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Към българския читател

Благодаря на Бога за Неговия неизказан Промисъл, който от-
веде стъпките ми в прекрасната страна България, за да се запозная 
с Неговата пресвета Църква тук.

Дълбоко съм благодарен за срещата си с нейния предстоятел, 
Негово Светейшество Патриарх Максим, и за благите думи, които 
изрече пред мен. Трогнат съм от благословенията и грижите на 
епископите, които ме приеха. Изпълнен бях с радост от общуването 
си с редица свещеници, у които усетих действеното Христово семе, 
както и от смиреното слово на  преподаватели по богословие. У 
мнозина миряни почувствах духа на обновения живот. Уверен съм, 
че това са въодушевяващи признаци на едно събитие, което може 
да обхване цялата страна.

Православната църква в България е преживяла огромно пони-
зяване (кеносис) през последните десетилетия. Затова, ако сега тя 
се обърне към Живия Бог на своите отци, с основание може да се 
очаква, че ще принесе славни плодове на богопознанието, съгласно 
духовния закон: „пълнотата на понизяването предхожда пълнотата 
на съвършенството”1. Свещеното Предание в тази страна е подоб-

1 Архим. Софроний (Сахаров). Ще видим Бога както си е. ИК „Омофор”, С., 
2005, с.72
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но на „спящ великан”, готов да се събуди, за да разкрие силата на 
християнството като „безкраен живот” (Евр. 7:16).

По време на двете ми посещения у мен се породи желанието и 
молитвата малкият, но благословен квас, който съзрях в България, 
да закваси цялото тесто на нейния народ. Тази молитва отправям 
към Бога и сега.

архим. Захарияs

4 юли 2009 г.  
Св. Андрей Критски

Ставропигиален манастир „Св. Йоан Кръстител”
Есекс, Великобритания
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За книгата и нейния автор

Архимандрит Захария, роден през 1943 г. в Кипър, в продълже-
ние на повече от четиридесет години е член на братството на став-
ропигиалния манастир на Константинополската патриаршия „Св. 
Йоан Кръстител” в графство Есекс, Великобритания. Той е духовно 
чедо на старец Софроний (Сахаров), основателя на манастира, и сам 
години наред е духовник в тази обител. Архим. Захария е изучавал 
богословие в Православния богословски институт „Св. Сергий” в 
Париж и Богословския факултет на Солунския университет, където 
получава и докторска степен. Автор е на няколко книги, сред които 
„Христос – нашият път и нашият живот. Изследване върху богос-
ловието на старец Софроний” (докторската му дисертация), „Раз-
ширяването на сърцето” и „Скритият човек на сърцето”, издадени 
на гръцки, английски, руски и други езици. Също така е преводач 
на гръцки език на съчиненията на архим. Софроний.

В своите книги архим. Захария тълкува духовния опит и богос-
ловието на св. Силуан Атонски и старец Софроний, които, както той 
твърди, са „едно събитие”. Старец Софроний поставя като основа на 
живота в своя манастир учението на св. Силуан и счита себе си за „по-
щальон”, който трябва да направи достояние на целия свят даденото 
на светеца Божие откровение. От своя страна той самият, както сви-
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детелстват съчиненията му, многократно е получавал дара на личната 
среща с Бога. Ето защо, по думите на архим. Захария, те двамата са 
„Божие знамение” за своето поколение и словото им, родено от опита 
на живото богообщение, дава отговор на най-важните проблеми на 
нашето време. В книгите си, както и в лекциите и беседите, които 
изнася в различни страни по света, той се стреми да разкрие тъкмо 
това. Въз основа и на собствения си дългогодишен опит като духовник, 
авторът с дълбока проницателност формулира главните трудности, 
пред които се изправят съвременните православни християни, и с 
пределна яснота посочва пътищата за тяхното преодоляване.

„Пътят към сърцето” е сборник, който включва лекциите и бе-
седите на архим. Захария, изнесени по време на двете му посещения 
в България през 2007 и 2008 година. Поместени са също и други 
негови лекции, които разкриват основната тема. А тя, както посочва 
заглавието, е пътят за намирането на сърцето, „духовния център 
на човешката личност”. Архим. Захария разглежда също начините 
за очистването, просвещаването и благодатното разширяване на 
сърцето, за да се превърне то в храм на Бога. Тъй като включените 
материали са написани в различно време и за различна аудитория, 
някои примери и тълкования в тях се повтарят. Всеки път обаче се 
извеждат различни акценти, което допринася за по-пълното осмис-
ляне на съответните духовни явления. 

Издателство „Омофор” се надява, че книгата на архим. Заха-
рия ще бъде, от една страна, ключ за разбирането на наследството 
на св. Силуан Атонски и старец Софроний, а от друга – извор на 
вдъхновение за читателя да следва пътя за намирането на сърцето; 
път, „труден, но единственият, който си заслужава”. Защото то е 
„мястото, където иска да почива ‘Духът Божий’, за да се ‘изобрази 
в нас Христос’. А само тогава можем да се изцелим и да станем 
личности ипостаси по образа на истинската и съвършена Ипостас 
на Сина и Словото на Бога, Който ни е сътворил и изкупил с драго-
ценната Си кръв в непостижимата Си саможертва”.

