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(...) „Още веднъж Аз ще потреса не само зе-
мята, но и небето” (...), та да пребъдва неко-
лебливото. И тъй, ние, като приемаме царс-
тво непоколебимо, нека пазим благодатта, 
с която да служим благоугодно Богу (...)

Евр. 12:26–28
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ÎÒ ÑÚÑÒÀÂÈÒÅËß

„А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного 
Истиннаго Бога” (Иоан 17:3). Познаването на Бога, за 
което се е молил Христос в Гетсиманската градина, не е 
някакъв тип „осведоменост”, а е живо общение с Бога. 
Жажда за такова богопознание бележи целия жизнен път 
на схиархимандрит Софроний (  1993). На многоброй-
ните читатели, които вече са се докоснали до неговото 
духовно наследство, всякакво предисловие може да се 
стори излишно. Книгите му сами по себе си са красноре-
чиво свидетелство за богатството на неговия опит. Отец 
Софроний е наш съвременник. Неговото слово за Бога 
в много отношения представлява отговор на духовните 
търсения на нашата епоха. Жизненият път на архим. 
Софроний обхваща почти цялото столетие на двадесе-
ти век. Историята на този век е белязана с повратите 
на много събития, но словото на отец Софроний бе и 
остава вярно свидетелство за това, че „Иисус Христос е 
същият вчера, днес и вовеки” (Евр. 13:8).

Отец Софроний (в света Сергей Сахаров) е роден 
през 1896 г. в Москва в православно семейство. Още 
в детството си той свикнал да се моли дълго, тъй като 
бавачката, на която било възложено възпитанието на 
малкия Серьожа, често го водела със себе си на църква. 
В младежките години у Сергей се разкрива талант на 
художник и той решава да се посвети на изкуството. В 
същото време никога не го напуска мисълта за вечност-
та, за това как човек може да преодолее границата на 
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този временен живот, защото, по думите му, „духът на 
човека не приема идеята за смъртта”1. По-късно отец 
Софроний си спомня: „Цялото мое битие се състоеше в 
търсене на изход от тесните рамки на времето и про-
странството”2 към познание на Вечния и Абсолютния. 
Той усеща, че абстрактното интелектуално познание, 
характерно за науката, е твърде ограничено. За него 
като художник, като човек на изкуството, е очевидно, 
че далеч не всичко в човешкото битие, а още по-малко 
в Божественото Битие, е достъпно за научния метод на 
познание. Този вътрешен порив за постигането на Бога 
съпътства отец Софроний и през годините, прекарани 
на Запад, където той емигрира през 1922 г. 

Разцветът на кариерата му като художник и все-
общото признание, получено в парижките художестве-
ни галерии, съвпада с един вътрешен обрат в неговия 
живот. В онези години той проумява цялата дълбочина 
на Христовата заповед – „да обичаш Бога с всичкото си 
сърце, с всичкия си разум, с всичката си сила”. Отец 
Софроний описва този духовен прелом по следния на-
чин: „Изведнъж ми стана ясно, че познанието е общение 
в битието… и най-вече в любовта”3. Тогава молитвата 
към Христос с нова сила завладява цялото му същество. 

Отец Софроний изоставя живописта и постъпва 
в Православния богословски институт „Св. Сергий” в 
Париж, за да се запознае по-дълбоко с православието. 
Но макар че там среща мнозина от изтъкнатите пред-
ставители на руското богословие по онова време, пре-
подаваното в института не удовлетворява вътрешните 
потребности на духа му. „Научавах имена, дати… исто-
рическите трудности на Църквата – спомня си той, – а 
на мене ми се искаше да слушам само за това как да 
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достигна вечността.”4 Тогава отец Софроний усеща, че 
единственият изход е да отиде в манастир, където хора-
та ден и нощ са отдадени на мисълта за вечността. Така 
през 1925 г. той заминава за Света гора и постъпва в 
братството на руския манастир „Св. Пантелеймон”. 

