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ЗА АВТОРА И КНИГАТА

Съществуват творби, които не се нуждаят от много
калесване. Защото имената на техните автори говорят
достатъчно, та някой да напъва подире им книжното рало, за
да задълбае още по-проникновена бразда. Такъв е случаят и
с този неголям по обем, но бездънен по значението си сборник.
Само дето причината не е единствено в известността на
неговия създател, но и в онази изконно българска и
общочовешка тема, запазила рода ни жизнен през неуморните
опити на историята да го затрие. И всеки съзнава, че не
откривам нищо ново, когато за кой ли път споменавам, че
тъкмо Българската православна Църква е крепила духа на
дедите ни в ужасните години на робството. Тя в лицето на
един свой монах припомни на един народ неговото славно
минало и го настрои да се оглежда изправен в бъдещето. Тя
извоюва своята свобода, преди да помогне на общата. Служи
вярно в ратни дни и лета на съзидание, за да опази
българщината. Бе преследвана, затваряна в тъмници,
анатемосвана от други недостойни идеологии, провъзгласили
се за общочовешки религии. Расото й бе окъсано, нейните
храмове -  рушени, а олтарите им -  осквернявани. Ала никой
не успя да я лиши от онази сила, с която я е дарил Бог! Затова
след последните тъмни години, когато целият ни живот бе
оцветен в червено, пак тя водеше шествието към свободата.
Отначало с вощеничката пред оскъдица от люде. По-късно -
в цели шествия, бдения и ликувания, в които не можа да се
намери новият Вазов, та да възпее „пиянството на един
народ“ . И отпред, със смирение в силуета, но с онзи непокорен
проблясък в очите, който е водил българите към сегашното
повече от хилядолетие, бе все авторът на тази книжица -
тогава едва йеромонах, а днес -  Негово Блаженство
Архиепископ Христофор.

Трудно се пише за човек едновременно толкова познат и
така неизвестен. Възвеличаван от едни, обругаван от други.
Личност, чиято биография послужи за сюжет на роман, която
не се крие зад авторитета си в миналото, а печели любовта
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на останалите всеки ден, всеки час, всеки миг. Проверен още
в годините, когато да се ходи на църква, представляваше
вече опасност. Изпитан в пъкъла на комунистическите зандани,
без да трепне за себе си, запазил своята вяра и убежденията
си, че Сатаната няма шанс, че Бог е единен, и доброто, което
твори, няма как да не надделее над силите на тъмата. Колцина
го знаеха в месеците, когато гласът му звучеше, без да трепне
струна, по радио „Свободна Европа"? Кои го последваха до
неговата своеобразна Голгота там, край Ловеч, място, свър
зано в летописа ни с предателства, и то на духовници? Колко
се отрекоха от него, когато видя света през решетките на
затвора заради дързостта си да проповядва Словото Божие
открито, да се бори за правото всеки от нас да слуша тези
Светли думи? И как тълпи го следваха по-сетне, когато стената
се срина и пред погледите ни се изправи светлината на
онова, което Господ ни е дарил от самото Сътворение -
свобода!

Йеромонах Христофор Събев бе онова ядро, което
привличаше останалите елементарни частици от обществото
ни като в атом. Изглежда има нещо сакрално във факта, че
първо е завършил ядрена физика в Софийския университет
„Св.Климент Охридски", а след това Богословие в Духовната
Академия! И знаменателно, та в него хората съзираха образа
на онзи свещеник, неопетнил името си с греховете, налагани
от предните властници понякога чрез сила. Затова го и
следваха, а не просто вървяха след него. Зад расото на този
възслаб мъж, отдал съществото си в служение на Бога, те
проглеждаха онзи символ на вярата, който нямаше и никога
не е имал допир с лъскавите лимузини, царствените апарта
менти, кесарските резиденции и фалшивия поклон пред кръста.
Човек се лъже, народ -  не! Тъкмо той, народът, пое след
йеромонаха, за да извърви своя път към просветлението, към
пречистването, към съзряването на собственото си величие,
но и нищожност пред Твореца. Затова отрече назначените си
владици, коленичили пред златния телец, клели се в идоли, а
пое след него, незнайния дотогава, олицетворяващ предста
вата му за слуга на Господа, за чистотата на идеала, появилия
се от дълбините, за да го води.

Кой ще забрави онези Великденски нощи, когато йеро

монахът с присъствието си изпълваше облъчения от червената
петолъчка на извисилата се наблизо сграда площад с духа
Божи? Това бяха моменти на второто ни кръщение и в онази
сладка дума Свобода! Не е моя работа да разказвам житието
на този човек, нито да оценявам делата му. Само напомням
атмосферата на онези дни, защото всичко, що е събрано
между тези корици, е наситено с нея. Ароматът й сякаш се
издига от всяка страници като осветен тамян и ни припомня
откъде тръгнахме, накъде се упътихме, та да не се препъваме
по друма към извечното, неугасващото, безсмъртното. Понеже
някои се отрекоха и се върнаха там, където като телци
приживяхме половин век. Други се усъмниха, та се отвърнаха
и от вярата, и от пастиря си. Трети дори се помъчиха да го
съдят, и то със светските критерии. А там, където Бог е
положил Ръката Си, тленното няма власт! Вече Архиепископ,
Негово Блаженство Христофор продължава борбата. Не за
своята си, а за душите на всинца ни. За това иде реч в тази
книга, събрала неговите проповеди, речи, статии, интервюта,
все слова, изречени през чутовните петлета. Време, когато
съзря съзнанието ни, че сме личности, че не сме подлоги, че
имаме право на избор...

Според скромното ми мнение спорно е дали този сборник
излиза навреме. Ако се бе появил преди около две години,
може би щеше да ни спести известни огорчения, разоча
рования, ала най-вече лутания. Тогава всичко, съдържащо се
в него, сигурно щеше да предотврати известни безобразия.
Още повече когато те се случват в крепителя на самото ни
съществуване -  Българската православна Църква. Може пък
и да е за добро. Защото древните са казали, че за да се
оправи нещо, първо трябва да се развали. Два Синода теглят
чергата на вярата ни. Спуснати по нареждане на Антихриста
отци, вместо да се покаят, наново да ни закарат в тъмницата.
Възгордели се сановници не желаят да се смирят и в разби
рателство с останалите все още чисти и неопетнени духовници
да свършат най-сетне святото дело -  провеждането на Цър
ковно-народен събор. Едва тогава ще има мир в Светата ни
православна Църква, сиреч до голяма степен и сред нас.
Тъкмо поради това пък книгата идва в известен смисъл
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навреме. Който си направи труда да я прочете, сигурно ще се
опомни и ще отрече онова прословуто изречение: Всички сме
грешни! Да, така е, но зависи до каква степен...

Времето е съдник за делата човешки. От неговото разс
тояние, макар и в недълъг исторически период, имаме
възможност да си припомним и оценим онова, за което Дядо
Христофор ни е призовавал. Бях изумен колко неща съм
забравил, какви детайли са преминали покрай съзнанието ми
или са изтрити от него. Бързо се свиква с по-доброто, а
всекидневието обсебва така, че по-рядко се сещаме за
изконно важните неща. Тъкмо това поправя тази книга. Тя е
съхранила не само чисто верските неща, събитията, свързани
с Църквата и духовността. Още по-значителна я прави онова,
което я превръща в документ за епохата. Чрез нея се връщаме
в преживяното, осъзнаваме колко нищожни сме били, когато
сме помислили, че нищо не се повтаря и връща.

Сборникът не е само описание на дати и личности,
свързани със създаването на организацията, която сега се
назовава Християнски съюз „Спасение“ . Нито механичен опис
на случките и местата, където са станали, все по онзи път,
който нарекохме „демократичен процес“. В речите и статиите
ще откриете, че авторът е проявил онази проницателност, с
която е дарен не всеки, и е осмислил разпадането на
Българската православна Църква. Нещо повече -  той е
свързал този печален, даже страшен факт с разпадането на
нравствеността и устоите на държавността. В мислите на
Дядо Христофор ще откриете пророческото надникване в
сриването на духовните ценности и семейството. Използва
нето на празнотите в него от сектите и тяхното проникване.
Стремежа за връщане към вярата още от детството. Прочее
нещо, на което авторът е посветил и живота си. Критиката му
към висшия клир на Църквата ни не е опит за смяна на
местата. Той доказва с математическа точност безплодността
на дървото, което е засадено без корен, спуснато отгоре, по
нареждане свише от смъртни, и то още по-лошо -  опетнени с
греха на убийствата, грабежите, богохулството...

Опитал меда и катрана на светските и духовните властници,
Дядо Христофор има право да произнесе присъда над тях.

Над онези, които са по-страшни от фарисеите. Защото
поднесоха вярата в Христа на неверниците, слугуваха им,
премитайки алеите пред тях, като принесоха духовността на
цял един народ в жертва. Затова е и Духовният съд над
комунизма. Все на същото благородно дело служи стремежът
за обновление в йерархията на Българската православна
Църква. Пръв списувателят на тази творба поставя въпроса
за възстановяване истинската независимост на Църквата от
държавата, предлага нов закон за вероизповеданията, търси
форми за декомунизация на верската сграда. Изглежда в
точността, която води ръката му в писането, наистина помага
онова образование по физика, макар никъде почти, за да не
кажа съвсем, то да не се усеща натрапчиво.

Смяната на ценностната система, на начина на живот, на
отношението към останалите -  това предлага авторът като
алтернатива на тоталитарната власт. Той вижда християнст
вото като най-съществена възможност за освобождаване на
доброто у човека. Затова дори когато съди, Дядо Христофор
не забравя Божията повеля. И заръчва: „Да намразим греха,
а не грешника!“ Готов е да опрости дори най-върлите си
врагове, защото още Спасителят е казал: „Те не знаят що
вършат."

Едно от достойнствата на сборника е, че той съхранява
документи, показващи ни изхода. Като народен представител
авторът предлага поредица важни законопроекти, засягащи
не само Българската православна Църква. Читателят ще се
увери сам, че той не само констатира, а съзижда. Дири
начини за навлизане на християнството във войската.
Проектира въвеждането на вероучението в училищата. Дори
преминава в съвсем мирски сфери, каквато е инициативата
му за създаване на фонд „Нисколихвени кредити на малки
частни предприятия". В насърчаването на всеобщата ини
циатива той вижда освобождението от греха „ползване на
нечисти пари".

Извървял пътя на антикомунизма и борбата с Антихриста,
Дядо Христофор отдел-я съществена част от енергията си за
борба с притворството сред духовенството, срещу икуменизма
и подчиняването на нашите на чужди интереси. Както сам
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признава, „и с папата съм се срещал, но ръка не съм целувал".
Разколът в Българската православна Църква смущава дори
съня му. Защото тъкмо на противното е посветил дните си. В
нахлуването на сектите и неговото насърчаване, в разде
лението на духовенството ни той усеща ръката на тайните
служби. Затова обяснява как се е стигнало до това време
разделно за Църквата ни. Ала не спира дотук, а работи за
нейното обновление. Признава правото на всеки да избира
вярата си, по християнски прощава, но признава: „Не приемам
компромиси." Става дума за съглашателство с бившите
комунисти, с техните подставени лица в Светия синод, с
онези, които следяха и предаваха ближните си тъй, както Юда
издаде Учителя си на римските легионери.

Изключително важно в тази книга е, че всяка теза е
защитена с факти, че всяка констатация е подплатена с
необходимите документи. Изумителна е търпеливостта, с която
авторът е събирал всички доказателства. Неговата осведоме
ност дори по въпроси, незасягащи вярата, впечатлява.
Допълнителен принос са стилът и езикът, чрез който ни е
поднесено всичко в този сборник. Всичко изглежда някак
просто, достъпно. Известна свойственост се съдържа във
всяка мисъл. Липсват изкуствената изящност на словестността,
приповдигнатият тон, високомерието. Никъде няма да забеле
жите ред, в който Дядо Христофор да се опитва да се изкара
някъде високо над читателската публика. Той е едновременно
земен с подхода си и извисен със своите дела. В това е част
от очарованието на повествованието на неговите речи и
статии. Близостта, която се създава между автор и читател,
съвсем неусетно превръща книгата в увлекателно четиво.
Независимо че става дума за толкова отвлечени на пръв
поглед теми, каквато е клерикалната, с нейните подробности,
достъпни само на посветените, преминали съответното
обучение.