  От издателите
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ЧАСТ ПЪРВА

Велико е само едно – да се смирим. 
Защото гордостта ни пречи да обичаме.

св. Силуан Атонски
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Раждането на човека 
за вечния живот според житието 

на свети Силуан Атонски

Свещеното Писание казва, че грехът на едного, праотеца 
Адам, и смъртта като следствие от греха са се предали на целия 
човешки род. „Всички съгрешиха и са лишени от славата Божия.”2 
Ето защо всички ние се намираме в противоестествено състояние 
и сме далеч от онова, което Бог е определил за нас в началото. Ние 
сме „безбожници в света”3 и понеже живеем плътски, не можем да 
се приближим до Божия Дух. Поради това имаме нужда от благо-
датта и милостта пак на Едного – Новия Адам, Христос – за да се 
родим отново за „нетленното, чисто и неувяхващо”4 Божие Цар-
ство. Към такова духовно възраждане ни призовава Господ Иисус 
Христос: „Вие трябва да се родите свише”5. 

Божият призив към човека се съдържа в ума на Твореца, в 
предвечната воля на Отца и Сина и Светия Дух. Бог промислително 
отправя Своя призив към него всеки един миг и на всяко място. Този 
призив е непостижимо велик и чуден, и когато човек го приеме, 
това му носи благодатта на Светия Дух, която го „украсява” и го 
въвежда в безкрайното уподобяване на Христос, Сина Божи. При-
зивът на Tроичния Бог е призив на любовта. Тази любов не е „от 
земята, а е от небето”6.

2 Рим. 3:23.
3 Ефес. 2:12.
4 Вж. 1 Петр. 1:3.
5 Иоан. 3:7.
6 Архим. Софроний. Ще видим Бога както си е. ИК „Омофор”, С., 2005, с. 219.
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Бог, Който по Своята природа е абсолютно свободен, винаги 
остава извън всяка принуда във взаимоотношенията Си с човека. 
Но и човекът, сътворен по Божи образ, също е надарен със само-
властие, което не може да бъде нарушено. Първото посещение на 
Божията благодат става, когато Бог намери човека отворен да приеме 
действието на Неговата благодат. За постигането на съвършен хри-
стиянски живот е необходимо съгласуването на две воли: Божията, 
която е нетварна, и човешката, която е тварна. Съработничеството 
на благодатта и свободния избор е тайна в живота на всеки един 
човек – тайна, която обаче Бог – Творецът е предузнал. 

Бог усилено търси човека, тъй като желае да му даде „всичко, 
което е Негово”7, цялото богатство на Своя живот. Мярата на Божия 
дар зависи от свободното съгласие на човека. Там, където Бог про-
вижда, че благодатта Му ще бъде приета със смирение и благодар-
ност, Той я излива „богато”8. Именно така става със свети Силуан, 
който още в самото начало приема съвършения дар на Божията 
любов. Този наистина боговдъхновен служител на Божието Слово 
е темата на нашата среща днес.

Основният и най-важен извор за живота и учението на свети 
Силуан е книгата на архим. Софроний (Сахаров) „Свети Силуан 
Атонски”. Старец Софроний имаше твърдата убеденост, че словото, 
което Бог е дал на неговия духовен отец свети Силуан, е отправено 
към нашето поколение. Той смирено и непоколебимо вярваше, че Бог 
непосредствено е дал на свети Силуан откровение. Старецът имаше 
една надежда и един копнеж: той пламенно жадуваше да направи 
това слово достояние по възможност на всички народи на земята, за 
които свети Силуан се бе молил да познаят Бога чрез Светия Дух. 
Плод на този копнеж е книгата „Свети Силуан Атонски”, която още 
от първата страница поставя въпроса за смисъла на живота с цялата 
му трагична сериозност. Словото на свети Силуан дава отговор на 
актуалните проблеми и безизходни положения на нашето поколение 

7 Вж. Лук. 15:31.
8 1 Тим. 6:17.



15

и формулира с апостолска власт непогрешимите критерии на ис-
тинското богопознание в недрата на Православната църква.

Външно животът на свети Силуан не представлява особен ин-
терес. Освен някои отделни случки преди влизането му в манастира, 
за които ни е известно и които свидетелстват за неговата енергична 
натура и религиозна дълбочина, животът му преминава почти неза-
белязано. Също и по време на монашеския му живот относително 
малцина проумяват какво представлява този човек. Блаженият 
Силуан обаче е събитие, чието величие привлича вниманието на 
Самия Бог; него го обича и цялото небе на светиите. 

Свети Силуан е роден в село Шовское, Тамбовска губерния 
през 1866 година. Пристига на Атон през 1892 г. и постъпва в мана-
стира „Св. великомъченик Пантелеймон”. През 1896 г. приема по-
стрижение, а през 1911 г. и голяма схима. В манастира се подвизава  
46 години, като изпълнява различни послушания. В същия манастир 
по Божи промисъл в продължение на близо 14 години живее и старец 
Софроний. През последните години от живота на свети Силуан – 
от 1931 година до деня на неговото успение на 24 септември 1938 
година – отец Софроний е неговият най-близък ученик и поради 
това – най-подходящият човек да опише живота на светеца.