След няколко години, през пролетта на 1930 г., той 
за пръв път се среща със старец Силуан. Макар че ста-
рецът бил слабо грамотен човек, той, както никой от 
парижките богослови, успява да разреши жизненоваж-
ните за отец Софроний въпроси. Старец Силуан му раз-
казва за живота си в Бога и му предава своите записки, 
отразяващи духовната му борба. Явяването на живия 
Христос на старец Силуан е събитие наистина истори-
ческо, определящо за цялата наша епоха. По думите на 
отец Софроний, това било „начало на победата, изход 
към вселенската любов”5. 

Няколко години след смъртта на старец Силуан 
(  1938) отец Софроний е принуден да се завърне във 
Франция. Там той заболява тежко и това не му позво-
лява да води повече строгия подвижнически живот на 
атонски аскет. Във Франция архим. Софроний издава 
записките на старец Силуан и прилага като пояснение 
към тях обширна въвеждаща част, в която излага ос-
новните принципи на аскетическата традиция на све-
тогорското монашество. Така излиза първата му кни-
га – „Старец Силуан” (1952), която с течение на времето 
получава всеобщо признание в целия православен свят. 
През 1959 г. отец Софроний основава православния ма-
настир „Св. Йоан Кръстител” във Великобритания. Пос-
ледните години от живота си той посвещава на духов-
ното окормление на тази обител. Освен книгата „Старец 
Силуан”, отец Софроний пише също и: „Неговият живот 
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е мой” (1977), „Ще видим Бога както си е” (1985) и „За 
молитвата” (1991). Те засягат теми, които далеч над-
хвърлят рамките на обичайни аскетически съвети. Тези 
книги изправят читателя пред най-важния въпрос на 
човешкото битие – отношението между човека и Бога. 

В настоящия сборник са включени материали от 
архива на отец Софроний, както и статии, написани 
през различни периоди от неговия живот. Някои от тях 
се публикуват за първи път. Това посмъртно издание е 
своеобразно кратко изложение на богословието, което 
лежи в основата на аскетическия живот на архим. Соф-
роний. То съдържа възгледите, които, въпреки привид-
ната им сложност, определят неговото отношение към 
Бога и човека и изпълват с дълбок богословски смисъл 
съдържанието на неговите молитви. В писмо до една от 
сестрите си той признава следното за включената тук 
статия „Единството на Църквата по образа на Светата 
Троица”: „Тя е малко прекалено „техническа”. Макар че 
за мен, както и за теб, догматите не са абстрактна до-
ктрина, а самият живот”6. Догматическото наследство 
на Църквата за него не е второстепенно допълнение към 
нравствените заповеди, а техен най-непосредствен из-
раз. Отец Софроний неведнъж повтаря в своите съчи-
нения, че цялото наше битие – и временното, и вечното 
– зависи от представата ни за Бога. Когато Бог твори 
човека, Той го мисли като Свой „образ и подобие” (Бит. 
1:26). Ето защо всяка промяна в разбирането ни за Бога 
„неизбежно води след себе си и до съответната промяна 
в нашите чувства, мисли, действия, реакции на всичко, 
което ни заобикаля”.

Свидетелството за Бога, както показва историята 
на човечеството, често предизвиква неразбиране, съм-
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нение и дори съпротива. Достатъчно е да си спомним 
как са били гонени преп. Максим Изповедник, преп. 
Симеон Нови Богослов и нашият съвременник преп. 
Силуан Атонски. Никакви изпитания обаче не са мог-
ли да угасят в тях огъня на Божията любов, която об-
гръща „всички и всичко”. Тази любов желае „всички да 
се спасят” (1 Тим. 2:4) и да повярват в своето високо 
„призвание” (Еф. 4:1). Всеки един човек, съгласно Хрис-
товата заповед, е призван към богоподобно съвършенс-
тво: „Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният 
ваш Отец” (Мат. 5:48). По думите на отец Софроний, 
„от възвишеното или принизеното разбиране за човека 
зависи вярата или неверието”, защото „в Христос вяр-
ват онези, които вярват своето обожение”7. Той самият 
обяснява тази зависимост по следния начин: „Когато се 
принизяват истинските измерения на божественото от-
кровение за човешкото битие, тогава се изключва всяка 
възможност човек да достигне мярата на истинското 
покаяние”8. Отец Софроний пише отново в писмо до 
сестра си: „Мисля, че да се принизява предвечната идея 
на Твореца за човека е не просто грешка, а наистина 
огромен грях. Поради това, че хората не виждат нито в 
себе си, нито в брата си истинско и вечно достойнство, 
те са така зверски зли в своите взаимоотношения и тол-
кова лесно се избиват един друг”9. А това достойнство 
е наистина божествено, и ние трябва да имаме велико 
дръзновение, за да повярваме в своето обожение дори 
до пълнота на богоподобието. Такова дръзновение ни е 
заповядано и от евангелското благовестие, и от отците 
на Православната църква. Архим. Софроний пише по 
този въпрос следното: „Възможно е цитатите, приведени 
от Свещеното Писание и светите отци, в които се говори 
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за пълнота на богоподобието на човека на Бога, да сму-
тят много християни. Но истината е, че това смущение 
свидетелства само за факта, че със своето психологи-
ческо разбиране за смирението те така не са и успели да 
постигнат истинското съдържание на откровението”10.