Същевременно това е едно политическо четиво. То е
отражение не само на времето, което изживяхме. В него
прозира личната позиция на автора. Неприкрита, ясна и
носеща достатъчно ясно чувството за отговорност не само
пред благонамерения читател, но и пред обществото. На някои
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тази позиция ще се понрави. Други не само ще я отрекат, но
и ще открият в нея достатъчно основания за допълнително
охулване на носителя й. Важното е, че едва ли някой би
останал равнодушен, докато проследява събраните насетне
редове. Въпреки че не е професионален писател, Дядо
Христофор притежава дарбата да задържа вниманието, да
разсъждава разпалено по сложни проблеми на съвремието
ни, без да досажда. Може би му помага тъкмо богословското
образование, което развива подобни способности. И все пак-
и тук сигурно трябва да чувстваме намесата на Ръката Божия.

И още нещо. Когато четем книгата, мислите, съхранени в
нея, не ни се струват толкова дръзки. Който се потруди да
погледне датите, на които те са били произнесени или
напечатани за пръв път, навярно ще си спомни колко опасни
бяха тогава. Съпричастността с тази особена сладост на
риска в политиката именно в посттоталитарната държава е
допълнителна причина да препоръчам всекиму, заинтересуван
от това накъде се е отправило българското общество, да
захване тази книга. Дори да е на отвъдната страна и да е
категорично несъгласен с изложените в нея тези. Въпреки
всичко ще му бъде от полза. Казвам го не заради автора или
за да правя и бездруго ненужна пропаганда на творбата му.
А заради самия читател, какъвто и да е той, стига да се усеща
обвързан с българската кауза. А тя задължително е в
съприкосновение с демокрацията, която от своя страна е
немислима като цел без същественото участие на Българската
православна Църква. Така както историята неведнъж го е
доказала грез вековете.

На това е посветена и тази книга.

ГЕОРГИ ИФАНДИЕВ
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”И сътвори Бог човека по свой образ: по Божия
образ го сътвори, и създаде Господ Бог човека
от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за
живот: и стана човекът жива душа"

/Бит. 1:27:2:7/

От автора

Да имаш истински смислен и пълноценен живот, да се
чувстваш човек, трябва да притежаваш непрекъснат вътрешен
себеконтрол и съвършено присъствие на духа! Това е
единствено възможно, ако имаш цел и посветиш изцяло живота
си на нея!

Когато се огледах, за да определя коя може да е за мен
тази Цел на целите, за която си струва да живея и дори да
умра, намерих, че разковничето за решаване на този първи по
важност проблем е вярата ми в Бога - Отца и в Единородния
му Син, чрез когото всичко е станало и чрез когото единствено
стана възможно нашето спасение. А също и в св. Дух, който
ни оживотворява и изпълва със сила и светлина. Тези Трите
различни лица /ипостаси/ са единосъщни и неразделими в
Триединното Божество на Отца и Сина и Светия Дух.

И така вярата определи целта на живота ми -  служение
на Бога. А това означаваше непрекъснат стремеж към
познание величието на Отца и пълно отдаване на чувството
на признателност към Неговата милост, изразена в жертвата
на Единородния Му Син, нашия Господ Иисус Христос, който
при Понтия Пилата умря на Голготския кръст като човек и
възкръсна на третия ден като Бог. Това тайнство на изкупле
нието беше извършено, тъй като Той съчетава в Себе си
двете естества или природи -  човешката и Божествената...
Защото, бидейки Второто Лице на св. Троица чрез свръхестест
веното зачатие от Светия Дух и Дева Мария, се роди на
земята, като стана и съвършен човек. Ние можем да сме
абсолютно сигурни, че Иисус Христос е чакания от пророците
и древния богоизбран (поради монотеизма си -  вярата в Един
Бог) народ. Странно е как чедата на Авраама, Исаака и Якова

твърдят, че имат за върховен авторитет Мойсей, а пренеб
регват, че в неговата Първа книга (Бит.49:10) е указано:
„Скиптърът не ще се отнеме от Юда и законодателят -  от
чреслата му, докле не дойде Примирителят, и Нему ще се
покоряват народите." Ирод Велики бе първият цар, който не
е от Юдиното коляно, а е идуменянин! И при него именно се
роди Спасителят.

За да даде възможност на всички хора чрез вяра в неговите
изкупителни заслуги да се спасят, Господ Иисус Христос се
възнесе на Небесата на 40-я ден след възкресението Си. А
на 50-я ден според Своето обещание изпрати на учениците
Си Светия Дух, който с а м о  от Отца изхожда. Така Спаси
телят основа св.Църква. В нея и ние сме по приемство от
апостолите, доколкото се придържаме към чистотата на
Православието, което поради своя традиционен (консерва
тивен) характер е запазило без човешки промени древното,
автентично Христово учение! (Основата са апостолските
правила, решенията на седемте вселенски и деветте поместни
събора.) При св.Евхаристия ми се откри, че срещу Св. Апос
толска Църква противостои демонична организация, която
мистично е свързана с Вавилонското стълпотворение, където
Нимрод и зидарите му по Божия воля изведнъж загубват
способността да се разбират помежду си. Бог им размесва
езиците: „Хуш роди и Нимрода; той взе да става силен на
земята; той беше силен ловец пред Господа (Бога); затова се
и казва: силен ловец като Нимрода пред Господа (Бога).
Изпървом църството му се състоеше от: Вавилон, Ерех, Акад
и Халне, в земята Сенаар" (Бит.10:8 -  10). „По цялата земя
имаше един език и един говор. Като се дигнаха от Изток, те
намериха равнище в Сенаарската земя и се заселиха там. И
рекоха един другиму: хайде да направим тухли и да ги изпечем
на огън. И тухлите им служеха вместо камъни, а земната
смола -  вместо вар. И рекоха: хайде да си съградим град и
кула, висока до небето; и да си спечелим име, преди да се
пръснем по лицето на цялата земя. Тогава Господ слезе да
види града и кулата, що градяха синовете човешки. И рече
Господ: ето, един народ са и всички имат един език, а нй
какво са почнали да правят; и няма да се откажат от онова,
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що са намислили да правят; нека слезем и смесим там езиците
им тъй, че един да не разбира езика на другиго. И пръсна ги
Господ оттам по цялата земя; и те спряха да зидат Града (и
кулата). Затова му е дадено име Вавилон, понеже там Господ
смеси езика на цялата земя и оттам ги пръсна Господ по
цялата земя" (Бит.11:1 -9). В противоположност на това на
Св.Петдесятница между хората се възстановява разбирателст
вото. Апостолите стават разбираеми за народите, понеже
Господ им дава дара на Св. Дух и те започват да говорят на
различните в границите на Римската империя езици. Ето двете
организации една срещу друга. Последователите на Нимрод
и Вавилонската зидария срещу св.Съборна Апостолска Църква.
По този повод нека да си спомним, че за убийците си Сам
Спасителят е казал: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
стана глава на ъгъла... И който падне върху този камък, ще се
разбие, а върху който падне, ще го смаже. И като слушаха
притчите Му, първосвещениците и фарисеите разбраха, че за
тях говори" (Мат.21:42,44,45). /Вж.с.Пс.117:22,23/. Тази
демонична организация работи за такава обществена ентро
пия (разложение), което отговаря на характеристиката на
последните времена, за които се изпълняват думите на Христа:
„Като дойде Син Човечески на земята, ще намери ли вяра,
защото у мнозинството вярата ще оскъднее..." Но за да не се
отчаяме, Той ни утешава: „Не бой се, малко стадо, понеже
вашият Отец благоволи да ви даде царството" (Лук. 12:32).

Оттук заключаваме, че към края на времената1 Църквата
ще намалее по числен състав. Знаем, че ще се умножат и
наплодят псевдоцъркви, съставени от псевдовярващи и

'Изпълнението на пророчеството на Даниил, записано в Библията
8 гл., според мое тълкуване, наистина свидетелства, че вече сме
навлезли в последните времена. Във видението, което пророкът описва,
има фиксирани като жалони две събития, от които второто е жалоньт
на последните времена. Първото предсказано събитие се реализира
три века след пророчеството и можем да го вземем за начало на
координатната система. То е символизирано като битка между еднорог
козел и двурог овен и предсказва сражението при Иса в 333 г. преди
Христа (-333), където Александър Македонски съкрушава духа и силата
на Мидо-персийския цар Дарий. Като отложим от него по оста тта
времето интервал от 2300 години, понеже Даниил говори 2300

ръководени от лъжепророци и лъжехристи. Това на практика
стана чрез силния натиск на безбожния режим в земите на
Православието. Църквата се обезкръви и се извърши подмяна
на висшето духовенство с лъжепастири, които лицемерно
служат на Бога, а едновременно с това и на враговете му. Те
по заповед на безбожните си господари се включиха в
опустошаващото истинската вяра икуменическо Женевско
движение, смесвайки се молитвено с всевъзможните псевдо-
християнски и дори езически деноминации.

Помнейки, че Църквата Христова е съградена на канара,
така че портите адови няма да й надделеят (Мат.16:18), трябва
да се изпълним с разбирането, че до Второто пришествие на
Иисуса Христа ще продължава борбата за чистотата на вярата
и за спасение на души. Според думите на Спасителя, „който
не събира с Мене, разпилява“, а също и: „ако някой иска да
върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста
си и Ме последва; защото, който иска да спаси душата си, ще
я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери;
защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а
повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за
душата си?" (Мат.16:24-26.)

Като понесох много хули, клевети и страдания от началото
на мисионерския си живот (1977 г.), когато започнах да
изповядвам вярата си и да свидетелствам за Христа, а после
приемайки йеромонашество през 1980 г., по целия този сложен

пророчески денонощия, всяко от които е равно на 1 година, стигаме
до второто събитие -  очистването на Светилището, което се изпълни
с вземането на гр.Йерусалим от евреите и стана през 1967 г. И както
казва Боговдъхновеният пророк -  то се отнася за последните времена
или края на времената. Не ни остава нищо друго, освен да се
удивляваме на Божията дарба, с която Св.Даниил предсказва, и то с
точните години в VII век преди Христа, две събития -  първото от които
се сбъдва неколкостотин години след дните на пророка, а второто -
2300 години след първото! Наистина в никоя друга от т.нар. Свещени
книги, освен Библията, няма такива хилядолетни пророчества, които да
се изпълняват толкова точно. Например индусите упрекват своите
риши (мъдреци), че не са предсказали падането на Индия под английско
робство...
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и нелек път имах за ръководство и утеха думите на Господа
Иисуса Христа: „Идете научете всички народи, като ги
кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги
учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с
вас през всички дни до свършека на света. Амин" (Мат.28:19,
20). След като извърших 1000 кръщения в Арбанашкия и
Соколския манастири и в Търновската катедрала, приех като
свой кръст и мисия да се противопоставя с организиран от
мен комитет срещу безбожната система, за да може нашият
народ да се подготви за страшните последни времена, които
според предсказанията на Апостолите ще доведат до най-
жестоките гонения на християните от страна на главния
Антихрист, който ще дойде, подготвен от наследниците на
Нимрод и зидарите на Вавилонската кула. Затова задължителен
е катарзисът и заздравяването на Църквата, като се почне с
разобличаването на лъжепастирите и фарисеите. Висшата
църковна йерархия, поставена от безбожния режим, е приучена
да се прекланя пред силния на деня, а не пред правия в
името на Христа. Така, когато на власт беше Тодор Живков,
те му угодничеха, когато дойде пък „син“ президент, запяха:
осанна, алилуйя и на многая лета. Така ще постъпят с всеки,
който е на върха, независимо дали е добър или лош, вярващ
или гонител на Църквата, оправдавайки се с евангелските
слова: „Божието Богу, кесаревото -  кесарю“ . Без да се
съобразяват, че това е приложимо, но не и безусловно, защото,
ако държавната власт, подобно на римските императори, ни
заставя да се отречем от Христа, ние в никакъв случай не й
дължим подчинение. Тези неверни пастири и на Антихриста
ще прикадят тамян, тъй като той ще стане политически най-
силният на деня. И не само това -  те ще го обявят за Христос,
което ще е гибелно за подлъганото стадо, неразбрало, че те
са лъжепастири. Най-важното е, че те няма да разкрият главния
критерий, по който можем да различим очаквания при Второто
Му пришествие, умрял за нас и възкръснал Спасител. Но той
вече няма да върви между някои хора, няма да се появи на
дадено място на земята, а ще се разкрие едновременно за
всички хора -  така че няма да има нужда някой да свиде
телства за него. Докато, ако за някого се заговори, че е

Христос и е дошъл, и се е появил еди-къде си, и е започнал
да обединява човечеството, и трябва да му се поклоним като
на Бог, то това със сигурност ще бъде Антихристът. Впрочем,
нека да си спомним 24 гл. на Матея: „Тогава, ако някой ви
каже: ето тук е Христос или там е -  не вярвайте. Защото ще
се явят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби
и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. Ето,
казах ви отнапред. И те ако ви кажат: ето в пустинята е Той,
не излизайте; ето в скришните стаи е, не вярвайте; защото
както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад,
тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески /23-27/; ...тогава
ще се яви на небето знамението на Сина Човечески (кръста)
и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят
Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава
голяма; и ще изпрати ангелите Си с гръмогласна тръба и ще
съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до
другия край на небесата...“ /30,31/. И така, за да не се
заблуди стадото Христово, духовенството трябва да му отвори
очите и да го научи на тези неща, а не да угодничи на силните
на деня, от които най-силният ще бъде Антихристът.