Свети Силуан, чието мирско име е Симеон, произхожда от 
благочестиво семейство, изпълнено с дух на евангелска любов. Този 
дух белязва и живота на самия Силуан. Но все пак той не успява да 
избегне изкушенията на този свят, нито нехайството, присъщо на 
младостта. Две случки, които всъщност представляват призив от 
Бога, го карат да се завърне на Божия път. Първата от тях е, когато 
чува за живота и чудесата на свети Йоан Сезенов, подвизавал се 
като затворник (1791–1839). Този разказ събужда отново вярата му 
и поражда мисълта: „Ако той е свят, значи Бог е с нас, и няма защо 
да обхождам цялата земя, за да Го търся”9. Тази мисъл, дадена му 
свише, разрешава съмнението на Симеон дали Бог съществува – 

9 Архим. Софроний. Свети Силуан Атонски. ИК „Омофор”, С., 2008, с. 27.
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съмнение, което хвърлил в душата му един преминаващ продавач 
на книги още когато той бил едва четиригодишен. С тази мисъл 
младият човек получава не само вяра, но също и постоянно помнене 
на Бога и молитва със сълзи. В онзи момент в сърцето му се ражда 
и копнеж за монашество. Баща му обаче го посъветвал да изчака 
и да отиде в манастир, след като отбие военната си служба. В това 
необичайно благодатно състояние Симеон се намира три месеца. 
След това обаче продължава да живее бурен младежки живот и в 
небрежение, и така с течение на времето силата на посетилата го 
благодат отслабва и първият Божи призив за монашески живот бил 
заглушен. Бог обаче, Който го бил избрал, предвиждайки благо-
дарността и верността му, го призовал към Себе Си втори път чрез 
сън, в който му се явява света Богородица. 

Както разказва биографът на светеца старец Софроний, след 
един ден, прекаран в духовно нехайство, Симеон заспал и видял в 
съня си змия да влиза през устата му вътре в него. Симеон усетил 
ужасна погнуса и се стреснал. Тогава чул глас: „Ти глътна змия в съня 
си и ти е противно. Така и на Мене не Ми е добре да гледам онова, ко-
ето ти вършиш”10. Това бил гласът на света Богородица, чуден сладък 
глас. Със своята красота, кротост и сладост тя предала на Симеон дей-
ствието на благодатта, което го разтърсило. До края на живота си той 
благодарял на Божията Майка, която не се погнусила от него, докато 
живеел в грях, а благоволила да го посети и да го издигне от падение-
то. Този нов призив определил по категоричен начин бъдещия му път. 
Той коренно променил живота си. Симеон почувствал дълбок срам за 
своето минало и този срам се превърнал в пламенно покаяние. 

Друга една случка, която станала по време на селски праз-
ник, също го насърчила за този подвиг. Симеон забелязал как негов 
съселянин, мъж на средна възраст, свирел на хармоника и играел. 
Това му направило впечатление, защото този човек някога бил из-
вършил убийство в пиянска свада. Симеон го дръпнал настрана и 
го попитал:

10 Пак там, с. 31.
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– Степан, как можеш да свириш и да се веселиш така? Че ти 
уби човек!

Той отвел Симеон още малко по-надалеч и му казал:
– Знаеш ли, когато бях в затвора, аз много се молих на Бога за 

прошка и Бог ми прости. Затова сега свиря и играя със спокойно 
сърце.11

Симеон, който се задъхвал под бремето на вината за своите пре-
грешения, разбрал, че човек може да моли Бога за прошка и да я полу-
чи. Така тази случка още по-силно го укрепила по пътя на личното му 
покаяние. Чрез това покаяние му било дадено ново виждане за живота 
и за света. Завладява го усещане за безсмислието на видимия свят и 
той осъзнава, че вечността е истинската цел на временното ни съще-
ствуване. Докато отбива военната си служба, умът му непрестанно 
пребивава на Божия съд и размишлява за суетата на света. След като 
се уволнва от войската, Симеон отива при св. Йоан Кронщадски, за 
да помоли за молитвите и благословението му да напусне света. Тъй 
като св. Йоан не бил вкъщи, той му оставя бележка, в която пишело: 
„Отче, искам да стана монах. Помолете се светът да не ме задържи”. 
Още на следващия ден Симеон усеща около него да „бучи адски 
пламък”12. Това бил третият призив от Бога, най-силният, който бил 
придружен от молитвената помощ на св. Йоан Кронщадски.

С напрежението от съкрушителното усещане за адските 
пламъци Симеон пристига в манастира „Св. Панталеймон” на Све-
та гора и там започва неговият жизнен подвиг за вечното спасение. 
Това изключително дълбоко съзнание за собствения грях било 
дар на благодатта. Симеон вярвал в бъдещия Христов Съд и това 
поражда в душата му страх да не получи вечно осъждане, както и 
копнеж да се помири със Спасителя Бога, преди да напусне този 
живот. Скоро той стига до огнено покаяние. В това състояние, само 
три седмици след като постъпва в манастира, един ден, докато се 
молел пред иконата на света Богородица, Иисусовата молитва влиза 

