вкус не се опитва.
Тъй казват тез, които са стигали досами него.
Заклевам те – тръгни!
Един от спрелите те моли.
И ако ти е съдено да спреш,
гледай да е по-далече.
От там ще тръгне друг
и трябва да го откриеш
и да му вдъхнеш скорост.
Смисълът е може би в това.
проф. Кино Лазаров
Лазаров, К. Молитва към снега, София, 2004, с. 14
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