В заключение бих искал да кажа, че тази книга е проекция
на идеите, които ме ръководеха през драматичното време
след 1988 година, затова формата на сборник от речи и
статии не е съществена, а подредбата не е толкова хроноло
гична, колкото тематична. Въпреки че толкова пъти казвах
тези важни за България неща, без решаването на които тя
няма да се оправи, всичко остана като глас в пустиня, затова
е тази книга, та дано се отворят очите на някои хора! През
тези години положих много усилия, изживях много неприят
ности, спечелих си много врагове ... но значимостта на каузата
си струваше жертвата. При всичките си несъвършенства и
човешки немощи аз се стремях да върша това дело с абсолютна
вяра в Бога и за Негова слава. Делата ми, както и спокойст
вието, с което се оттеглих от НКС, от членство в Пименовия
синод и т.н., показват ясно, че никога не съм се стремял към
власт (политическа или църковна).

Бог да благослови добронамерените читатели, които няма
да търсят в моята книга само грешки и слабости, а ще се
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постараят да вникнат в дълбочината и важността на проб
лемите и тяхното решаване, предложено на тези скромни
страници. Амин!

+ МАКАРИОПОЛСКИ ХРИСТОФОР

„А кога Ви пьдят от един град,
бягайте в друг, защото истина
Ви казВам, няма да дообходите
градовете ИзраилеВи, докле Син
ЧоВечески дойде “(Мат.10:23).

ГЛАВА ПЪРВА

ДЕРЗАЙТЕ, В СВЕТА СКЪРБИ ЩЕ ИМАТЕ

ТАКА БЕ СЪЗДАДЕН ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ
„СПАСЕНИЕ“2

2 Публикувано във в. "Огледало”, 20 май 1994 I., брой 7.

За себе си няма да говоря, тъй като за мен много се писа
и най-накрая всички разбраха, че съм завършил атомна физика
не в СССР, а в Софийския университет, и съм работил не в
секретни области на науката в Дубна, а само по изследване
на космическите лъчи на връх Мусала и на Тяншан (Казахстан,
до Алма Ата). От 1980 г. до края на 1985 г. бях ефимерий
(служещ йеромонах) в Арбанашкия и Соколския манастир.
Тогава завърших обучението си в Духовната Академия и през
февруари 1986 г. бях преместен със заповед на Великотър
новския митрополит Стефан като председател на храм „Св.
Троица" в гр. В. Търново. (Приложения №9, 13.)

Всичко започна, когато през март същата година поисках
от Великотърновския музей, намиращ се в конака, чудотвор
ната икона на Св. Минас. Пренесохме я до храм „Св. Троица"
с епитрахил и църковни песни. Подобно пренасяне на голяма
иконостасна икона на Иисус Христос се повтори и потрети
през април, но на по-голямо разстояние, от храм „Св. Троица“
до Зографницата, намираща се тогава до паметника на Велчова
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Завера. Почнах да търся хора, които в онова време да не се
страхуват дори от репресии за вярата. Така се появиха Петър
Пенков от Овча могила, баба Дечка Петрова от Шумен, Петър
Кънев, Стефан Христов и др.

През август, септември и октомври 1988 г. организирах
четири литийни шествия по улиците на В. Търново, в които
взеха участие неколкостотин души. И на 19.Х.88 г. в чест на
годишнината от смъртта на Йержи Попиелушко, след шествие
с икони и църковни песни до хълма Трапезица основахме
„Комитет за защита на религиозните права, свободата на,
съвестта и духовните ценности". Цели: възстановяване на
вероучението в училищата, свобода на религиозните ритуали
и религиозната книжнина, нов закон за вероизповеданията,
очистване на висшата йерархия на Църквата от короновани
слуги на безбожния комунизъм. На 26.Х. бях отвлечен в една
вила в село Арбанаси от майор Иван Лазаров и още двама
цивилно облечени служители на ДС, за да не организирам
ново шествие.

На 15.Х1Г. 1988 г.по решение на ръководството на Комитета
подадох молба до Търновския председател на Общинския
съвет да ми разрешат да хвърля кръста на Богоявление в р.
Янтра. Вместо разрешение Христо Маринчев, зам.-председател
на Държавния комитет по вероизповеданията към Външно
министерство със съдействието на еп. Григорий
Константийски по чл. 12 от Закона за изповеданията даде
нареждане на дядо Стефан и бях преместен в Черепишкия
манастир, считано от 1.1.89 г. Преди да отида на мястото на
заточението, докато издавах имуществото на храм „Св.
Троица" и новоселския храм „Св. Никола“ на 19.1.89 г. по стар
стил, с две леки коли обходихме и хвърлихме св. кръст на 5
места: 1) вира на Капиновския манастир, за което има донос
в Търновската митрополия и в МВР; 2) моста под Балдуиновата
кула; 3) в центъра на Габрово при моста на Рачо Ковача пред
стотици християни; 4) до гр. Дряново; 5) до с. Самоводене.

В Черепиш бях заточен до 27.II.89 г. Под контрола на
протосингела Павел и йеромонах Максим наблюдаваха
кореспонденцията ми и пъдеха всеки, който се опитваше да
влезе в контакт с мен. Тъй като радио „Свободна Европа“

вдигна шум за моето заточение, ме освободиха. В началото на
март 1989 г. се запознах с Благой Топузлиев, който беше
подал молба да напусне България. Поради това беше в
немилост пред бай Илия Минев -  председател на Дружеството
за човешките права, който заедно с Петър Манолов считаше,
че Благо изоставя борбата. Топузлиев не познаваше другите
членове на моята организация, тъй като не бе присъствал на
нито едно от събранията, нито беше участвал в съставянето
на документите. Просто му подписах пълномощно, че е мой
представител в чужбина и да бъде добре приет не като ренегат,
а като човек, изпълняващ „дипломатическа" мисия. Подарих
му св. Антиминс със светите мощи, защото допусках, че
Максимовият Синод ще го отлъчи от Църквата (както и стана),
въпреки че брат му бе Видинският митрополит Дометиан. На
9.III.89 г., когато той беше вече извън България, подадох
документи за регистрация във Великотърновския съд и
започнах интервютата си по радио „Свободна Европа“ .
Първото беше взето от Маруся Столева, после от Румяна
Узунова и т.н. Тогава и Благой се обади по Западните
радиостанции отвън, подкрепяйки моята критика за нелегитим-
ността на Максим и червения Синод и говорейки със
суперлативи в моя защита (вж. Приложения № 1,2).

На 28. III.89 г. Максимовият Синод нарече нашия Комитет
самочинно сборище и обяви, че е против тези наши цели,
тезиси и задачи, т.е. срещу вероучението и религиозната
свобода. В нашата програма малко по-късно влезе, при
запазване Патриаршеското достойнство на Българската
православна Църква, да се възстановят духът и принципите
на Екзархийския устав, а също и Юлианския богослужебен
календар, по който със знанието на ръководството на Комитета
аз продължавах да служа. Не бях прекъсвал старостилните си
служби още от времето, когато свещенодействах в Соко-
ловския манастир (1981 г.). Никога през живота си не съм
допуснал общи богослужения с еретици. Владиците постъпваха
като завършени безбожници по същия начин, както и партий
ните секретари -  разликата беше само, че носеха раса.

После още два пъти ме заклеймяваха в „Църковен вестник"
-  на 12 май и 2 юни. Не посмяха да обявят, че ме отлъчват,
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въпреки че в ръцете ми е документът, с който Максим е
натоварил дядо Стефан Великотърновски да заведе църковно
дело за отлъчване преди 10 ноември 1989 г. На 30.IV. 89 г.,
навръх Великден, бяха извършени няколко ареста на хора от
Комитета за защита на религиозните права. Мен ме отвлякоха
хора, ръководени от полковник Иван Трифонов, с покрита
глава от Търново до село Стояново -  на Джамбазовата колиба,
и ме държаха от сутринта до 21 часа вечерта. По данни на
РДВР -  Ловеч, в операцията участвали още трима специалисти
от зелената лаборатория (т.е. по убийства, подобни на
българския чадър) (Приложение № 3). Бях щастлив от
възможността да умра за Христа на Пасха, деня Господен, и
се молех никой от моята организация, освен мен, да не
пострада. На 26.7.1989 г. арестуваха Тренчев, който до
вечерта, според Т. Гагалов, е дал подробни писмени показания
за всички ни. По тези показания бяха арестувани още
четирима души и накрая, т.е. на 15.71.1989 г.*, задържаха
последен мен. Никого не издадох, затова от моята организация
бях единственият, който пострада. Поех вината, че съм дал
идеята за гладните стачки по време на „великото" преселение
през 1989 г. Защото още през март бях посъветвал Ибрям
Рунтов да не организира демонстрации, които щяха да се
окървавят, както и стана, а само масови гладни стачки. Там,
където ме послушаха (в Казанлъшкия край), не се проля кръв.
Когато бях в Главно следствено управление, от моята
организация не бе арестуван друг освен мен, защото въпреки
10-дневния разпит къде крия архива на Комитета, не го издадох
и досега не знаят скривалището. С мене свършиха арестите,
понеже свеждах показанията до собствените си действия,
отхвърляйки отговорността от другите членове на Комитет за
защита на религиозните права (вж. стр. 154 от книгата).
Категорично (писмено) отхвърлих инсинуацията на следова
теля, че идеята за гладните стачки на мюсюлманите ми е

* В същия ден в. "Борба“ излезе със статия “Къде отиваш,
йеромонахо?" (Вж. Приложение № 2.) Регистрацията на нашия комитет
се отхвърлила заради искането за вероучение,както четем в тази статия
от 15 юни 1989 г.

внушена отвън, и по този начин исках да запазя името на
Александър Новак, на Шила Байдман и другите дипломати, с
които бях правил открити срещи, а също и П. Бояджиев, когото
познавах само по телефона.

На 26.VII. ме прехвърлиха от „Развигор" 1 в Софийския
централен затвор. Обръснаха ме и ме остригаха, въпреки че
нямах присъда. Когато ме извеждаха на каре, виждах Т.
Гагалов, който ми правеше от десетина метра окуражителни
знаци (вж. Приложение №4).