11 Пак там, с. 32.
12 Пак там, с. 35.
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в сърцето му и започва безспирно сама да се извършва там. Но 
въпреки дара на непрестанната молитва послушникът Симеон не 
могъл да запази първоначалната благодат и помисли на тщеславие 
и униние го угнетявали. Започнали дори да му се явяват бесове. 
Понякога те му казвали, че е светец, а друг път – че няма да се 
спаси. За да се противопостави на бесовските нападения, които 
измъчвали душата му, младият послушник предприема усилен 
подвиг. Той спазвал голямо въздържание в храната, спял по два 
часа в денонощието на ниско столче. Молел се с огромно напре-
жение и жар. Симеон се предал на усилен и дълбок плач, който 
стига до границите на отчаянието. Той смятал себе си за по-лош 
и от „смърдящо псе”13 заради своите грехове. Симеон възприемал 
греха си не като нарушаване на морални принципи, а като отпадане 
от Божията любов, за която бил създаден и която била целта на 
неговото съществуване. Той се чувствал като „престъпник спрямо 
любовта на Отца”14. Стоял пред Господа в пълно смирение, про-
роческо самопознание и отчаяние поради своята греховност. По 
богоугоден начин Симеон изпълнявал Христовия закон, който по-
становява: „всеки, който се смирява, ще бъде въздигнат”15. След 
като прекарал в такова смирено и бездръзновено покаяние шест 
месеца, младият послушник се удостоил да убеди Бога, че е негов 
завинаги, и Господ го чул. Пророк Давид, който добре знае реда 
в тайнството на покаянието, казва в един свой псалом: „В смуще-
нието (на покаянието си) си мислех: отхвърлен съм от Твоите очи; 
но Ти чу гласа на молитвата ми, когато викнах към Тебе”16.

Така и Симеон в своето покаяние достигнал пределно отчаяние. 
Страх, агонизираща болка поради опасността от вечна гибел и ужас 
от безнадеждността го завладели напълно. И така един ден привечер, 
докато седял в килията си, напълно съкрушен и в крайно униние, той 

13 Пак там, с. 302.
14 Вж.: Архим. Софроний. Ще видим Бога..., с. 35.
15 Вж. Лук. 18:14.
16 Пс. 30:23.
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си помислил: „Бог е неумолим”. При тази опасна мисъл той почув-
ствал пълна изоставеност от Бога и душата му потънала в мрака на 
неописуемо страдание, което продължило един час. В това състояние 
Симеон отишъл в църквата край мелницата за вечерня. Там, с огромна 
болка в душата, той все пак намерил сили да промълви: „Господи, 
Иисусе Христе, помилуй мене, грешния”. И тогава видял отдясно на 
царските двери, на мястото на иконата на Спасителя – Живия Христос. 
Господ по непостижим начин се явил на младия послушник и цялото 
му същество се изпълнило с огъня на благодатта на Светият Дух – с 
онзи огън, който Господ донесъл на земята със Своето идване.

Макар описанието на видението, което получил Силуан, да 
изглежда просто и кратко, то е духовно събитие, което превъзхожда 
тварния ум. Състоянието, което изпитал в оня миг, било неизразимо. 
Моментът на боговиждането бил „време за Господа да действа”. 
Силуан със своето дълбоко и смирено покаяние убедил Господа, че 
е негов раб и „син на Неговата рабиня”, следвайки думите на псал-
мопевеца: „Твой съм аз, спаси ме”17. Господ склонил към Силуан 
и отвъд всяко очакване му явил „вида”18 Си, Своето Лице, и така 
сякаш му казал: „Да, син Мой си Ти; Аз днес те родих”19. С други 
думи, мигът на боговиждането бил за Силуан неговото раждане в 
благодатта на богосиновството.

Според свидетелството на неговия биограф старец Софро-
ний става дума за истинско „ново раждане”, което се извършило 
от осияването с великата Божия Светлина и грабването на духа 
на Силуан на небесата, където той чул неизказани слова. От този 
момент Силуан вече не можел да забрави тихия, кротък и смирен 
взор на Христос, Който обича и прощава всичко; на Христос, Който 
е изпълнен с неизречима радост и привлича към Себе Си цялото 
същество на човека. Преживяването на пламъците и мъченията на 
ада се превръща в пасхален празник на духовна радост. Духовното 

17 Вж. Пс. 115:7 и 118:94.
18 Иоан. 5:37.
19 Вж. Пс. 2:7.
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понизяване – кеносис, на Симеон преди явяването на Господа от-
варя място за богатството на Божията любов. От духовните слова 
на свети Силуан виждаме, че това е най-голямото събитие в не-
говия живот. Това бил един голям урок, който Господ преподал на 
Своя раб и чрез него на цялата Църква. В един миг на него му била 
преподадена „голяма наука” – познанието на „великата тайна на 
благочестието”20. 

Много полезно и духовно съзидателно за нас е да разгледаме 
онези моменти от писанията на светеца, в които той изповядва пре-
живяванията си преди, по време и след явяването на Господа. Тогава 
по чуден начин ще ни се разкрие невероятното тайнство – как в лич-
ността на един човек, и то наш съвременник, намира синтез цялата 
история на взаимоотношенията между Бога и човешкия род. 

Преди да приеме Божия призив и да се предаде на покаяние, Си-
луан живеел в грях. Той все още не бил получил ново раждане от вярата 
и, без да искаме да съдим моралната страна на живота му, следвайки 
апостол Павел, можем да кажем: „Всичко, що не е от вяра, е грях”21. Без 
вяра човек не може да получи благодат. Вярата и Светият Дух вървят 
заедно. Без вяра и без Светия Дух човек не може да се възроди и за-
това остава роб на греха и живее плътски. Но Духът на Господа нито 
благоволи22, нито снизхожда към живота на такъв човек.