Отец Софроний винаги е съзнавал, че монах, който 
говори за последните висоти на християнското съвър-
шенство, непременно трябва да подложи себе си на 
съда на другите, по-опитните, по-старшите, признати-
те за верни. Той пише, че „само след като намерим ав-
торитетно потвърждение на своя личен опит, можем да 
му се доверим, и то пак не извънмерно”11. Авторът на 
тази книга е намерил в лицето на съвременните под-
вижници на Атон и древните отци на Църквата свиде-
тели, които са в съзвучие с преживения от него опит. 
Затова и в нея се съдържат немалко цитати от светоо-
теческите писания. 

Настоящият сборник се състои от четири тематич-
ни части. Техните заглавия, както и заглавията на не-
публикуваните по-рано статии, са дадени от съставите-
ля12. В първата част отец Софроний говори за пътищата 
за познаването на Бога, нашия Първообраз. Темата на 
втората част е предвечният замисъл на Твореца за чо-
века. Водещата идея тук е, че човекът е призван да на-
следи цялата пълнота на живота в Бога. Третата част на 
книгата представлява своеобразно практическо ръко-
водство за постигането на тази висока цел. В една своя 
духовна беседа отец Софроний казва: „Добре е да пом-
ним крайната цел на нашия живот, но трябва да започ-
ваме с малките неща, които след това стават велика ос-
нова за храма на Светия Дух”. Именно на тези „малки”, 
но важни неща са посветени статиите в третата част 
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на книгата, в която подробно се обясняват основните 
принципи на монашеството. Отец Софроний неведнъж 
цитира в беседите си своя атонски духовник, който пре-
дупреждавал начинаещите монаси: „Който философства 
за всемирната любов и започва монашеството си с това, 
свършва като празен барабан. А който започва с послу-
шание и покаяние, той по естествен начин накрая стига 
до молитва за целия свят”. Верен на православното пре-
дание, отец Софроний казва, че „да виждаш греха си 
вече е начало на съзерцанието”13 и че „чрез болезненото 
покаяние върху човека слиза благодатта на Светия Дух, 
която го въвежда в сферата на божествения живот”14. 
Като започва с малките подвизи на монашеския живот, 
християнинът постепенно е издигнат до съзерцаването 
на Бога, Който се явява в нетварната Светлина – съзер-
цанието, с което са били удостоени апостолите на Тавор, 
а след това и светиите. На тези висоти на боговиждане-
то е посветена последната, четвърта част на книгата. 
Духовната сила на всяка дума, която говори за такива 
върхове на живота в Бога, се губи, ако зад нея не стои 
личният опит на автора. С публикуването на този сбор-
ник статии на архим. Софроний предоставяме на чита-
теля възможността да реши сам – дали да отнесе тази 
книга към категорията на академичната литература, 
или да види в нея живото свидетелство на човек, който 
„с цялото си същество живее реалностите на божестве-
ния свят и ги съзерцава като очевидност”15.

Братството на манастира „Св. Йоан Кръстител”





О, Ты, единый подлинно Сый,
Творец Благой и Вседержавный,
Всл сущее из тьмы воззвавый,
В любви Твоей внемли мольбам

Твоих созданий, палимых жаждой
Тебя во истине познать, Тебя любить,

С Тобою быть, Тобою жить.
Склонись смиренно к нашему зову:
Тебе мы служим – Святому Богу;
В сияньи Света откройся нам,

Твоим, хоть падшим, но всë ж сынам.