На 15.7111. ме прехвърлиха с белезници по влака във
Врачанския затвор. Там товарех един камион с детайли от
стругарския цех. Пуснаха ме на 4.1Х.89 т. под парична гаранция,
както и другите арестувани по същия процес, под натиска на
комитета за организиране на международния екофорум. Нито
веднъж не се и опитаха да ме вербуват. Знаеха, че е
безсмислено. След освобождаването ми започнах да събирам
подписи към петиция за религиозните права. Един екземпляр
се пази още в Румяна Таслакова от „Дойче Веле". Между 300-
та подписа са тези на Радой Ралин, Тренчев, Пламен
Даракчиев, Петър Кънев, Петър Пенков; особено смели бяха
християнките от Асеновград, въпреки че там имаше червени
попове.

На 26.IX.89 г. внесох подписката в Народното събрание.
На 21 октомври 1989 г. организирах панихида за жертвите на
екокатастрофите в храм „Св.Димитър" -  София. На 25.X. ме
арестуваха в 6 часа сутринта. След разпит от познатия от
предишното задържане генерал от ДС ме натовариха на кола,
върнаха ме в Търново и ме поставиха под домашен арест. В
това време, на 26 октомври, стана „боят" пред Кристал.

На З.Х1. 89 г. с моите хора взехме участие в шествието на
Екогласност до Парламента.

След 10 ноември с някои сътрудници на Комитета -  Венци
Дуриданов, Петър Пенков, Стоян Зографа (нарисува големи
икони), Петър Кънев и други участвахме в организиране на
първия митинг на 18.Х1.89 г. пред хр. „Св. Ал. Невски". Там по
решение на организацията държах първатата реч срещу
насилието в мирния преход, което след това преповтаряха
всички други лидери.
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На 24.XI. стана голям митинг във В. Търново. Помня още
големия дъжд, който се изля тогава. С гореизброените членове
на Комитета за защита на религиозните права участвах в
срещите за организиране на СДС в апартамента на Г. Спасов,
срещу Румънското посолство. На една от тях, където бяхме с
Т. Гагалов, Д. Баталов, Тренчев, Г. Спасов, В. Дуриданов, Ж.
Желев противопостави своя проект за коалиция от дисидент-
ските организации срещу идеята за монолитна структура на
Л. Собаджиев, който, неудовлетворен, че не получи подкрепа
от останалите, отиде в Южния парк да събира хора за
Движение за гражданска инициатива. Коалицията ми се видя
по-удобна, защото даваше възможност от чисто религиозни
позиции да бъда в съюз, без да се смесва организацията ми
със синдикати и с партии. В това време масирано събирах
подписи по храмовете и когато станаха няколко хиляди, на
7.XII.89 г., в 17 часа устроихме религиозно шествие до
Парламента с икони и църковни песни за внасяне на петиция
за религиозни свободи. В него участваха 15 хиляди души. А
на същия този ден, около обяд, официално на ул. "Московска"
бяхме вече учредили СДС, в който Комитетът за защита на
религиозните права, свобода на съвестта и духовните
ценности бе коалиционен член-учредител. Тони Радков въобще
не беше член на моята организация и чак след откриване на
кръглата маса, през януари, го изкарахме като „експерт“ , за
да поиска оставката на Максим по съвета на проф. Р. п.
Тодоров, който ми посочи примера на Румънския патриарх
Теоктист. Уви, Т. Радков каза ни в клин ни в ръкав, че Максим
не бил чел Библията! А след няколко месеца започна да го
защитава.

На 11 и 12 декември 1989 г. ръководих първите мълчаливи
бдения със свещи на площада, който по-късно кръстих
„Демокрация". Присъстваха повече от сто хиляди души...
Беше толкова зашеметяващо и мистично, че Политбюро избяга
в Бояна да заседава. На 18, 19 и 20 служих панихиди за
Сахаров. В края на последната с неколкохилядно шествие
отидохме до Румънското посолство и анатемосахме Чаушеско,
което го и постигна в деня, в който пътувах за Германия -
26.ХН. 89 г. (за пръв път в капиталистическия свят). Българските

емигранти за жалост не ме подкрепиха материално, но от тях
разбрах, че Благой Топузлиев е събирал пари уж за нашия
комитет. До нас не дойде и пукната пара!

По решение на Комитета за защита на религиозните права
участвах с Петър Кънев на кръглата маса. Там отвоювахме
Софийската семинария (вж. Приложение № 10). Т. Радков
прояви „изключително благородната" си природа и подписа
предателски документ без пълномощия, бидейки само „ек
сперт“ , като излъга техническата секретарка-г-жа Скумриева
и след това изчезна, за да почне своето добре платено
оплюване по страниците на червено-жълтия печат. С него ме
запозна т.нар. отец Д. Амбарев през октомври 1989 г. в
градинката до Кристал. А той започна да тръби, че ми е писал
заедно с йеромонах Павел дипломната работа, която защитих
1985 г., четири години преди да се познаваме. Странно, че
йеромонах Павел писмено отрече да са я писали (вж.
Приложение № 11а), а вече бях започнал да се съмнявам, че
Радков е написал и Британската енциклопедия... (вж.
Приложение № 11 б). Но да го оставим да си тарасконства и
нека с неговите тарасконщини се занимават бъдещите му
биографи и „тончоведи.“ (За него вж. стр. 170.) Нека да се
върнем към събитията, които само Божията милост не допусна
да станат трагични.

Когато организирах огромните бдения със свещи, те ми
докараха както хиляди приятели, така и хиляди врагове. На
бденията служех водосвети и учех хората да се молят с Отче
наш и други молитви и им четях Св. Евангелие на фона на
църковен хор, което не е забранено от никой Православен
канон. Защото молитви се правят не само в храма, но и по
домове, на мегдани и нивя, както за дъжд, тъй и при мор и
бедствия, а България до ден днешен си е в истинско бедствие.
Но Бог чу молитвите на стотиците хиляди на площадите и кръв
не се проля.

В началото на 1990 г. организацията се преименува в
Християнски съюз „Спасение". На 25 февруари спрях ексце
сии, свързани с провокация да се извади насилствено мумията
на Г. Димитров от мавзолея. Убеден съм, че това беше
правилно, защото тялото му бе атеистичен идол за комунистите
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и ако беше станало нещо с него, цялата страна щеше да бъде
залята от вълна на червен терор. С какво можеха да се
противопоставят седесарите на въоръжената партийна маса?
Аз ненавиждам ексцесиите и причиняване на страданията
спрямо което и да е живо същество, затова съм и вегетарианец
от 1973 г. Разбира се, това е в съответствие с древните
монашески устави.

Не може да се забрави, че на Великден 1990 г. имаше
стотици хиляди души на площад „Демокрация" и аз служих Св.
Литургия с антиминс със св. мощи, според канона след
водосвет.

На 6 май 1990 г. -  Гергьовден по стар стил, след решение
на ръководството на Християнски съюз „Спасение" водих
най-грандиозното шествие в България, началото на колоната
в НДК, а краят в това време на мавзолея, което свърши пред
НДК с молебен и митинг-концерт. Лидерите на СДС дойдоха
изненадани, защото не знаеха за това мое мероприятие.
Берон попита изумен: „Ти ли събра тези хора?". Накрая дадох
думата само на земеделците.

На 2 юни 1990 г. Християнски съюз „Спасение“ организира
автопоход от 250 автомобила до връх Вола, ръководен от
белия лекотоварен „Ситроен" на организацията, подарен от
българи в Швейцария. Не се кандидатирах за ВНС.

След изборите на 16 юни ме извикаха пред телевизията да
омиротворявам хората от СДС и БСП. Кръст в ръката си
нямах, но ръцете ми бяха на кръст, за да спирам дори най-
малкия намек за насилие, за което има телевизионен запис.
Свидетел беше капитан Борислав Борски, който стоеше близо
до мен и би ми сложил белезници, ако вместо да омиротво
рявам хората, си бих позволил ексцесии. Тези баби, които
след това ме клеветяха, вече са получили Божие възмездие,
затова накрая млъкнаха, а може би се умориха да лъжат. Сам
ген. Семерджиев официално заяви, че полицията присъствала
на произшествието, потвърждава моите думи.

На 20 юли 1990 г. ми се извиниха митрополитите Пимен,
Калиник, Панкратий, Кирил, Стефан, Дометиан на страниците
на „Църковен вестник" (и „Софийски новости" от 17 юли), че
не са оценили правилно „дейността на йеромонах Хр.Събев"

преди 10.XI.89 г. (Приложение № 7)
Колко богослужения и водосвети отслужих пред хиляди

хора, чет нямат. В НКС държах винаги принципна, но и
обединителна позиция! На 21.7.1992 г. получих архимандритско
отличие и на другия ден си подадох оставка от поста зам.-
председател на НКС по духовните въпроси, тъй като имах
вече епископско наречение да бъда ръкоположен за епископ
Макариополски, което и стана от шестима архиереи на
26.7.92 г., след като имах 12 г. стаж в Църквата (Приложение
№13а). Неоспоримостта на моето ръкоположение идва ако
щете и от това, че стана преди "схизматичното" ръзделяне на
двата „синода" (на 2.7Н.92 г.) Техните взаимни отлъчвания и
съдилища са чист камуфлаж. Първо, да си спомним как
Цариградската патриаршия беше отлъчила Иларион Макарио
полски, Авксентий Велешки, екзарх Антим I и цялата Българска
православна Църква. Но те не обърнаха внимание и продъл
жиха да ръкополагат епископи, от които получихме приемство
и всички български духовници, в това число и двата т.нар.
синода.

Второ: тези, които сега се правят на съдии от двата
псевдосинода, сами са се осъдили, тъй като от 1961 г. насам
са участвали в еретически молитви в Женевския църковен
съвет. Приложения № 14, 15 свидетелстват за това, че
Йерусалимският патриарх ми разреши да отслужа в неговия
диоцез св. литургия и водосвет.

Трето: при техните т.нар. съдилища те не спазват елемен
тарните канонични изисквания за процедура и са гласували
със събиране на подписка (вж.Приложение №8).

Нашата цел беше Християнски съюз „Спасение“ да не е
толкова голяма, но да е качествена организация. За жалост
понякога се явяваха провокатори, но за малко и си отиваха,
защото уставът, който бяхме направили, не допуска разцеп
ление.

ХС "Спасение" предупреди през декември 1991 г., че
Ж. Желев не бива да става президент безусловно, а само при
писмен договор със СДС. Получих упреци от страна на много
хора (Допълнение № 2, стр. 35). По-късно същите мърморковци
признаха, че съм бил прав, но всичко беше вече свършило...
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Допълнение № 1 към гл.1

К О М Ю Н И К Е
на Комитета за защита на религиозните права, свободата

на съвестта и духовните ценности
(по р.Свободна Европа, Дойче Веле и др.) 2.17.1989 г.,

гр.В. Търново

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Възстановяването на древните апостолски традиции и

спасителното възвръщане към духа на първичното, автентичното
християнство, както и удовлетворяването на изискванията на
съвременността и съобразяването с прогресивните възможности за
комуникация, динамичност и организационно усъвършенстване
трябва да залегнат в основите на една актуална религиозна
програма за всеобщо спасение на хората в смисъл на възприемане
изкупителните заслуги на Богочовека Иисус Христос. Ето защо се
постави на дневен ред създаването и учредяването на Комитет за
защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните
ценности, призван да реализира органично съчетание на древното
със съвременното привнедряване на високоетичните принципи на
Християнството в общественото съзнание и духовния живот на
хората. Актуалността на такъв комитет е наложена от много
нерешени проблеми на религиозната действителност, като:
отношението между Църква и общество, религиозната информация
и обучение, разширяването на благотворителната дейност на
вярващите. Тук се включват и въпросите за усъвършенстването на
законодателството и привеждането му в съответствие с подписаните
от НРБ международни споразумения, а също и необходимостта от
корекция на някои положения от Устава на Българската
православна Църква с цел да се хармонизира с каноническата
система на св. Православие. Например в чл.16, гл.II -  избиране на
патриарси, е регламентирана антиканоничната намеса на светските
власти при избор на висши духовници, което е в разрез с 30
правило на св. Апостоли: „Епископ, който си послужи със светските
власти и чрез тях получи епископска власт в църквата, да се
низвергне и отлъчи, както и всички ония, които се съобщават с
него", а също и с 3-то правило на VII Вселенски събор, с 5-о
правило на Лаодикийския събор... Освен това гореспоменатият
член 16 не отговаря и на 53 член, ал.2 от Конституцията: „Църквата

е отделена от държавата.“
Разбира се, не всички положения от сега действащия устав на

Българската православна Църква /53 г./ са неправилни: напр.
чл.129: „Църковният народен събор се свиква редовно веднъж на
4 г., а извънредно -  при нужда.“ За съжаление такъв събор не се
е свиквал вече 36 г. (!?). Чл.16, т.8, 9 -  участие на представители на
свещеническия съюз и на представители на съюза на църковните
служители.

