
ЗАЩОТО… ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Христовото Възкресение е исторически факт. Най-

странният, най-необичайният и най-потресаващият от 
всички исторически факти, засвидетелствани някога в близо 
8-хилядната паметна човешка история. Никога преди това 
събитие, нито след него, нито по-късно, на някого би му 
хрумнало да оповести на своите съвременници и да отстоява 
истинността на такъв факт, камо ли с цената на своя живот.

Толкова е удивителна благата вест, която стои в основата 
на нашата вяра и надежда. „Христос воскресе!“ е радостното 
възклицание, което не просто може да накара да се разпукат 
наистина скали и да се раздере храмовата завеса от край до край. 
Тези две слова разбиват окаменели сърца и раздират паяжината 
на отчаянието, омотаваща умовете на човеците. 

И наистина. Чул ли е някога някой от нас по-радостна, по-
обнадеждаваща, по-вдъхновяваща и по-велика вест от тази: 
„Христос воскресе!“

Не само човекът, но и всички живи същества искат 
да живеят вечно. Поривът към живот е заложен дори и 
в най-малката частица  съществувание.  
До какви ли не „хитрости“, „находчивости“  
и „оригиналности“ успява да стигне дори 
безсловесната жива материя само и само 
да успее да просъществува и при най-
неблагоприятните условия за живот.

Колко по-голям е осъзнатият стремеж 
към живот и то вечен живот у хората!

Бидейки неимоверно по-висше 
създание от животните, човекът в своето 
творчество дава поразителни примери 
на стремежа си към увековечаване. Като 
се започне от египетските пирамиди 
и стигнем до самия днешен ден. И 
откакто свят светува край на всички 
тези стремежи слага смъртта. 
Смъртта,  за която се казва, че от нея 
няма нищо по-неизбежно. Смъртта омрачава и вгорчава 
жизнения път на всеки от нас. Тя не само отнема младост, 
красота и надежди, но и злорадо се надсмива над всичките ни 
творчески усилия и е в състояние да обезсмисли всеки благ 
човешки порив. Ето защо от най-древни времена в своите  
мисли, блянове и религиозни мечти хората се изкушавали да се 
пазарят с нея, да я омилостивяват и да си въобразяват някакво 
възможно съсъществувание със смъртта в илюзорни задгробни 
светове. 

Христос възкръсна и унищожи смъртта!
Христос възкръсна и премахна смъртта!  
Христос възкръсна и не направи никакъв компромис със 

смъртта…
Христос възкръсна и ни дари безкрайния живот!
Христос уби смъртта в нейния зародиш – греха.
Там, където нашият праотец Адам се подхлъзна – в 

съблазънта на егоизма, там Христос устоя. Способността 
на греха да ражда смърт произтича от разрушаването на 
връзката и общението между Бог и човека, което той (грехът) 
прави, защото Бог не е просто Творец на живота, а Той е 
Самият Живот. И извън Бога живот няма. А в лицето на Адам 
човекът поиска да живее сам за себе си, в свой собствен свят, 
център на който е неговото Аз. И всичко в този малък свят да 
е  предназначено да служи на това Аз. За Бога място в този 
собствен свят няма. Нито пък има място за ближния, освен 
като обект, който да облажава и да служи на интересите 

на това Аз. Всеки един от нас, който е успял напълно да си 
създаде такъв собствен свят, е постигнал ада. Адът, в който 
ще го мъчи вечно накърнената гордост, неудовлетворимите 
амбиции, всепронизващата самота. Заразеното по такъв 
начин човешко естество е без надежда.

От любов и по снизхождение Бог изпрати Единородния 
Си Син, който слезе от Небесата и се въплъти, приемайки на 
Себе Си човешкото естество и заживявайки нашия живот. 
Там, където Адам падна и където ние падаме Словото устоя и 
победи. Съединеното с Христовата ипостас човешко естество 
преодоля бездната на изкушението на егоизма. То остана 
докрай послушно и вярно на Твореца – послушно и вярно до 
кръстна смърт. Тази смърт не беше като другите. В нея нямаше 
грях. И тя не беше породена от греха. И в този смисъл тя не беше 
„естествена“. Тя порази другата, оная смърт, влезе като огън в 
преизподнята и я изгори. Адът повърна хапката, която беше 
поел и сам умря, като освободи от века свързаните с него.