    Архимандрит Софроний
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ÍßÊÎÈ ÐÀÇÌÈÑËÈ 
ÂÌÅÑÒÎ ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 

 

Целият мой жизнен опит от детските години до ста-
ростта ме е довел до ясното съзнание, че разумната ни 
представа за Първобитието, за безначалния Бог, се от-
разява върху всички прояви на нашия дух. В сърцето 
си, естествено, аз нося преди всичко виждането, че ха-
рактерът на нашата ежедневна дейност, на поведението, 
молитвите, на отношението ни към хората, както и всич-
ко друго, е по-важно от теоретичните знания – то е по-
необходимо за спасението ни от абстрактните богослов-
ски конструкции. И все пак и най-внимателният живот 
в молитвата все още не представлява съвършенство, ако 
липсва духовно (умно) „познаване” на Бога (на Бога, а не 
за Бога). Във връзка с това реших да поместя в настоя-
щата книга богословските възгледи, в чиято перспектива 
се изграждаше животът ми. Изложените тук богословски 
разсъждения не са научен труд – „сума на богословието” 
или нещо подобно на школските учебници. Тук излагам 
преди всичко онези положения, които бяха и досега са в 
най-тясна връзка с целия комплекс на моя живот в Бога. 
Тези „положения” отчасти са следствие на молитвените 
ми преживявания, а отчасти са резултат от отклонява-
нето ми по чужди пътища. За мен не бе присъщо да чета 
съчиненията на светите отци или съвременни богослов-
ски трудове, нито да изучавам научни системи, за да по-
стигна ерудираност. Беше ми напълно ясно, че извън ре-
алния опит за Бога чисто интелектуалната осведоменост 
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не води до онова, в което се състои истинският смисъл на 
вярата: битийното познаване на Първобитието, на Бога, 
т. е. „познанието” като навлизане в самия Акт на вечно-
то Битие. „И това е живот вечен, да познават Тебе, еди-
ния истински Бог” (Иоан 17:3). Но пред нас се изправя 
трагичният въпрос: как можем да постигнем търсеното 
от нас „познание на единия истински Бог”? Отговорът 
на този въпрос ни е даден от Самия Христос: „Ако вие 
пребъдете в словото Ми, (...) ще познаете истината, и ис-
тината ще ви направи свободни” (Иоан 8:31–32).

Съзнанието за собственото ми невежество нарас-
тваше съразмерно с придобиването на нови познания. 
Придобиването на нови знания психологически създава 
впечатлението, че ето нà, нещо ми се разкри, само за да 
ми покаже още по-ясно моето не-знание. И това, ново-
то, което ми се откри, е познато само донякъде, защото 
след това се поражда цяла серия от недоумения и въпро-
си; нараства и усещането за невежество в душата.

У мене се бе създало усещането, че всичко, което 
знам, със сигурност знае и всеки един човек. Преди да 
бъда поставен за духовник, нямах вътрешни пориви да 
поучавам когото и да било: пребивавах вътре в себе си, 
оголен от всяко добро. Понякога се усещах като малко 
животно, захвърлено от нечия силна ръка над пропаст. 
Образът на бездната ме плашеше. Докато бях монах в 
манастира на Света гора, рядко се случваше да разгова-
рям на духовни теми. Това ставаше винаги от желание 
за братско общение, а ако събеседникът бе по-възрастен 
от мен, тогава бе продиктувано от жаждата да чуя нещо 
полезно за душата си. Същото отношение запазих и в 
началото на духовническото си служение: на по-възрас-
тните от мен отци никога не смеех да дам дори съвет, а 
с по-младите разговарях като брат.
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След завръщането ми във Франция по силата на об-
стоятелствата се оказах наставник на неизброимо коли-
чество хора и, за мое учудване, установих, че не всичко, 
което ми бе дадено, бяха познали опитно и другите. То-
гава си помислих: дали Господ не бе снизходил до мен 
заради това, че изпитвах отвращение към себе си като 
към последното нищожество; заради това, че молитвата 
ми бе пълно потапяне в Бога, от Когото търсех състра-
дание към моето безобразие и Когото умолявах да не ме 
отхвърля от лицето Си? Дали Господ не бе „погледнал 
милостно и на моето смирение”? Дали не тъкмо заради 
това Той ме посещаваше свръх моите очаквания?