По Божи промисъл и по молитвите на светиите дарът на вярата 
се събужда отново у Силуан. Той приема призива за монашество и 
започва делото на своето покаяние – на завръщането си при Господа. 
Всички природни дарби, които притежава – искреност, простота, 
съвестност, всеотдайност, голямо и любящо сърце, силно тяло – той 
поставя в служение на решението, родено в сърцето му от призива 
на първата благодат: да не се подчинява на суетата на този свят, а 
да живее в свободата на Божието присъствие. Така дарът на вярата 
се превръща в дар на покаянието.

20 Вж. 1 Тим. 3:16.
21 Рим. 14:23.
22 Вж. Рим. 8:8 и Евр. 11:6.
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Покаянието на Силуан се характеризира с огромен копнеж 
по Бога и дълбоко смирение. Жаждата за Бога ражда в сърцето му 
дара на непрестанната Иисусова молитва, който му дава самата 
Божия Майка. С неотслабваща ревност той „върши свети дела 
със страх Божий”23. Силуан неотклонно търси само и единствено 
прошка от Бога. Към Бога той се обръща със съзнанието, че е 
„по-лош и от смърдящо псе”, и дори не дръзва да си помисли, че 
заслужава положението на „наемник”, за което тъгува блудният 
син. Така достига до дълбоко смирение и Господ, Който е верен 
на думата Си, че „на смирени дава благодат”24, поглежда мило-
стиво към Своя раб и Силуан „изведнъж” вижда Живия Христос. 
Явяването на Господа винаги е неочаквано за смирените, които 
не дръзват да си помислят за него. То обаче съответства на тяхно-
то състояние, макар и „донякъде”.

Най-висшият пример сред всички богоявления в историята, 
който обяснява и случилото се със свети Силуан, е благовестието, 
дадено на света Богородица. Светата Дева според преданието се по-
светила на Бога на Израил още в най-ранна възраст. Докато живеела 
в светая светих на храма в Йерусалим, тя се отдала на молитва и на 
изучаването на Моисеевия Закон и пророците под ръководството на 
свещениците. И когато по Божи промисъл тя стигнала до думите 
на прор. Исаия: „Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му 
нарекат името Емануил”25, сърцето ѝ се разгоряло от силен копнеж 
и тя изцяло се предала на една-единствена молитва: „Господи, Боже 
на моите отци, удостой ме да стана служителка на жената, която 
ще роди на този свят Емануил”. И в огъня на тази смирена молит-
ва, която била пророческо изпълнение на закона на Нейния Син, а 
именно: „Всеки, който се смирява, ще бъде въздигнат”26, на светата 
Дева се явил архангелът и ѝ казал: „Радвай се Благодатна, Господ е 

23 Вж. 2 Кор. 7:1.
24 Иак. 4:6.
25  Ис. 7:14.
26 Лук. 18:14.
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с тебе, благословена си ти сред жените”27. Така той сякаш ѝ казал: 
„Не служителка, а самата Майка на Емануил”. Светата Дева била 
„съкровищница на чистотата”. Господ погледнал милостиво преди 
всичко към нейната безкрайна вътрешна красота, която била и нейна 
слава според думите на псалмопевеца: „Всичката слава на царската 
дъщеря е вътре”28. „Красотата”29, за която я прославя Бог, се състои 
в нейното дълбоко смирение, както самата Дева изповядва и възпява 
това в своя химн: „Той милостно погледна унизеността на рабинята 
Си”30. Защо смирението получава толкова голяма благодат? Защото, 
според думите на свети Силуан, смирението дава цялото място в ду-
шата на благодатта и защото „Бог е любов”31. 

Виждането на Христос само по себе си е неописуемо. То е 
грабване на небесата и поради това е надмирно събитие. Това е 
среща с Живия Христос – среща преди всичко на любовта. Сами-
ят свети Силуан непрестанно повтаря, че тази любов е неизказано 
смирена и сладка и че в сегашното си състояние ние не можем да 
я обемем в пълнота.

В мига на онова тайнствено явяване на Господа Силуан познава, 
че това е Бог. Познава Го в Светия Дух. Пълнотата, която Светият 
Дух, дава на душата му, е пълнотата на Христовата любов към чо-
века. Силуан пише: „О, Господи, Ти обичаш създанието Си; и кой 
може да разбере Твоята любов или да се наслади, ако Ти Сам не го 
научиш с Твоя Дух Свети?”32  Тук отново виждаме изпълняване на 
евангелското слово: „Той (Утешителят) ще ви научи на всичко”33. 
Чрез Светия Дух човекът бива поучаван от Самия Бог и проумя-
ва безкрайната и необяснима любов на Христос. Без Светия Дух 

27 Лук. 1:28.
28 Пс. 44:14.
29 Пс. 44:12.
30 Лук. 1:48.
31 1 Иоан. 4:8, 16.
32 Архим. Софроний. Свети Силуан Атонски, с. 371.
33 Иоан. 14:26.
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човекът е „грешна земя”34. Светият Дух наставя човека на „всяка 
истина”35 – на истината на Христовата любов за всеки човек.