Светлината на живота прогони мрака на 
смъртта, който без силата на греха вече 

беше нищо. Христос строши адовите 
порти и възкръсна телом, ставайки 
Зачатък за всички, които се съединяват 
с Него. Свободната воля на човешкото 
Му естество, преодолявайки себе си, 
преодолявайки дори естествения страх от 
скърби и страдания, остана послушна и 
съгласна с Божествената воля и така даде 
възможност на Божествената благодат 
да изцери собственото ѝ естество и да 
му възвърне безсмъртието. И което 
е най-удивителното – да дари тази 
Божествена терапия и на останалите 
човеци – настоящи и бъдещи 
мъртъвци, възкресявайки ги със Себе Си.

И тъй,  всичко е от Бога – и 
Лечителят, и Лекарството, и лечението. От нас се иска 

само едно – съгласието на свободната ни воля да приемем 
всичко, дадено ни от Бога или да не го приемем и да се 
самозаблудим, разчитайки на себе си, а не на Бога.  

„Христос воскресе!“ – нечувана вест, смайваща вест. Но 
възможно ли е това? Ела и виж, ни кани светият апостол. 
Пристъпете към Него и се убедете сами. Последвайте го в своя 
живот, в дребните неща от ежедневието си с детска простота. 
Там, където Той беше верен на истината и ние да ѝ бъдем верни. 
Там, където Той прие да понесе безчестие и хули, и ние да го 
направим. Там, където Той прости и отмина със снизхождение и 
ние да постъпим така. Да храним ума си със светото Евангелие и 
цялото си същество – със Самия Него, предлагащ ни се в светото 
тайнство на Евхаристията. Всичко това ще умеем да правим 
само с цената на пренебрегване и жертване на собственото си аз. 
Вървенето по стъпките на Христос е непрестанно волево насилие 
над увреденото от греха естество. Това е една непрестанна, 
понякога продължаваща и в съня борба с изкушенията на 
самолюбието, сластолюбието и лукавото саможалене.

За да успеем в тази борба, освен от Божията благодат имаме 
нужда и от още нещо –  да бъдем честни пред Божието лице и 
пред себе си в своите мисли и постъпки, като отхвърлим всяко 
лукавство. За да бъдем живи – ни повече, ни по-малко. Защото…

Христос воскресе! 
архим. Никанор (Мишков), 

игумен на Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян“
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СВ. АТАНАСИЙ - ВЕЛИКИЯТ БОЖИ СЛУЖИТЕЛ
Всички православни християни помним датите 18 

януари и 2 май. Но добре е да знаем, че датата 18-и, не 
е рождената дата на светеца. За св. Атанасий се знае 
единствено, че е роден през 295 година, но точната дата 
не е установена. Успението му се отбелязва всяка годи-
на на 2 май. Заради празника на празниците Възкресе-
ние Христово, който тази година се пада на 2 май и е 
тридневно празнуването му, Българската православна 
църква ще отбележи паметта на светителя на 5-и май. 
На същия ден ще почетем и паметта на св. цар Борис-
Михаил –  покръстител на българите.

Защо 18-и януари? На 18 януари св. Църква е уста-
новила съвместно честване на двамата александрийски 
архиепископи Атанасий и Кирил († 444), които главно 
са спасили православието от двете ереси –  арианство-
то и несторианството. 

Целия си живот св. Атана-
сий отдава на служение Богу, 
бидейки избран млад първо 
за дякон, а след това за епис-
коп на Александрия.

Няма да се спираме на 
житието на светеца, само ще 
посочим това, че този велик 
Божий угодник е бил в преде-
лите на нашите земи, в днеш-
на София на Сердикийския 
събор. Ние имаме привиле-
гията такава личност, заедно 
с още над 300 епископа, да 
посети точно земите на бъл-
гарите. Сякаш светецът пос-
тила пътя на християнството и 
благославя тази земя. Представете си молитва от над 
300 епископа от целия свят в Сердика. 