Огромно е удивлението ми пред Бога и от това как 
Той се отнасяше с мене. Нещо повече: съзерцанията на 
нетварната Светлина не само, че не премахнаха дълбо-
кото съзнание за собствената ми сквернота, а дори за-
силиха себененавистта. По странен начин в мен се съв-
местяваха две състояния: тиха радост от пребиваването 
в Светлината и остро усещане за моето нищожество, за 
моето уродство. 

„Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух” 
(Иоан 3:6). Благият Божи промисъл за мен се прояви в 
това, че не бях лишен и от второ раждане, т. е. от Духа. 
Второ раждане не само в кръщелния купел, а и с това, 
че живо ми бе предадена молитвата и вярата на онези 
души, под чиито грижи се намирах още от първия си 
плач. Едва след време можах да оценя колко голямо е 
било влиянието на техните молитви през целия ми живот. 
Чудо бе и първият ми детски опит за Бога. Този факт сло-
жи върху мене печата на Духа, Който по-късно ме спаси 
от страшното падение, сполетяло ме заради гордия порив 
на моето невежество в духовната сфера: имам предвид 
отклоняването ми към опита на източната мистика.



22

Християнската молитва възсъединява целия човек: 
ума, сърцето и дори тялото – всичко се слива в единен акт. 
Огромното мнозинство от хората не разбира това, тъй 
като съществото им е разпокъсано: в сърцето им действа 
един дух, а наивният им ум, откъснат от сърцето, е раз-
сеян навсякъде. Интуитивно търсех хармоничното съгла-
сие на тези два центъра на личността: винаги ме е гнетя-
ла липсата на последователност както в действията, така 
и в мисленето ми. В действителност обаче единството, 
за което се опитвам да говоря сега, се постига бавно и с 
много труд. Години наред пред мен стоеше проблемът за 
изцеляването, т. е. за целостността на нашето същест-
во. Но чрез упражняването на източната медитация аз 
всъщност култивирах откъсване на ума от сърцето, тъй 
като за мен то бе седалище на страстните емоции, като 
включвах тук и любовта. Нещо повече: бях си поставил 
задачата да преодолея дадената ми форма на битие, за 
да се слея с безименния океан на друго Битие.

Обобщавайки преживения в младостта си опит и ра-
зумните изводи, които произтичат от него, сега бих могъл 
да изложа схематично хода на моето мислене по време на 
завръщането ми при Христос по следния начин.

Абсолютното Битие, разбирано като „транс-персо-
нално” (свръх-личностно), не е следствие на откровение 
свише, а е фатален резултат на нашето мислене за Аб-
солюта. Човешкият разсъдък функционира по присъщи 
на него закони на безличната формална логика, форму-
лирани през златния век на класическата древногръц-
ка философия. Още тогава философията се обвързва с 
идеята за „обективното познание”, което надхвърля гра-
ниците на сетивата – познание, което принадлежи на 
сферата на универсалния (всеобщия) Разум, а не на су-



23

бективните възприятия на човека. В тази устременост 
към универсалното, трансцендентното, свръхличност-
ното човекът като жива личност трябва да изчезне.

В същото време на Изток човешкият ум е търсел сли-
ване с абсолютното Битие, трансцендентно на всичко, 
което принадлежи на света на преходните явления. Поя-
вява се разрив между реално съществуващото и абстрак-
тното съзерцание на човешкия разсъдък. На Изток това 
получава формата на парарелигиозна мистика. В Евро-
па, в средиземноморските райони, философията също 
понякога е получавала мистично съдържание: например 
у Платон, Плотин, гностиците. Рационализмът, такъв 
какъвто го виждаме в неговата развита форма, отхвърля 
субективните възприятия. Във всички тези случаи ние 
сме изправени пред разслояване на целостността на чо-
века, което завършва с пълното му унищожаване.