Светецът изповядва: „Господи Благий... душата ми Те обикна 
чрез Светия Дух, и тъгувам по Тебе, и със сълзи Те търся”. Светият 
Дух разкрива не само любовта на Господа към света, но вдъхва и на 
душата любов към Господа. Така по време на виждането на Живия 
Христос Светият Дух предава на човека състоянието на Самия Хрис-
тос и пренася целия му живот във възлюбения Господ. Но делото на 
Светия Дух не приключва с това. Той укрепва природата на човека, за 
да вмести пълнотата на любовта към Христос, разширява и сърцето 
му, за да обгърне в молитвата си цялото творение, дори и враговете. 
По този начин вярващият, подпомаган от Светия Дух, изпълнява и 
втората заповед, която е подобна на първата. При свети Силуан раз-
ширяването на сърцето, което се извършва под действието на Светия 
Дух в мига на боговиждането, е поразително. След това събитие той 
повече от четиридесет години се моли: „Моля Те, Милостиви Господи, 
да Те познаят чрез Светия Дух всички народи по земята”.

По време на богоявлението се извършва битийно единение 
на светеца със Спасителя на света чрез взаимната любов в Светия 
Дух. И както Христос, Новият Адам, носи в Себе Си и спасява 
целия човешки род, така и душата, която се съединява с Него, бива 
завладяна от същата мисъл, същия копнеж, същата молитва: всич-
ки да се спасят. В своите писания свети Силуан употребява като 
взаимно заменими понятията смирение и любов, както и смирение 
и любов към враговете – сякаш става дума за едно и също нещо. 
Когато вижда колко кротък и смирен е Господ, душата му се смирява 
докрай. От този миг у него вече няма друга жажда и друг стремеж 
освен Христовото смирение, за което сам казва, че е непостижимо 
и неописуемо, и се познава единствено чрез Светия Дух. Това сми-
рение той възпява с химни; това смирение, заедно с любовта към 
враговете, счита за най-висш дар на Светия Дух. От съзерцанието 

34 Архим. Софроний. Свети Силуан Атонски, с. 436.
35 Иоан. 16:13.
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на „кроткия и смирен Христос” изобилно се излива Светият Дух. И 
душата на човека „се топи от благодатта” и така познава величието 
и любовта на Отца. Този Дух, изповядва светецът, изхожда от Отца, 
и без Светия Дух Христос не може да бъде видян; Светият Дух се 
предава на целия човек – ума, душата и тялото. Светецът нарича 
„отеческа” и любовта на Христос, защото сега от опит е познал, че 
„всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от 
Отца на светлините”36. 

На първо време след явяването на Господа душата на Силуан 
се съживила от благодатта на Светия Дух. Господ го посетил и той 
„излязъл утешен” и „възрадван от това посещение”37. Тогава Силуан 
сключил завет с Господа, станал „Негов дом”38. Умът му се про-
светлил, а в сърцето му сякаш заработил един „трансформатор” на 
Божията любов. Всичко, което виждал, чувал, мислел – всичко, което 
го заобикаляло, свидетелствало за славата Божия и съдействало за 
все по-голямо възхождане в съзерцанието и все по-голяма пълнота 
на любовта към Христос и ближните.

Но макар че се насладил на неизказаната радост от спасението 
при виждането на Христос и въпреки непрестанната молитва, която 
му била дадена в началото, Силуан все още нямал опит в аскети-
ческата борба с помислите. Ето защо той не могъл да запази дълго 
състоянието, което познал. В съзнанието му останал споменът от 
преживяването, но не и неговата сила. Силуан не можел да приеме 
спокойно тази промяна – отдалечаването на Светлината. Той целият 
се измъчвал и до болка скърбял от това, че Господ си е отишъл. В 
душата му започнал да прониква страх от богооставеността и ужас от 
загубата на небесното съкровище. Силуан усилил своя подвиг и изпол-
звал всяко аскетическо средство, за да не се предаде на нарастващата 
духовна нищета. Търсел съветите на духовните отци в манастира, 

36 Иак. 1:17.
37 Пс. 125:1, 3.
38 Вж. Евр. 3:6.



25

четял аскетически съчинения, за да намери решение и изход от своя 
проблем. Четенето на тези съчинения обаче, както и неуместното 
изразяване на възхищение към него от страна на един духовник, 
го хвърлили в трудната, деликатна и сложна битка с помислите и 
особено с тщеславието, което пресушава сърцето. Контрастът на ду-
ховните преживявания достигнал пределна степен. От съзерцанието 
на нетварната Светлина на богопознанието той паднал до бесовското 
помрачаване, което било изчезнало с явяването на Христос.