И така, нашата цел е не да се нарушават принципни положения
и справедливи закони, а да се спазват. Несъвършените трябва да
се усъвършенстват, като се внесат предложения пред органите със
законодателна инициатива в НРБ, които да имат конструктивен и
отговарящ както на съвременността характер, така и да бъдат
съобразени с древните и вечни изисквания за човешките права и
свободи.

Идеята за Комитет за защита на религиозните права възникна
в гр.В.Търново, духовния център на България. От едно братство на
вярващи християни след провеждането на 4 литийни шествия през
1988 г. съответно на: 14.7111.; 7.IX.; 24.IX. и 19.Х. по улиците на
града, в които участваха няколкостотин представители от Шумен,
Варна, Габрово, Дряново, Трявна, Г.Оряховица и естествено
В.Търново, се положиха основите на Комитета. Това стана на
историческия хълм Трапезица на 19.Х.1988 г.

Ръководството на Комитета потърси юридическо признание и
регистрация пред съдебните органи на НРБ след 9.111.1989 г.
Въпросът за регистрацията му обаче остава още открит. Учудваща
е отрицателната реакция от страна на отговорните органи въпреки
добрите, благородни и аполитични цели и задачи, които сме си
поставили с неговото основаване.

Водени от Божия дух и изпълнени с Христовата любов, ние
искаме да се повдигне религиозното и нравствено ниво на нашето
общество. Силно сме обезпокоени от общия упадък на морала и
хуманността, както и нарастването на престъпността в последно
време.

Затова Комитетът излиза със следните предложения:
1. Да се даде право на изповеданията да работят върху

религиозното и нравствено възпитание на младежта (право да се
изучава предмет по вероучение (основи на религията) в учебните
заведения при изразено свободно желание от страна на учащите
се със. съгласието на родителите, т.е. ф а к у л т а т и в н о ! )  по
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чл.26 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,
връщане на семинариите в София и Пловдив.

2 . Да се даде възможност за излъчване по радиото и телевизията
на неделното и празнично богослужение, извършвано в предста
вителни храмове на страната. Прожектиране на религиозни филми,
както това става в целия цивилизован свят.

3 .Масов тираж на религиозна литература -  Библия във всеки
дом.

Д.Разтревожени от студеното и бездушно отношение в болниците,
да се даде право на изповеданията да откриват, ръководят и
финансират домове на милосърдието.

5 .Последователно спазване на принципа за ненамеса на
светските власти в църковните дела, за да бъде безпрепятствена и
резултатна дейността на Църквата за осъществяване на предход
ните предложения -  1, 2. 3, 4!

За съжаление намират се хора от официалната църковна
йерархия, които се обявяват за радетели на делото на Христа и
св. Православие, но проявяват неразбиране и недоброже-
лателство към Комитета, оправдавайки се лицемерно със загри
женост за добрия ни народ, а всъщност милеейки единствено за
собственото си материално благополучие и високо обществено
положение. Те обявяват Търновския религиозен комитет за
самозвано, самочинно сборище. Но самочинство в продължение
на десетилетия върши висшата йерархия, отклонявайки се от
Христовите заповеди и каноните на св. Православие, което
обяснява и нежеланието й да спазва чл.129 от устава на
Българската православна Църква, както и закриването на
свещеническия съюз!

И така, истинските поклоници на Бога в Дух и Истина са
изправени пред дилемата: н а б е д е н а  с а м о ч и н н о с т
или псевдодисциплина. Ръководството на Комитета единодушно
изразява своята увереност, че за чистите християни няма да е
трудно да направят верния в Господа избор за св.Църква между
самочинната вярност към Христа и дисциплинираното следване по
стъпките на Юда...

Ние призоваваме Божието благословение над нашите предани
приятели и оставаме верни в Христа молитствуватели. АМИН!

Йеромонах Христофор Събев

Допълнение № 2 към ГЛ.1

ПРЕДУПРЕЖДАВАХ ТОГАВА3

3 Публикувана вьв в. “Демокрация", 15 януари 1994 г., брой 12
(1204) в рубриката "Право на отговор".

* Оттогава влезоха в обръщение термините “люспи“ и "отлюспване".
4 Публикувана вьв в. "Демокрация", 13.Х. 1993 г., Милена Бояджиева.

Позволявам си да отхвърля написаното във в."Демокрация“ на
12 януари 1994 г. за случая с определянето на Желю Желев като
кандидат на СДС за президент през зимата на 1992. Когато се
обсъждаше този въпрос в Националния координационен съвет на
СДС, моето изявление беше: „Нека Желю Желев да дойде на
„Раковски" 134 и да поеме писмени ангажименти, ако иска да се
кандидатира със синята бюлетина. Ако той не дойде, бихме могли
да се спрем и на други кандидатури... Не мога да имам пълно
доверие на Желю Желев, тъй като по време на изборите на
13 октомври той фактически подкрепяше либерали, портокали и
разни други люспи*.“

Когато Желев наистина дойде в НКС, предизвикан от моето
изявление, аз настоях той да подпише писмено споразумение с
нас, но колегите ми ме възпряха. Те сметнаха, яе това не е нужно.
Ако ме бяха послушали, нямаше да се стигне дотук.

Приложение към ГЛ.1

ПЕТ СВЕЩИ ЗА ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ СПАСЕНИЕ4

Християнският съюз „Спасение" отбеля.за вчера в Пловдив
своята пета годишнина. В октомврийските дни на 1988 г. се роди
Комитетът за защита на религиозните права и духовните ценности
и това много уплаши тогавашната власт (авторката го знае от
опит). На 19 януари 1989 -  Йордановден по стар стил, бе една от
публичните изяви на християнската организация във Велико
Търново. Архиепископ Христофор -  тогава отец Събев, застана
начело на литийно шествие и хвърли кръста от моста на река
Янтра. Два гряха видяха тогавашните църковно-партийни управ
ници -  публичност и връщане към стария стил на християнското
вероизповедание.
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Месеци наред Комитетът безуспешно се бореше с властите за
своята регистрация. През май 1989 полк. Йордан Орманков,
фактор в МВР, ми каза (тогава бях репортер на в."София нюз"):
„Няма да ги регистрираме, защото това би създало прецедент и
други неформали биха поискали регистрация. Вижте какво става
в СССР -  регистрираха хиляди неформали и сега не могат да ги
озаптят.“ Оттогава и до ден днешен християнският съюз „Спасение“
не можа да бъде озаптен от Държавна сигурност. Това бе
организация, запалила през декември 1989 пламъчето на надеждата
за демокрация на хиляди хора на своите бдения със свещи...

„И тъй Всеки, който Мене
признае пред човеците
ще призная и Аз него пред
Моя Отец Небесен" (Мат. 10:32),

ГЛАВА ВТОРА

В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО...
(Проповеди по площадите)

ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ5

БРАТЯ И СЕСТРИ,
Тез две слова ще карат вечно цялата Вселена да тръпне и

благоговее.
Да преклони смирено колене пред подвига чутовен на

Христа.
Сега ликуват Ангелите. Тварите сияят, звездите в хор

възпяват тържеството над смъртта. Защото втори път е
победена тя.

Веднъж -  при сътворението на света, когато Бог изведе
мирозданието свое от небитие, от хаос и от тъмнина.

Когато рече: Да бъде светлина! И после отдели с твърд
водата от вода.

Когато насади с дървета райската градина и я засели с
живи същества, а сложи за венец на цялото творение човека,
образ и подобие на Свойта слава и величие, и обеща му
вечните блага.

И втори път, веч хиляди години, след като паднал бе Адам
и всички твари с него. А грях отделяше земята от твърдта. И

5 Проповед, прозвучала за първи път по Радио .Свободна Европа“
на 30.1У.1989 г., докато авторът е бил арестуван с кърпа на главата в
Джамбазовата колиба до Ловеч. Публикувана във в.“Демокрация“ ,
4.17.1991 г„ брой 80 (346).
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страшна бездна се разстилаше между Твореца-Бог и неговата
рожба -  земния човек. Там в мрака носеше се стон: „О, Боже,
вечна ли ще бъде таз прокоба на смъртта? Не ще ли се смилиш
над нас?“

И ето Бог погледна милостиво към поробените си деца.
Тъй както беше обещал предвечно, изпрати Своя Син

Възлюбен на грешната земя. Там, гдето няма светлина и няма
правда, няма свобода. Там, където в духовна тъмнина не
може да проникне светъл лъч на обич и надежда. И само
злобата беснее. Царствува смъртта.

Дойде при нас, човеците, Син Божий и човешки. Носещ
ново, тайнствено и съкровено изстрадано учение за жертва
изкупителна към Бога, в която се принесе Сам. Иисус от
Назарет -  беден дърводелец без блясък външен. Кротък и
смирен.

Учител Миров, нов Рави, на злоба, фалш и лицемерие
изобличител страшен с мощно слово, с Дух свети. На болести
и грехове лечител. При Понтия Пилата, предаден от Юда, от
всички изоставен, на кръст между разбойниците разпнат на
Голгота! Пострада и като човек умря и бе погребан.

Но като Бог възкръсна и със смърт самата смърт Той
победи!

И даде нам, които вярваме в Него, за вечността да се
спасим. Христос возкресе! Амин!

РЕЧ, ПРОИЗНЕСЕНА НА 18.Х1.1989 г. НА МИТИНГА ПРЕД
ХРАМ „СВ.АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ“

„Вие сте солта на земята. Но ако солта изгуби сила, с
какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва,
освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Вие
сте светлината на света. Не може се укри град, който
стои на връх планина. Нито запалят светило и го турят
под крина, а на светилник и свети на всички вкъщи.
Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят
добрите ви дела и да прославят Небесния Отец." (Матей
5:13-16).

БРАТЯ И СЕСТРИ! ВЯРВАЩИ И СВОБОДОМИСЛЕЩИ!
СКЪПЙ СЪНАРОДНИЦИ!
Всички ние сме въодушевени от най-светла надежда, че

скоро ще бъдем свидетели на действителните благотворни -
промени, засягащи самите основи на обществения живот.
След изминалите десетилетия на духовен мрак, след цялото
това ужасно време на страх и несигурност, на потъпкване и
репресии ще дойде ден светъл, ден желан, ден на истината.
Безспорно е, че нашият изстрадал народ има моралното право
да потърси отговорност за цялото причинено му зло. Да,
именно отговорност! Но нека не бъде разправа! Нека не бъде
безжалостна мъст! Впрочем едно опрощение е винаги
възможно и желано, но трябва да бъде предшествано от най-
искрено покаяние на провинилите се. Както Сам Спасителят
казва: „Ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще
прости Небесния ви Отец" (Матей 6:14).

И тъй, нека да бъде възстановена святата правда, но без
озлобеност, без кръв, без ексцесии!

Ние, христовите ученици -  членове на Търновския религи
озен комитет, призоваваме в това смутно и несигурно време
към мир и любов в Христа!

Ние се обръщаме към вас, радетели на демокрацията, по
нищо да не се оприличавате на тези свалени тирани, които
бяха печално известни със своите брутални злодейства!

Затова нека си поставим за цел, критикувайки, да не
очерняме, търсейки отговорност, да не пресилваме. Не само
да рушим, не само да отричаме, но и да съзиждаме, да
утвърждаваме!