Сердикийският църковен събор е проведен през 
343-344 г., скоро след Първия Вселенски събор в Никея 
(325 г.). Той е бил замислен като голям вселенски съ-
бор, който да възстанови мира в Църквата след разко-
ла, причинен от арианите, и на него присъствали 318 
епископи от цялата Римска империя. Авторитетни 
участници в него били домакинът –  епископ на Серди-
ка Протоген Сердикийски и св. Атанасий Велики –  по 
това време все още изгонен от арианите от Алексан-
дрийската катедра.

Сведения за работата на събора дават историците 
Сократ, Созомен и Блажени Теодорит.

Съборът бил свикан от синовете на св. Константин 
Велики, управляващи разединената вече империя – 
източният император-арианин Констанций II и импе-
ратор Констанс (Констанц).

Сердикийският събор утвърдил православното 
учение за Света Троица и Символа на вярата, при-
ети на Първия Вселенски събор. Въпреки че съборът 
останал в историята като поместен, значението му за 
Църквата е огромно.

По предание на мястото, където се е състоял Сер-
дикийският събор през 343 г., е построен храм „Света 
Троица“ (на хълма над днешната ул. „Гео Милев“).

И така, от всичките 47 години на своето епископско 
служение, св. Атанасий прекарал 15 години в изгна-
ние. Трябва да се знае. Обясняваме си всички какво е 
изгнание и как врагът е търсел възможности да сломи 
достойния. Многобройни съдилища, постоянно лъжи 
и клевети на враговете се опитвали да накърнят името 
на великия епископ. Но той и за миг не се отказал от 

служението си, от защитата 
на Истината.

Добре е да се знае, че на 
него светата Църква дължи 
разгромяването на опасната 
арианска ерес и създаване-
то на Никео-Цариградския 
Символ на Вярата.

Основни догматически съ-
чинения на св. Атанасий са 
„Четири слова против ари-
аните“ (ок. 356–359), посве-
тени на утвърждаването на 
божествеността на Спасите-
ля, както и книги с нравоучи-
телен характер и проповеди. 
Все пак основното в богослов-

ските трудове на св. Атанасий 
остава учението за божествената природа на Божия 
Син. За нея в „За въплъщението на Словото“ той каз-
ва: „Заради спасението ни Бог ни обикна толкова, че дойде 
и се роди в човешко тяло. Никой друг освен образът Бо-
жий не би могъл да възвърне Божия образ в човека. Никой 
друг освен нашият Господ Иисус Христос, който е самият 
живот, не би могъл да възстанови загубеното от човеците 
безсмъртие. Тъй като дългът, който са дължали всички 
хора (заради греха) трябвало да бъде платен (със смърт), 
Той дойде между нас и предаде Своето тяло на смърт, за 
да ни освободи от нея.“

В 373 г. св. Атанасий починал в Александрия на 
76-годишна възраст. 

Възхищаваме му се дори само за това, че е бил ис-
тински монах. А това, че е наречен с титлата Велик, 
говори за светостта, благовестието и богословието на 
личността Атанасий. Молитвите му да имаме. 

Атанасия Петрова

ИКОНИТЕ НА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ
„Да бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви 

мрази… Ако мене гониха, и вас ще гонят; ако моето слово спазиха, и вашето ще спазят.“ (Йоан 15:19)
Св. Лука Войно-Ясенецки има една хубава 

проповед, произнесена на празника на св. Георги 
Победеносец през 1954 г.,в която казва следното: „Тези 
думи на Господа Иисуса Христа са били казани не за само 
за Неговите свети апостоли, но и за всички тези, които 
Той така често е наричал Свое малко стадо. Малкото  
стадо – това са всички тези, които са вярвали в Господа 
Иисуса Христа, приели в сърцето си Неговия закон, 
законът на любовта, Неговата заповед за блаженствата, 
а всички те са заповеди на любовта, които изпълняват 
Неговата заповед. В това малко стадо, като звезди от първа 
величина, сияят светите мъченици, които ни служат 
с най-велик пример и най-дълбока вяра в Господа Иисуса 
Христа, с безпределна любов към Него, самоотверженост в 
страданията, в невъобразимите мъки и изтезания. 