За Силуан започва дълъг период на духовна сухота и изпитания. 
Тази мъченическа борба в душата му продължила петнадесет години, 
през които той бил готов да се предаде на всякакво страдание, дори на 
смърт, за да намери отново изгубеното съкровище. Титанична битка 
на Силуан с лукавите духове го довела до нови степени на Адамово 
покаяние и пределно отчаяние. Мъчението дори на една нощ от тази 
борба било неописуемо. Самият Силуан доверява на своя ученик отец 
Софроний следното: „Ако Господ не ми бе дал в началото да позная 
Неговата безкрайна любов към човека, нямаше да мога да издържа 
нито една от онези нощи, а те бяха безброй...”39 И ето че една такава 
ужасна нощ слага край на тези петнадесет мъченически години: Сам 
Господ се намесва, за да помогне на своя верен раб. Отец Софроний 
описва случилото се, предавайки разказа на свети Силуан:

„Веднъж, в една от тези мъчителни нощни борби с бесовете, 
когато, въпреки всичките му старания, не му се удавало да се моли 
чисто, Силуан станал от столчето, за да прави поклони, но видял 
пред себе си грамадната фигура на бяс, който стои пред иконите и 
чака монахът на него да му се поклони; килията – пълна с бесове. 
Отец Силуан отново сяда на столчето и, свел глава, започнал да се 
моли с болка в сърцето: 

„Господи, Ти виждаш, че искам да Ти се моля с чист ум, но 
бесовете не ми дават. Научи ме какво трябва да правя, за да не ми 
пречат?” И в душата си чул отговор: 

„Гордите винаги така страдат от бесовете”.

39 Архим. Софроний. Свети Силуан Атонски, с. 56.
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„Господи – казал Силуан, – научи ме какво трябва да правя, за 
да се смири душата ми.”

И отново в сърцето му дошъл отговор от Бога:
„Дръж ума си в ада, и не се отчайвай”40.
Този кратък разговор с Бога по време на молитва е нов важен 

момент в живота на свети Силуан. Господ дава на подвижника сред-
ство, с което той успява да се изправи и да продължи по Господния 
път, и така у него се възстановява състоянието на съвършената 
благодат. Като държи ума си в ада, той вече е в състояние да следва 
неразлъчно Господа по всички Негови пътища и да се поучава от 
Неговия Дух. Слизането в ада е пътят на смирението, който Хри-
стос е извървял доброволно и без грях. Приемайки с послушание 
словото на Господа, Силуан стъпва на Неговия път. Господ става 
негов спътник и така той се научава на Христовото смирение. Чрез 
това следване на Господа у Силуан се извършва преход от пленни-
чеството на страстите към свободата в Божия Дух, преход от смърт 
към живот. Самият светец казва: „Започнах да правя така, както ме 
научи Господ, и умът ми се очисти и Духът свидетелстваше спасе-
ние”. Оттук нататък Силуан навлиза в третия период на духовния 
живот: той вече стои твърдо в Божията благодат, която все повече 
нараства и го води към съвършенство.

От пастирска гледна точка обаче важно значение и неизмерима 
ценност има разбирането на втория период, преживян от Силуан: 
петнадесетте години на огромни изпитания, които се простират между 
двете главни събития в монашеския му живот. Същият образец и ред в 
духовния живот в някаква степен се повтаря и у всички вярващи. Без 
проумяването и познанието за втория период има опасност първата 
благодат на Божия призив да се приеме за психологическо състояние 
на екзалтираност и еуфория, а повторното придобиване на благодатта 
на тази „първа любов” – за непостижима химера. Всъщност истината 
е, че чрез уроците и опита, които дава вторият период, християнинът 
може да достигне съвършеното състояние на богосиновство.

40 Пак там, с. 56–57.
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И така, защо Бог отдръпва Своята благодат и защо изоставя 
човека?

Изпитанието на богооставеността е признак за избраниче-
ство на вярващия от небесния Отец. Затова и свети Силуан, който 
е приел такъв възвишен урок по неизразимото благоволение на 
Божията благост, сега трябва и да премине през „възпитанието” 
на Бога. Основанието на това духовно явление се крие в живота 
на Христос. Господ търпи изоставеност и смърт на Кръста, за да 
изцели нашата богооставеност и да унищожи нашата смърт. Що 
се отнася до нас, богооставеността и смъртта влизат в живота ни 
заради непослушанието ни към Божията заповед, която е била да-
дена в началото.41 Изоставеността и смъртта на Христос изцеляват 
и спасяват човека, защото са извършени доброволно и без грях. 
Така и нашата богооставеност, ако я претърпим правилно, т.е. с до-
бра воля и като следваме примера на Господа, ще победи смъртта 
на вътрешното ни опустошение и ще наследи благодатта, която 
извира от Кръста и Възкресението на Началника на нашата вяра. 
Изоставеността е част от пътя на Господа, ето защо е нужно и ние да 
преминем през нея, за да познаем целия Му път, за да имаме пълно 
познание за Неговата Личност. Затова и Силуан, който с явяването 
на Господа е станал „дом” на Божията благодат, трябва да претърпи 
„първом” от него да започне „съдът” на Сина Божи, както ни казва 
св. апостол Петър42; трябва и в неговия живот да се повтори пътят 
на Господа – път „тесен”, но единственият, който „води в живота”43. 
Св. апостол Петър, насърчавайки християните да търпят „огъня” на 
изкушенията, на гоненията и страданията в този временен живот, 
като очакват бъдещата слава, която ще се яви с идването на Хри-
стос, им казва следните дълбоки думи: „Време е да почне съдът от 
Божия дом”44. Така и Силуан трябва да бъде подложен на огъня на 

41 Рим. 5:12.
42 Вж. 1 Петр. 4:17.
43 Вж. Мат. 7:14.
44 Вж. 1 Петр. 4:17.
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изпитанията и да понесе съда на Божието „възпитание”; да прояви 
своята вярност и вече не като наемник, а като син да получи Хри-
стовото наследство. 