Преди всичко трябва да възстановим истинските духовни
релации. Защото несъмнено има общочовешки ценности, които
никога не остаряват и на тях се крепи обществото. Затова не
биваше така безотговорно да бъдат пренебрегвани и потъп
квани.

Всички знаем, че на Христовата вяра дължим съхранението
си като нация през вековете. За жалост през последните
изминали десетилетия бе погазвана всяка свободна рели
гиозна изява -  не само на православни християни, но и на
протестанти, католици, на мохамедани и на всички други
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религиозни деноминации. Бе посягано на храмове и джамии,
бяха забранявани погребения, обреди, процесии, пречеше се
на извършването на всяка религиозна дейност. Защото именно
тоталитарната система не може да търпи каквато и да е
демократична алтернатива, на която сигурен индикатор са
религиозните права, свободата на съвестта и духовните
ценности.

Но може ли да се говори въобще за тях, щом като според
чл.53,ал.1 от комунистическата Конституцията все още е
разрешена само антирелигиозната пропаганда, но не и
свободата на религиозното слово? Или щом като по чл.38,
ал.2 от тази Конституция -  „Законен е само гражданският
брак“ , но не и религиозният, поради което днес е рядко
явление здравото и морално оградено семейство.

Това неравенство, тази дискриминация на вярващите от
страна на атеистите не спира дотук. Тя преминава през
закона за изповеданията в чл. 20 и 21, монополизиращи
правото за обучение и възпитание на младежта и учащите се,
както и откриване на болници и сиропиталища единствено за
атеистичната държава и забраняващи на изповеданията да
извършват тази благородна дейност, в която те биха били
изключително полезни.

Тогава не е за учудване, че се усилва нравствената
безотговорност и престъпността сред младежите, а също и
бездушното отношение към болните и страдащите. Или в
ограничителните членове 7-ми за религиозните процесии и
служби на открито и 22-ри -  24-ти -  за външните връзки на
изповеданията. Както и в чл.176, ал.З от Наказателния кодекс,
по който, ако свещенослужител дръзне да извърши религиозно
бракосъчетание без предварителното гражданско, се наказва
с лишаване от свобода до 1 година плюс публично порицание.
Няма съмнение, че тези несправедливи закони трябва да
отпаднат, понеже противоречат на чл.18, 19, 20 и 26 от
Всеобщата декларация за правата на човека (10.ХП.1948 г.).

И още по-неприятни са противоречията в самото законо
дателство, като напр. чл.12 от Закона за изповеданията, който
развързва ръцете на светската администрация да премества
и уволнява свещенослужители независимо от становището на

църковното ръководство, което е в разрез с чл. 53, ал. 2 от
Конституцията: „Църквата е отделена от държавата.“ Лошото
е че и висшите ръководства на вероизповеданията са се
приспособили към тази несправедливост и приемат това грубо
вмешателство на светската власт като нещо напълно естест
вено, да не кажем и като манна небесна. Напр. чл.16 от
Устава на Българската православна Църква, където е рег
ламентирана антиканоничната намеса на светските власти и
при избор на върховен духовен предстоятел (патриарх), за
когото гласуват представител на Националния съюз, на
Отечествения съюз, представител на БАН, представител на
Върховния съд на републиката, представител на Външно
министерство -  Директора по вероизповеданията. Това е в
разрез с 30 правило на Св. Апостоли: „Епископ, който си
послужи със светските власти и чрез тях получи власт в
Църквата, да се низвергне и отлъчи, и всички, които се
съобщават с него.“ Да не говорим за това, че изборът му е
нередовен, тъй като църковните избиратели, които го избират,
са избрани за последен път през 1951 г., имат четиригодишен
мандат, а са употребени за неговия избор през 1971 г., т.е. 16
години без мандат. Но и самият устав на Църквата е сменен
неканонично през 1950 г. не с църковно-народен събор, а със
синодално решение, което е все същото Конституцията да се
сменя не от Парламента, а с правителствено постановление.
И това става по нареждане на тоталитарната власт.

Но за голямо неудоволствие на вярващите от различните
вероизповедания, и патриарх, и владици се надпреварват да
твърдят колко била свободна религията у нас и да заклеймяват
всеки, който разкрива истината. За такива Господ е казал:
„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте
Царството небесно за човеците, защото нито вие влизате,
нито влизащите пускате да влязат" (Матей 23:13). Ние,
членовете на Комитета за защита на религиозните права,
свободата на съвестта и духовните ценности, като изразяваме
своята гражданска и християнска позиция, настояваме за
истинска демокрация, промени и гласност и няма да се
успокоим, докато не ги видим осъществени на дело. Затова
трябва:
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1 . Да се въведе факултативно обучение по основи на
религията-вероучение в училищата. |

2 .Масов тираж на религиозната литература -  Библия за
всеки дом.

3 .Религиозни филми, проповеди и литургии по средствата
за масова информация -  да бъдат те трибуна и за християните.

4 .3аконодателни гаранции за ненамеса на светската власт
в религиозните дела.

Ние призоваваме всички честни, вярващи и свободо-
мислещи хора да подкрепят нашата самоотвержена и
благородна борба за мир, демокрация и християнска нрав
ственост. ■'.

Бог да благослови демокрацията! Бог да пази България!
Амин!

РЕЧ, ПРОИЗНЕСЕНА НА 25.Х1.1989 Г. в ГР. ВЕЛИКО
ТЪРНОВО НА МИТИНГ НА МАРНО ПОЛЕ

"Тогава Иисус им рече: Дух Господен е върху Мене,
затова Ме помаза да благовестя на бедните,
прати Ме да лекувам ония, които имат сърца
съкрушени, да проповядвам на пленените осво
бождение, на слепите проглеждане, да пусна на
свобода измъчените, да проповядвам благоприят
ната Господня година" (Пук.4:18,19).

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ! БРАТЯ И СЕСТРИ!
Цели две седмици ние сме в приповдигнато състояние на

духа, окрилени, обнадеждени, че най-после правдата ще
възтържествува и доброто завинаги ще се възцари в нашия
живот! Заедно с нас се радват всички честни и благородни
хора, неопетнени като слуги на режима. Радват се тези, които
претърпяха гонения и репресии. Тези, които бяха уволнявани,
заклеймявани, затваряни, бити, а също тези, които досега
благоразумно се спотайваха и мълчаха... Защото наистина се
промениха някои неща -  от върха на пирамидата слязоха или
по-точно бяха заставени да слязат неколцина компрометирани,

загубили доверието на народа плутократи (отнеха им резиден
циите). Беше отменен един позорен член от закона -  273.
Станаха и няколко нережисирани митинга. Казаха се остри
думи особено по адрес на падналите. Заговори се за съд, за
отговорност. И толкова. Надеждите са големи, но гаранциите
-  малки. Защото нищо още не се е променило съществено,
само започна да се разплита кълбото. Един етикет се смени
с друг, но бутилката остана същата, както и съдържанието в
нея. Апаратът и системата останаха непроменени, нашият
народ иска реални промени, а не само на думи, не само на
имена и личности. Тези, които разбират и могат да мислят със
собствената си глава, очакват преди всичко да се даде
достъп на независимите организации до средствата за
масова информация и да започне истински ползотворен диалог
между тях и държавата. Без гарантирана и реална свобода на
словото и печата не могат да се набележат, анализират и
решат проблемите. Без достъп до информация, отнасяща се
до всички сфери на обществения живот, свързана със
здравето, правата и интересите на обикновените хора, както
и за състоянието на държавата, не може да се даде истинска
гласност и няма да стигнем до съществени промени. Освен
това трябва да се произвеждат истински свободни избори,
контролирани от независимите организации, а ако трябва и от
ООН. Едва тогава може да се пристъпи към промяна на
законодателството и привеждането му в съответствие с
подписаните международни споразумения в Хелзинки и Виена,
за да стане България истински цивилизована и правова
държава. Също трябва да се разделят законодателната,
изпълнителната и съдебната власт. Да се пристъпи към
политически, идеологически, партиен плурализъм и истинска
демократизация, да се решат и икономическите проблеми
чрез преминаване към свободно пазарно стопанство...

Но гаранция може да бъде само укрепването на нравст
вено-етичните основи на обществото. Нашият народ е
преситен от партии, от политика, от лъжи и демагогия. И тъй,
истински прогрес може да се постигне едва когато се обнови
Духовният живот на народа. Това означава, от една страна,
Да се даде свобода на възгледите, плурализъм на творческите
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концепции и тяхната реализация, т.е. да се разкрепости
науката, образованието, изкуството и духовната сфера. Да не
се свежда до наемен казионен глашатай, до еднопартийна
трибуна. А от друга страна, да се възстановят вечните общо
човешки ценности, които досега бяха толкова кощунствено
потъпквани. Това се отнася и за Християнството, което ни
запази като нация, което бе основа на духа и морала на
народа.

То е и идеологическата алтернатива на тоталитаризма.
Религиозните права, свободата на съвестта и духовните
ценности са верен критерий и индикатор на демократизацията
в която и да е страна. Затова нашият, Търновският религиозен
комитет, се бори вече цяла година за тяхната реализация и
утвърждаване. Това, което е в сила за цяла Европа! А сега се
търси и от СССР... Искахме и ще искаме:

1) ВЕРОУЧЕНИЕ в училищата (факултативно, по желание);
2) Библия за всеки дом; 3) Свободна религиозна благот
ворителност и подпомагане на инвалидите, за които липсват
протези; 4) Отделяне, т.е. изнасяне навън на хотелите от
манастирите; 5) Специално за Търново: възстановяване на
хр.“Св. 40 мъченици“ , хр.“Св.Димитър“ , изправянето на
вътрешността на патриаршеския храм на Царевец (засега кич
и безобразие).

Естествено нашата борба е с мирни християнски средства
(по метода на Христос и за ненасилие). Започнахме с
религиозни шествия. Минахме през арести, заточения,
уволнения... Но не сме се спрели нито за миг. Събирахме и
събираме подписи под нашата петиция до Народното събрание
за промяна на чл.чл.53 и 38 от Конституцията, дискриминиращи
вярващите от страна на атеистите. А също на чл.чл.20 и 21,
монополизиращи правото на държавата върху обучението и
възпитанието на младежта и учащите се, а също на чл.12,
регламентиращ „правото на държавата" (светската адми
нистрация) да уволнява свещеници независимо от стано
вището на духовните им началници. Свободно да се вършат
погребения, процесии и служби на открито -  досега ограни
чавани от чл. 7 от Закона за изповеданията. Само по този път
ще се оправят нещата у нас и ще добием истинска религиозна

свобода.
Бог да благослови бъдеща, високоразвита, демократична и

преди всичко християнска България!

РЕЧ, ПРОИЗНЕСЕНА НА МИТИНГА ПРЕД
ХР.“СВ.АЛ.НЕВСКИ" НА 10.ХП.1989 г.

„Тогава Иисус им рече: Ето Аз ви пращам като овци посред
вълци: и тъй бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби“
(Мат. 10:16).

БРАТЯ И СЕСТРИ! РАДЕТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА! -
Христос, Кроткият Спасител на света, се принесе в жертва

за всички хора, за цялото човечество! Умря на кръста и
възкръсна в третия ден, според писанията възлезе на небесата
и стои отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди
живи и мъртви и царството му не ще има край!

Ето, Той невидимо е над всички нас със своя вечен призив
за мир и любов, за братство и единение! Цялото негово
възвишено учение се изразява в двете съвършени Божест
вени заповеди: 1-та: „Възлюби Господа Бога твоего от всичкото
си сърце и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с
всичкия си разум", а П-та: „и ближния си като себе си" (Лука
10:27).