Сред огромния сонм от свети мъченици, числото на 
които вероятно превишава десетки хиляди, сияят светите 
великомъченици, които претърпели за Христа особено 
ужасни страдания, и чиито подвизи имат най-великото 

значение за целия християнски свят. И дори сред великите 
се отличава като един от най-великите, честваният от 
нас днес свети Георги Победоносец. Защо придавам такова 
огромно значение на подвига на светите мъченици? Най-
вече заради това, че със своята кръв, със своята безмерна 
любов към Господа Иисуса Христа те са допринесли много 
за проповедта на Христовите апостоли. Помислете, ако 
не бяха десетките хиляди свети мъченици, как би могла 
проповедта за Възкресението Христово,  за възкресението 
на нашия Разпнат Господ да има такава всепобеждаваща 
сила? Нима би било възможно в продължение на много 
векове да вярват в разпнатия еврейски Учител като в 
Истински Син Божий, като в Спасител на целия човешки 
род?”[1]

В тези думи на св. Лука има и горчива истина – че 
човешкият род, който винаги иска личби и чудеса, 
не би повярвал, ако не би видял свидетелствата за 
подвига на светите мъченици. Те неслучайно по воля 
Божия стават първите вестители и свидетели заедно с 

Успение на св. Атанасий Велики, книжна миниатюра от Атон, XII в.
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апостолите на Божието слово и на Христа Разпнатия. 
Тяхната силна вяра, че именно Христос е истинският 
Бог и че точно Той е Бог, а не някой друг, любовта към 
Него и желанието да се насладят на Неговото обещано 
Царство, смелостта и храбростта им да се опълчат на 
жестоките гонители, пролятата кръв за отстояването 
на вярата, са именно тези семена, от които покълват 
корените на живата вяра, станала основа на Христовата 
Църква.

Св. великомъченик Георги Победоносец (Свети 
Георги от Кападокия, Георги от Лида) е един от 
най-почитаните светци в нашата Църква. Роден е в 
Кападокия, област 
в Мала Азия, 
тогава провинция 
на Римската 
империя, която по-
късно попада под 
управлението на 
Константинопол, а 
впоследствие става и 
част от Османската 
империя. Св. Георги 
Победоносец е един 
от тези християнски 
светци, които са 
свидетелство за 
големите страдания, 
на които са били 
подложени тогава 
с в и д е т е л и т е 
Христови заради 
своята силна вяра и 
любов към Бога. Когато през 303 г. започва гонението 
на император Диоклетиан срещу християните, св. 
Георги раздава цялото си имущество на бедните и 
открива вярата си пред своя господар, за което бил 
подложен на страшни мъчения.

Едва ли има християнин, който не знае поне 
малка част от житието на светеца – един от най-
известните и обичани мъченици. Св. Георги е почитан 
и от християни, и от мюсюлмани, 
наричан е още и „светецът на две 
религии”, а името му е познато не 
само в християнския, но и в езическия 
свят. Св. Георги е и един от главните 
неканонични герои и светци на 
исляма, за които мюсюлманите също 
са писали жития. Житието му има 
много варианти и допълнения[2], 
затова е изобразяван и на много икони 
с различни сюжети. 

Най-древният образ на св. Георги, 
с кръст като мъченик и близо до 
престола на Св. Богородица, е дошъл 
до нас от VI-и век, от Синайския 
манастир „Св. Екатерина”. Св. 
Георги е изобразен отдясно на 
Божията Майка, с „таблион”, който 
свидетелства за знатния произход и 
високата длъжност, която е заемал. 
Таблионът (tablion) е скъпа тъкан, 
пришивана към плаща от предната 
и задната му страна – такава дреха 
са носели само хората с високо 
обществено положение във Византия, 
включително и императорите, при 
това на определени тържества. В иконописта с таблион 
се изобразяват светците, които са имали знатен 
произход.  