През втория период на отдръпване на благодатта човекът, който 
е познал нейната светлина и е видял образа на божествения живот, не 
може да намери покой в действителността на този свят. Той страда 
от безутешно вътрешно опустошение и усеща битийна празнота в 
себе си, която поражда метафизична болка в духа му, а съкрушеното 
му сърце я преживява като смърт. Изоставеността, която човек търпи 
през този период, го изправя лице в лице с всички последствия на 
прародителското престъпление и му разкрива истинските измерения 
на това космическо събитие. Проумяването на тази истина открове-
ние принуждава човека да се предаде на възможно най-пълно покая-
ние и доброволно да претърпи понизяване заради своето изцеление. 
Когато покайната молитва достигне известна пълнота, вярващият се 
съкрушава и страда на всички равнища на своето същество. Той се 
смирява и се превръща в ужасяващо „нищо”, т.е. в „материала, от 
който на нашия Бог е присъщо да твори”45. Мъченическата болка, 
която завладява цялото същество, потапя човека в море от сълзи. 
Тези сълзи очистват, изцеляват и възсъединяват неговата разпаднала 
се природа и го водят до още по-дълбоко смирение. В това състояние 
човек привлича благодатта на Светия Дух, Който го възстановява 
във вечно общение с Бога. През този период човек не би могъл да 
оцелее без тайнствената и неизменна закрила на благия Отец.

През този период на покаяние човекът изпитва неугасимо мета-
физично страдание, а Бог изглежда „неумолим”. Копнежът по Бога 
действа като изгарящ огън. Човекът е разяждан от сърдечна болка, 
разпънат е на невидим кръст. Той строго съди себе си в светлината на 
заповедите и не престава да търси начини, за да се доближи до Бога. 
Бог обаче става недостижим, за да могат да се проявят „тайните” 
грехове на „дълбокото сърце” на Неговия раб. Свободата на човека 
бива изпитвана докрай, като той стига до пълно разпятие. Разпънат 

45 Архим. Софроний. Ще видим Бога..., с. 161.



29

на своя кръст, той или ще похули Бога и ще потъне в бездната на 
мрака, или ще се предаде на небесния Отец, Който съди праведно, 
и така ще наследи дела на Неговия Син.

Ако, заплашен от смъртта на изоставеността, която преживява, 
човек не се побои да следва Христос, „където и да иде”, то благода-
рение на решимостта на своята вяра и любов той ще победи смъртта 
и ще се роди за вечното Царство. А когато намери благодат пред Бога, 
опитът от пълната изоставеност, който вече е преживял, ще породи 
пламенно молитвено застъпничество за спасението на целия свят.

Когато вярващият се подчини на възпитанието на Господа, той 
не само израства духовно, но дава на Бога възможността да прояви 
величието на Своята любов към него. Тогава подвижникът получава 
осъществяването на Божия образ: той става господ и цар, получава 
светостта и пълнотата на божествената форма на битие. Бог иска да 
се съедини със Своя образ, човека, и да го направи победител над 
дявола. Ако вярващият не премине през периода на богооставеността 
по начина, който виждаме у Йов, той не може да убеди врага в своето 
благоговение. Но щом вярващият с пределните си страдания претърпи 
цялата правда на Божието възпитание и се самоопредели изцяло и 
свободно по отношение на вечността, небесният Отец го приема и му 
дава честта „вечно да притежава всичко, което Той има”.

Ученикът на Христос е ученик на кръста, но също и на блажен-
ството. Това блаженство извира от познанието на цялата дълбочина 
и височина, ширина и дължина на Христовия път.46 Чрез кръстното 
разпъване през втория период, както вече споменахме, се очиства 
„дълбокото сърце” от тайните и непроявени нечестиви страсти и 
така то се подготвя да приеме духовното и божествено усещане47, 
към което човек се стреми по природа, според мъдрия Соломон. 
Тогава, по думите на свети Силуан, „благодатта ще го обикне и по-
вече няма да го изоставя”48.

46 Вж. Еф. 3:18.
47 Вж. Притч. 5:14 според прев. на 70-те.
48 Архим. Софроний. Свети Силуан Атонски, с. 267.
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Така вярващият навлиза в третия стадий на духовния живот, 
през който той неотстъпно е воден от Светия Дух към съвършен-
ство, както виждаме при свети Силуан. Затова и словата, които 
излива в записките си към края на своя живот, са му дадени не-
посредствено от Светия Дух. Светецът свидетелства за това при 
срещата си с подвижника отец Стратоник. Свети Силуан го пита: 
„Как говорят съвършените?”, а след това сам дава и отговора: „Те 
от себе си нищо не говорят… А говорят само онова, което им дава 
Духът”49.

Словото на свети Силуан е родено в сърце, възпламенено 
от благодатта на Светия Дух. То е слово, изпълнено с кротост и 
сладост, и действа изцелително върху душата, която го приема. 
Затова и църковните химни наричат свети Силуан „най-сладкия 
сред богословите”50, уподобил се в сърцето си на кроткия и смирен 
Христос, „Учителя в пътя на смирението”51.

49 Пак там, с. 73.
50 Тропар на преподобния, гл. 3.
51 Пак там, гл. 4.
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