Разсъдъкът-рацио в своите опити да обхване или да 
проникне в цялото Битие е в състояние да преодолее 
тесните граници на формалната логика и да се издиг-
не до мета-логическо съзерцание на „чистото битие”. 
В това състояние умът излиза отвъд границите на вре-
мето и пространството; получава се усещане за някакво 
мистично мълчание на ума, който вижда себе си като 
извънвремеви и подобен на светлина.

Този опит по своето достойнство стои по-високо от 
всяко емпирично познание, но въпреки това тварният 
ум съзерцава в крайна сметка собствената си красота, 
а не Живия Бог; вижда собствената си светлина, защото 
той самият е образ на безначалната Светлина на Творе-
ца. Това състояние увлича неопитния мистик мислител 
в духовната, но все пак тварна област, достъпна за ума 
ни по природа. Такова съзерцание може да бъде при-
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дружено от изтънчена наслада на интелекта – освободе-
ност от низшите потребности, усещане за дълбок покой; 
опасна заблуда би било обаче да приемем тези явления 
за истинско богообщение. Мнозина са приели този опит 
за най-висше мистично състояние, а всъщност то е да-
леч от предвечната божествена реалност на Първобити-
ето, открило ни се с Името „АЗ СЪМ” (вж. Изх. 3:14).

Абстрактното мислене отхвърля принципа на Личност-
та в Битието, считайки го за ограничаващо и следователно 
неприложимо към Абсолюта. Но едно нещо е да се откажем 
от някакъв принцип в логическото мислене, а съвсем друго 
– реалното битие. И така: Живият Бог е личностно Същест-
во, а не абстрактна идея за „чистото битие”. 

Изходна точка на християнския подход към всички 
неща е Името „АЗ СЪМ”. Сега вече ние не търсим абсо-
лютна „обективност”, освободена от всичко субективно, 
т. е. човешко. Сега на всички равнища на битийното 
състояние на познаващия или съзерцаващия неизменно 
присъства и нашата персоналност. В хода на матема-
тическото мислене или при решаването на технически 
задачи е възможно да се абстрахираме психологически 
от субективния елемент и да се основаваме изцяло на 
имперсоналната логика. Това обаче по никакъв начин 
не е приложимо отвъд детерминираните природни явле-
ния. В сферата на недетерминирания дух абстрактната 
логика няма достъп. Там всяко познание задължително 
има персонален, а не обективен характер. Познанието 
на Бога, нарекъл Себе Си „АЗ СЪМ”, т. е. Жив Абсолют 
(вж. Мат. 16:17), винаги е персонално; това е така, за-
щото познаващият влиза в битийно общение с Познава-
ния. В акта на любовта съгласно заповедта: „Възлюби 
Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката 
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си душа, и с всичкия си разум” (Мат. 22:37), човешкият 
дух реално се съединява с Духа на абсолютната Личност 
на Бога и в самото това личностно общение се състои и 
истинското познание.

В акта на християнското познание познаващата 
личност участва с цялата пълнота на своята природа, а 
не само с разума си. И това е пътят за изцеляването на 
човека след падението; така се възстановява неговата 
цялостност: да обича с „всичкото си сърце, с всичката 
си душа, с всичкия си разум”, т. е. с цялото си същество. 
Всъщност никой не може да престане да бъде самия себе 
си. Ако се извърши такова самоунищожение, няма да има 
кой да възприема каквото и да било от свръхличностния 
Абсолют. Всички аскетически опити да се постигне тази 
толкова странна цел са метафизическо самоубийство.

Христовата заповед за любов към Бога до себене-
навист (вж. Лук. 14:26) има предвид нещо съвсем раз-
лично от унищожаването на личното начало у човека. 
Тъкмо обратното: следването на тази заповед води до 
пълното осъществяване на принципа на личността в 
нас; тя говори за съвършенството на божествената лю-
бов, която е любов между личности, любов „докрай” (вж. 
Иоан 13:1). Тази заповед ни е дадена като на личнос-
ти, създадени „по образ Божи”. Всяка човешка личност 
живее истински само в състояние на любов към други 
личности. В творческия акт на любовта личното начало 
в нас от състояние на потенция се актуализира чрез сре-
щата с Личностния Бог.

И това е най-великото чудо.
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