Св. Георги се изобразява като млад воин, с къдрава 
коса и красиво лице. Тъй като е приел многобройни 
и ужасни мъчения за вярата си в Христос, той се 
изписва като великомъченик и това е отразено в 
агиографските му изображения. Иконата на св. Георги 
може да бъде както в цял ръст, така и поясна икона, а 

особено почитани са иконите на светеца, на които той 
е изобразен на бял (на някои руски икони на черен) 
кон. Мъченичеството е подчертано от кръст в ръцете и 
насочен надолу меч. Има много икони на св. Георги, но 
най-разпространената от тях е „Чудото на св. Георги 
със змея”, за което се разказва и в житието му.

Друга подобна на нея е „Чудото с избавянето на 
юношата от плен”, но сюжетът с победата над змея 
придобива най-широко разпространение и популяр-
ност в православната иконография. Това се дължи 
на образа на конника – в древността воинът-конник е 
символ на триумф и победа – той се бие и печели в 

духовната битка и в ду-
ховната война, а икона-
та ни показва триумфа 
на вярата. Ако разгледа-
ме по-отблизо изобра-
жението на една такава 
икона ще видим, че св. 
Георги не убива веднага 
змея, а побеждава чу-
довището със силата на 
молитвата, като насочва 
копието си към гърлото 
му. Спасената принцеса 
го завързва с колана си 
и го води в града, чиито 
жители като видели чу-
дото, повярвали в Хрис-
тос, а св. Георги убил чу-
довището. В православ-
ната иконография зми-
ята изобразява страс-

тите, девицата е символ на душата, която отвлечена 
от града, символизира цялостната човешка личност, 
родителите на принцесата са умът, който не може 
да се справи със страстите. Иконографският език ни 
казва, че само обръщайки се към Христос, с помощта 
на молитвата на светиите, душата може да се избави 
от силата на греха и да обуздае своите страсти. Тези 
акценти са отразени в една по-разширена иконограф-

ска версия на иконата[3].
Има и още един иконографски 

сюжет с чудото, което се случило 
след смъртта и прославянето на св. 
Георги на остров Митилен с момчето-
виночерпец, взето в плен от агаряните. 
То било отвлечено в робство, но след 
молитвите на родителите му, по 
чудесен начин св. Георги го върнал 
обратно. По време на пир, докато 
момчето прислужвало на трапезата, 
се явил красив воин, който го пренесъл 
обратно на острова. 

На иконите според православната 
иконописна традиция, могат да се 
изобразяват едновременно събития, 
случили се по различно време. Затова 
на някои от тях, на които св. Георги 
убива змея, се изобразява и юношата – 
виночерпец, седнал зад него. 

В късновизантийския период 
се появява в иконографията 
и изображение на св. Георги 
„Кефалофорос“. Този иконографски 
тип представлява изображение на 
светец, обикновено великомъченик, 

който държи главата си в ръце и това обозначава, че 
светецът е умъртвен по този начин. На тази икона 
св. Георги Кефалофор („Главоносец”) се изобразява 
в молитва към Христос, Който слага мъченически 
венец на главата му, а св. Георги в едната си ръка 
държи своята отсечена глава, под която има свитък със 
следния текст: „Виждаш ли, какво беззаконие сътвориха, 
о, Слово? Ти виждаш главата, отсечена заради Тебе”[4].

На други икони св. Георги Победоносец е изобразен 

Св. Георги, Етиопия Св. Георги, Етиопия

Храмовата икона в едноименната  
каварненска църква
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на трон, а ангел Господен му слага мъченически венец. 
Такава икона има в България, от началото на XVI-и 
в., от неизвестен автор и се пази в Националната 
художествена галерия. Не са редки и иконографските 
сюжети със св. Георги и св. Димитър като воини на 
коне, или изобразени в цял ръст заедно с други светци-
воини. Изключително интересни и живописни са и 
етиопските икони на великомъченика с най-различни 
житийни сцени. 