Христовата нравственост е най-възвишената алтернатива
на тоталитарната система, на потисничеството и на злото.
Затова ние, членовете на Комитета за защита на религиозните
права, свободата на съвестта и духовните ценности, предлага
ме над всички човешки учения, правила, наредби и устави да
поставим св.Евангелие. Да го приемем като основен морален
закон на обществото, като непроменима наша духовна
конституция! Да го държим пред себе си като щит на нацията,
да ни бъде като основно ръководно начало, алфата и омегата
на целия ни живот! Напомням ви, че през вековете то се
съхрани в народното съзнание и ограждаше и пазеше
България, и 45 години комунизъм не можаха да го изкоренят.
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То сега е особено актуално, защото, от една страна, трябва
да продължат демократичните промени, непрестанно, перма
нентно, до окончателното и съвършено освобождение на
обществото и народа. От друга страна, като условие да се
спазва НЕНАСИЛИЕТО! МИРЪТ! И ЛЮБОВТА! И всеки, който
би дръзнал да наруши тези две основни изисквания, първото
-  движението на прогресивните промени, или второто -
ненасилието като основен фактор на демокрацията, ще се
постави в положението на провокатор, както и ни предуп
реждава словото Божие: „Пазете се от лъжливи пророци,
които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци
грабители: по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се
грозде от тръни или смокини от репей? Тъй всяко добро дърво
дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове"
(Мат. 7:15-17).

Радетели на демокрацията!
Сега целият народ възлага своите надежди на вас! Вие

трябва да продължите това свято дело на благотворни
преобразования, от които всички толкова много се нуждаем,
но мъдро и разумно, с дълбоко разбиране на огромната
отговорност, която сме поели! За да се уподобите на най-
човечния и най-добрия преобразовател на света Иисус
Христос, който казва „Дух Господен е върху Мене, затова Ме
помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония,
които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените
освобождение, на слепите преглеждане, да пусна на свобода
измъчените, да проповядвам благоприятната господня година"
(Лука 4:18,19).

Ние вярваме, че наистина сме на прага на благоприятната
за нашия народ Господня година!

Бог да благослови България! Амин.

ПЪРВАТА ОФИЦИАЛНА В БЪЛГАРИЯ ПАНИХИДА ЗА
ЛЕВСКИ -  17.11.1990 г. ПРЕД ХР."СВ.АЛ.НЕВСКИ"

'Тогава Иисус им рече: Никой няма любов по-голяма от тази
да положи душата си за своите приятели“ (Йоан 15:13).

БРАТЯ И СЕСТРИ! БЪЛГАРИ ДЕМОКРАТИ И РОДОЛЮБЦИ!
Днес, когато целият народ изстрадва това трескаво време

на родилни мъки на демокрацията, нека приковем погледа си
във великата саможертва на най-истинския между българите,
най-светлия между будителите, най-безкористния между
демократите! Дякон Игнатий -  Левски: „Ако спечеля, печеля
за цял народ, ако загубя, губя само мене си." Братя! Помнете
тези слова и никога не ги забравяйте! Защото те са написани
с кръвта на един светец! Апостолът на свободата! Нека всеки
един от нас изкаже клетвено огнените му думи: „Аз съм
посветил себе си на отечеството си да му служа до смърт и
да работя по народната воля." Защото те извират от дълбо
чината на една чиста душа! На едно изпълнено с любов към
народа си сърце: служение до смърт и работа в името на
народната воля! Дали Левски е изпреварил своето време, или
ние сме много изостанали? И само за онова време ли важат
неговите думи: „Днес всеки притеснен и потиснат, всеки,
комуто тежат робските синджири на врата и който носи
жалостното и срамно име роб, е напънал всичките си сили -
и нравствени, и физически -  и-търси случай да отърси от себе
си по какъвто и начин да било робското тегло, да разкъса
робските вериги и да отстрани далеч от себе си името роб.
Всеки иска да живее свободно и да се наслаждава на Божията
природа, всеки иска да бъде човек. Роби сме и ние българите...
Но и ние търсим случай да разкъсаме робските вериги, да
подигнем и изградим храма на правата свобода и дадем
всекиму своето." „За да си добие първата чест и слава
нашето мило отечество България, най-после (за) да бъдем
равни с другите европейски народи, зависи от нашите
собствени задружни сили. Ако е за Българско, то времето е
в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него
обръщаме." „Но ето днес всеки българин се вика да покаже
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на дело родолюбието си, защото се определя часът на
свободата."

Братя! Не е ли дошъл часът да извикаме като дякон Левски:
„Комуто се харесва, да върви с нас. За отечеството работим.
Кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим,
защото всеки бърка, па не може сам да се съвземе. На драго
сърце трябва да обичаме онзи, който ни покаже грешката,
иначе той не е наш приятел."

Дяконът не търпи лицемерието! Внимавайте да не получим
неговия упрек: „Не трябва да давате подпори на глупци! Ти
не си народен: виждаш злото народно и не го казваш, а чакаш
го да стане по-голямо и да убие народа." Братя! Трябва ли да
стигнем до последната критична степен? Нека ясно кажем,
ако сега не се променим из корен всички. Както ще ударим
дъното и никога не ще излезем от гибелната яма. Тогава ще
е късно и злото непоправимо, катастрофата тотална, разрухата
окончателна! Затова да напомним думите на Апостола:
„Времето за помагане е сега, закъснелите не ще бъдат вече
наши приятели, не ще да ги е раждала българка, не са хора."
„Трябва бързане, защото в много (още) не сме приготвени, а
хората, като ни гледат мързеливи в работа -  няма и да ни
чакат, защото сватбата е близо." Днес почетохме паметта на
Левски, отслужвайки заупокойна служба за него, защото е
задушница -  ден на мъртвите! Но мъртъв ли е дякон Левски?
Той е по-жив от всякога, той живее в нашите сърца, както
живя в сърцата на всички родолюбци и демократи, в чиято
чест е това свято място на всички. За които важат думите на
Господа Иисуса Христа: „Блаженни гонените за правдата."
На 6/19 февруари 1873 г. Апостолът на свободата увисна на
бесилката величествено, по подобие на разпятието на
Спасителя. Затова вечна ще бъде паметта му. Бог да го
прости!

4 8

СЛОВО, ПРОИЗНЕСЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНИЯ МОЛЕБЕН,
СЪСТОЯЛ СЕ НА ВЕЛИКДЕН, 15.17.1990 г.. НА

ПЛ."ДЕМОКРАЦИЯ" ПРЕД СТрТИЦИ ХИЛЯДИ ХРИСТИЯНИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
БРАТЯ И СЕСТРИ!
Щастлив съм да ви поздравя на най-великия християнски

празник -  Пасхата Господня! Тържеството на Христовото
Възкресение над смъртта, греха и злото!

В древността преди Христа се празнувала старозаветна
Пасха чрез пренасяне на жертвено Агне в памет на осво
бождението на израилския народ при Мойсея от четиристотин-
годишното египетско робство. Това значение на Пасхата като
избавление, спасение се запазва и след Христа, но добива
новозаветен смисъл. И от частното и относително освобож
дение на един само народ от плен и робство започва да се
отнася за всеобщото и абсолютно освобождение на цялото
човечество от плена на греха, смъртта и ада. И така
старозаветното жертвено Агне е предобраз, символ на
принеслия се в жертва за нас Божествен Агнец Иисус Христос,
който проля кръвта си на Голгота, умря на кръста в най-
ужасни мъки с прободени ръце и нозе, с рана от копие между
ребрата, с дълбоко забити в главата шипове на трънения
венец. Бе положен в гроб и престоя 3 дни в него, пазен от
най-строгата в света римска стража. Умря като човек, но
смъртта не можа да го задържи в мрачните си обятия, защото
Той възкръсна като Бог и разби силата на ада!

Със своята смърт и възкресение Богочовекът Христос
победи смъртта и ни дари възможност за живот вечен. Вече
е изкупен грехът, победено е злото, унищожено е жилото на
смъртта. И макар тя да шествува все още из света, ще настъпи
времето на Второто идване на Иисус Христос, когато всички
Ще възкръснем от смъртта, и ако сме повярвали в него, това
ще бъде възкресение за вечно блаженство, за вечна радост
и светлина!

Братя и сестри! Христовото възкресение е най-великото
събитие в живота на Вселената, което по своето значение е
равно само на създаването й. Защото и при сътворението на
С В е т а * и при Христовото Възкресение имаме победа на
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живота, на съществуването на Битието! Над смъртта! Над
небитието! Над хаоса! Затова и двете са най-великите
тайнства, в които човешкият разум не е успял все още да
проникне. Въпреки че имаме и научни свидетелства. За
сътворението това е стандартният космологичен модел, за
първичния вселенски взрив Биг-бенга, основаващ се на
двата големи космологични факта, Хабловото червено
отместване в спектъра на далечните галактики, което се дължи
на Доплеровия ефект на отдалечаването на светлинния
източник, означаващо, че галактиките се разбягват. А също
реликтовото радиоизлъчване, като фон в цялата вселена,
означаващо, че тя цялата е била подложена на някакъв взрив.
Светът има начало във времето и пространството, оттук следва,
че някой трябва да е положил това начало, т.е., че светът е
сътворен от Бога. И все пак и двете чудеса -  сътворението
и възкресението, могат да бъдат единствено оценени от
сърцето, и то е, което се потапя в тях, прочувствайки ги и
изпълвайки се с благодарност към Бога за неговата милост
към света и човечеството. Колкото е велика тази милост,
проявена чрез сътворението, подарявайки ни съществуване,
битие, живот, толкова е велика и чрез Възкресението,
подарявайки ни вечност, безкраен живот само срещу една
вяра, добросърдечие и постъпване по съвест! Вярата в първото
-  сътворението, е неразривно свързана с вярата във второто
-  Възкресението! И едното, и другото са от правомощността
на Бога. Само Бог може да сътвори света и само Бог може да
възкръсне. Без сътворението светът нямаше да стигне до
второто възкресение, а без възкресението самото творение
остава незавършено, недоразвито. То намира смисъл и
съвършенство при овенчаването с него! Двете непостижими
космически тайнства са проява на Божествената мощ, на
Божествения промисъл, определящ хода на времето в името
на великата Божия милост.

След Христовото Възкресение светът доби нова възмож
ност, нов духовен и онтологичен кредит. Затова толкова се
радваме на този пръв свободен Великден. За всички нас,
които площад „Демокрация" не може да събере и които
вярваме в Христа, минахме през поста и покаянието, а още

повече през скръбта на десетилетията на безбожния мрак и
се потапяме в светлината на свободата и демокрацията! Ние
вярваме, че и България ще възкръсне за нов живот. Затова,
братя и сестри, християни и радетели на демокрацията, трябва
като апостоли да тръгнем из страната до най-отдалечените
кътчета и да разнесем светлината и идеите на свободата,
вярата във възкръсналия Господ. За да възтържествува
Христовата правда във всеки град и село, във всеки дом, за
всяка душа. Бог да Ви благослови! Честита Пасха! Бог да пази
България! Христос възкресе!

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО6

Празнична проповед

6 Публикувана вьв в. “Демокрация”, 24. XII. 1991 г „  брой 305.

'...който заради нас, човеци
те, и заради нашето

спасение слезе от небесата и
се въплъти

от Дух Свети и Дева Мария,
и стана човек"

(Из „Символа на вяратаи)(Бит.49:10).

Изкуплението на човечеството от греха, смъртта и ада е
най-великото дело, най-святата жертва, принесена от Бого-
човека Иисус Христос на Голготското разпятие. За него Той
дойде на земята, слизайки от Божествения Си престол и
приемайки човешко естество. Синът Божи стана Син чове-
чески. Най-богатият, владетелят на небесните съкровища,
Царят на царете, Господарят на Вселената, Творецът на света,
Бог-Слово се роди по плът в най-бедното семейство,
приемайки смирението, страданието и саможертвата като
своя орисия, изпълнявайки волята на небесния Отец да изпие
горчивата чаша на най-страшните мъки, за да даде възможност
на бедните, на онеправданите, на грешните, на поробените от
Дявола човешки души да се освободят, да се обогатят и
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усъвършенствуват. Той се роди в яслите на една тъмна пещера
в градеца Витлеем, която се озари от неземна светлина за
свидетелство на свръхестественото Му раждане от Дева
Мария. Наистина, необяснимо чудо е как този, когото не
побират небесата, беше в утробата на една земна Жена, от
която обаче никое същество не е по-чисто и по-свято -  нито
ангели, нито начала, нито власти, нито херувими или сера-
фими. Той беше свободен от греха и от всяко земно несъ
вършенство. Така Неговият образ се ражда по един мистичен
начин в сърцето на всеки християнин, щом то се изпълни с
вяра и любов. И това мистично раждане много прилича на
историческото, станало преди 2000 години. Нека нашите
сърца, както някога в онази тъмна пещера, се озарят с
Божествената Му светлина и се изпълнят с Дух Свети и да
станем истински христоносци, Синове на Светлината. Той
иска от нас да бъдем царе, да царстваме над своята нисша
природа, да победим греха, егото в себе си и да станем живи
проповедници на Божественото Му слово. Тогава наистина
ще се изпълни ангелското пожелание: „Слава във висините
Богу, на земята мир, между човеците блага воля.“ И Христос
ще царува във всяко кътче на нашата мила родина.