На някои арабски 
икони на коня на св. 
Георги е изобразена и 
малка човешка фигура 
в мюсюлмански дрехи, 
която държи в ръката 
си стомна. Това е чудото 
в Рамела, при което 
един сарацин стрелял 
с лък по иконата на 
св. Георги. Ръката му 
започнала да го боли 
и отекла, а свещеникът 
го посъветвал да 
запали кандило пред 
иконата на светеца и 
да се помазва от него. 
След като оздравял, 

сарацинът приел християнството, но бил наказан 
жестоко с мъченическа смърт. Този сюжет се нарича 
„Св. Георги и чудото с пафлагониеца”[5]. 

Има още една 
версия за сюжета на 
тази икона, който е 
взет от стенопис от 
XII-и в. от храма „Св. 
Георги“ в Павниси, 
Грузия. Този сюжет 
е свързан с България 
и отразява разгрома 
на византийската 
армия при Ахелой 
и Катасирти през 
917 г. Един юноша 
от Палфагония бил 
пленен от българите 
и заставен да слугува 
на някакъв големец в 
Преслав. Когато един 
ден му носел кана с 

вода, за да се измие, бил грабнат от св. Георги на кон 
и отнесен у дома си в Пафлагония, където родителите 
му се канели да служат панихида за своя син. Докато 
държал този съд, юношата разбрал, че е вече вкъщи 
при родителите си и затова се изобразява по този 
начин – седнал на седлото с кърпа в едната ръка и кана 
в другата.

Образът на св. Георги не е познат само в 
иконографията, той се използва и при изсичането 
на монети, нагръдни кръстове за храброст, знамена. 
Малко известен факт е например, че названието на 
руските монети „копейки” произлиза от думата 
„копие” – същото, с което св. Георги Победоносец 
убива дракона от разпространеното в житието му чудо 
„Св. Георги убива змея”[6].

Много красиви са иконите на св. Георги от 
възрожденската епоха в България, на които мъченикът 
е изобразен с пищни, богато украсени със злато одежди. 
Такива е и храмовата икона на църквата „Св. вмчк 
Георги” в Каварна, построен през далечната 1836 година. 
На нея светецът е с яркочервен, златотъкан плащ, копие 
в едната и мъченически кръст в другата ръка.

Мощите на св. Георги днес се съхраняват в малкото 
градче Лод, на югоизток от Тел Авив, по-късно 
наречено Георгополис. Главата на светеца се намира в 
Рим, а в Синайския манастир „Св. Екатерина“ се пазят 
три пръста от ръката му[7].
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„ВЕЧНОСТ“
от Мартин Ралчевски

Излезе от печат десетата художествена книга на писателя-
богослов Мартин Ралчевски, която се издава с благословението на 
епископ Поликарп и с подкрепата на Национален фонд „Култура“ 
и която от издателство „Еделвайс“ определят като: „Проницателен 
роман. Падение и Възход. Гордост и Смирение. Преходност и Вечност. 
Висша философия и народен език.“

Във „Вечност“ Националното Православно радио, за което се 
трудиха героите от романа „Смисълът в живота“ е вече факт! А 
неговият водещ е съвсем обикновен човек. Той не е нито свещеник, 
нито богослов, но печели сърцата на хората със своята отдаденост 
и искреност. Този идеалистичен образ на героя в днешния 
материален век е почти шокиращ.

Неотдавна Мартин Ралчевски обяви за благословението на 
Светия Синод да се направи игрален филм по неговия роман 
„Смисълът в живота“ – начинание изключително трудно и почти 
невъзможно. Лично на нас тази непоклатима вяра в служба на 
религиозното просвещение на народа ни въздейства дълбоко. В 
добрия смисъл на думата тя е заразна, защото така е казал и сам 
Господ Иисус Христос в Евангелието на Матея: „Искайте, и ще ви се 
даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори“. Дългите 
сериозни коментари на радио-водещия във „Вечност“ и неспирните 
търсения на слушателите разкриват една неподозирана сила на 
човешкия дух, която свидетелства, че наистина един-единствен 
човек е в състояние да поведе дори цялата нация по духовния път. 
Когато има воля за това.

Тази книга е духовен бисер, поднесен на разбираем и лек език.
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