Честито Рождество Христово, братя и сестри.
Бог да пази България! Амин.

Допълнение №1 към ГЛ.II

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ7

ГЛ.: Първото, което ще направите, косато СДС спечели
изборите?

Х.С.: Веднага ще поставим въпросите за възстановяване
истинската независимост на Църквата от държавата; нов закон за
изповеданията; отменяне на онези членове от конституцията, които
регламентираха дискриминационното отношение спрямо вярващите
и които политизираха обучението на младежта, осъществяването
на религиозни мероприятия от мисионерски характер: духовна
просвета за народа ни. Освен това бихме съдействували
максимално на всички мероприятия, които целят духовното и
материалното издигане на нашия народ.

Г.Л.: А след това? Как смятате да се изведе страната от
общата криза, в която се намира?

Х.С.: Извеждането на страната от кризата трябва да стане с
много внимателни икономически мерки. Налага се да искаме
помощ от Запад, но трябва да разчитаме и на себе си. Необходимо
е веднага да се мине към свободно пазарно стопанство и да се
разгъне частната инициатива, като държавата застане в защита
на социално слабите и осигури честни и справедливи отношения.

Г.Л.: Основното, което ви обединява в СДС с другите полити
чески партии и движения?

Х.С.: Основното е: разграждане на тоталитарната система,
отстраняване на номенклатурата, премахване на всички пречки за
истинско демократизиране на обществото, пълна деполитизация
на обществения живот в тези сфери, които трябва да стоят над
всякакви партии и политически тенденции, стремежът към плу
рализъм.

'Публикувано във в.“Демокрация*, 9 май 1990 г. Брой 63 като:
.Обща демократична платформа*. Разговаря Георги Лазаров. Послепис:
“Напоследък в известната с традиционната си непочтеност проко-
мунистическа пропаганда усилено се спекулира със стародавния жест

обърнат надолу палец на ръката. По този повод отец Христофор
Събев заяви: .Жестът днес у нас се употребява в смисъл на .долу“,
.стига толкова“ . Освен това аз лично не само че не съм произнесъл
подобни слова, но и съвсем наскоро от името на Християнски съюз
.Спасение“ внесох на Кръглата маса предложението за отмяна на
смъртното наказание. Нещо повече -  декларирам, че никога не съм
търсил и няма да търся разправа спрямо когото и да било. Както заявих
още на първия митинг на 18.1Х.1989 г.“
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Г.Л.: Компромисите, на които сте склонни, и онези, които
отхвърляте категорично?

Х.С.: Безкомпромисно трябва да се отстоява истината. И най-
лошата истина е по-добра от най-красивата лъжа. Ето защо
компромис с марксизма не мога да правя, и ако по принцип
трябва да се търси някакво смекчаване, то е преди всичко в нена-
силствените методи при постигането на нашите безкомпромисни
цели. Друг е въпросът, че съм милостиво настроен към онези, които
биха се разкаяли. Аз съм за съчетание на справедливостта и
милосърдието.

Г.Л.: Гаранциите за онова, което очакват от Вас гла
соподавателите?

Х.С.: Библията и кръстът. Ние изстрадахме нашия авторитет,
минавайки през затворите. Хората знаят това и ни вярват, но най-
вече за това, че не правим компромиси, затуй, че зад гърба ни
стоят арести, затвори, гонения, тормоз и при всичко това не сме
се продали.

Г.Л.: Какво представлява (съвсем накратко) Вашият комитет и
на чии гласове най-вече разчитате?

Х.С.: Нашият комитет е една зависима единствено от Бога8

организация, която се стреми да защити истината, но с изклю
чително мирни средства. Това е организацията, на чийто призив
откликнаха най-масово хората в страната -  имам предвид и
мълчаливите бдения с по над двеста хиляди души, и поло-
винмилионния Великден (миналата година този светъл празник
отец Христофор Събев „отпразнува“ под поредния си арест,
бел.ред) и още по-грандиозния Гергьовден. Такова събиране на
хора не е имало никога в България. Това е успех на опозицията,
като отговор на някои доскорошни твърдения, че нашият народ не
бил религиозен. Ние искаме да видим възкръснала християнска и
демократична България.

Разчитаме най-вече на гласовете на народа. На обикновените
хора, на необвързаните, дори и на тези, които се колебаят за кого
да гласуват. Нашите проучвания показват, че те имат доверие в
християнството, в онова независимо християнство, което не е
сътрудничело на тоталитарния режим.

8 Нашата организация е без членски внос, без приходи, без
банкова сметка; за микрофони и естрали по площади!е, а също по 20
хил.лв. за участие в Националната конференция на СДС и други
идваха от моя джоб. Така че да не ми завиждат за депутагството,
зашото и аз съм без банкова сметка и спестовна книжка, поне не клатя

Г.Л.: Гласувайки за Вас, българинът ще гласува за ...?
Х.С.: За висок християнски морал, за истинска демокрация от

западен тип, за материално благополучие с пълна свобода на
творческата инициатива и с нравствени гаранции.

Г.Л.: Пожелайте ни нещо.
Х.С.: Да няма страх, да има вяра в Бога.

Допълнение № 2 към ГЛ.П

ХРИСТИЯНСТВОТО -  АЛТЕРНАТИВА НА ТОТАЛИТАРИЗМА9

Т.П.: Отец Христофор, говори се, макар и парадоксално на
пръв поглед, че заниманията Ви с естествените науки са Ви довели
до вярата в Бога?

Х.С.: Бог ни се открива по два начина -  чрез своето творение,
природата, и това откровение се нарича естествено, и второто
чрез пророците -  това се нарича свръхестествено откровение и за
него ни свидетелства Библията. Смятам, че естественото откровение
не противоречи на свръхестественото, т.е. науката, която изучава
природата! Не противоречи на вярата в Бога. Ще ви посоча
например стандартния космологически модел за първичния
космически взрив, или Биг - бенга, според който вселената има
начало във времето и пространството.

Т.П.: Това ли Ви накара да станете монах?
Х.С.: Имах желание да служа света литургия всеки ден. Тя е

тайнството, което Христос извърши на тайната вечеря Евха-
ристията, или причастието, т.е. приемането на тялото и кръвта на
Иисус Христос под формата на хляб и вино. Всичко това обновява
и обогатява духовно човека, то е неизразимо тайнство, което
може да бъде разбрано само от един вярващ човек.

Т.П.: Отец Събев, от какво се ръководехте, организирайки
Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта
и духовните ценности?

Х.С.: Да организирам Комитета ме накара нарушаването на
религиозните права на всички вероизповедания в България и
неуредените отношения между Църквата и държавата, нару
шаването на каноните и устава на Българската православна

шапка на никого и се кланям само на Иисус Христос.

54
Публикувано във в. "Надежда". 21 януари 1990 г., брой 8.
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Църква, както и лъжливите твърдения на светската власт и на
послушните й слуги от висшата църковна йерархия от повечето
изповедания, че в България имало религиозна свобода.

Т.П.: Какви по-конкретно са тези нарушения?
Х.С.: На първо място, това е грубото вмешателство на светската

власт при избора, назначаването и уволняването на духовниците
след 1949 г. Също така в по-голямата част от страната съществува
забраната да се извършват религиозни обряди, погребения и
кръщения. Антирелигиозната пропаганда е разрешена по консти
туция и закони за разлика от религиозната. Осквернени са някои
от националните светини -  например съществуването на хотели
вътре в Рилския, Троянския и Бачковския манастири. Манипулира
се с изконното имущество на Църквата, подменят се духовни
ценности, забраняваше се на Църквата да работи с младите хора
и да извършва религиозна благотворителност...

Т.П.: Какъв е статутът и целта на Комитета и кой може да бъде
негов член?

Х.С.: В Комитета по устав могат да членуват вярващи в
триединния Бог християни, т.е. православните.Комитетът е коорди
ниращо сдружение с идеална цел за защита на религиозните
права, както е отразено в решението на Великотърновския
окръжен съд от 25 декември 1989 г. за неговата регистрация.

Т.П.: Отец Събев, смятате ли, че българският народ е вярващ и
в каква степен Комитетът може да бъде отражение на неговите
въжделения?

Х.С.: Според официалните данни от цитирано по програма
„Панорама“ на телевизията социологично проучване 48 на сто от
анкетираните заявяват, че са вярващи (1990 г.-б.а.). Според мен
те са много повече. Броят им се увеличава особено сега, в това
критично време, когото хората са обезверени в много натрапвани
им досега доктрини, в частност атеистичната...Ние имаме подкре
пата и одобрението на хиляди хора в цялата страна. На 7 декември
нашата петиция бе внесена в Народното събрание с 15-хилядно
религиозно шествие, десетки хиляди участваха на мълчаливите
митинги със запалени свещи в ръце на площад .Демокрация“ на 11
и 12 декември, на панихидата за Андрей Сахаров, при анатемата
на Чаушеску на 20 декември.

Т.П.: Какви са главните искания на Комитета, съдържащи се във
внесените в Народното събрание петиции?

Х.С.: Нашите искания са за нов демократичен закон за
вероизповеданията и за промяната на някои дискриминационни
членове спрямо вярващите в сега съществуващата конституция.

Искаме Рождество Христово и Великден да бъдат обявени за
официални празници, да се въведе факултативно обучение по основи
на вероизповеданието в училищата, военнослужещите да могат
свободно да посещават празничното и неделното богослужение,
Софийската духовна семинария да бъде върната на старото си
място в сегашния Дворец на пионерите, след като той бъде
преместен в една от резиденциите. Настояваме за прожектирането
на религиозни филми по кината и за предавания по телевизията и
радиото, както и за свободна религиозна благотворителност, т.е.
Църквата да открива болници и сиропиталища.

Т.П.: А какво е отношението Ви по проблема за състоянието на
вярващите младежи по време на военната служба или Вие сте
против задължителната военна повинност?

Х.С.: Въпросът за задължителността на военната повинност
трябва да се решава от народа чрез парламента в зависимост от
интересите на нацията. Мисля, че не би попречило на воинския дух
в армията, ако се даде по-голяма свобода за изповядването на
вярата сред военнослужещите.

Т.П.: Днес на всеки е ясна вредата, която донесе политизацията
и идеологизацията в комунистически дух на българското училище.
Може ли религията да бъде изход?

Х.С.: Религиозните права и свободи са индикатор на истинска
демокрация. Един от нашите лозунги е: „Християнството -
алтернатива на тоталитаризма!“ Приложено към училището, това
означава, че изграждащата се личност на младия човек ще се
обогати, ако той има свободен достъп за факултативно обучение
по вероучение. А познаването на Библията е необходимо дори за
невярващите -  за да разбират класическото изкуство (религиозните
картини на Ренесанса).

Т.П.: Как трябва да се извърши демократизацията в нашето
общество, а също и желаното от Вас християнизиране на нацията?

Х.С.: Смятам, че в духа на Евангелието трябва да се прилагат
изключително мирни, ненасилствени средства. За да не се окажем
виновни пред историята и пред народа си. Бог да пази България!
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"Ако някой иска да Върви след Мене,
нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме
последва...Защото каква полза за човека, ако
придобие цял свят, а повреди душата си
или какъв откуп ще даде човек за душата си“

(Мат. 16:24,26).

ГЛАВА ТРЕТА

КОЙТО НЕ СЪБИРА С МЕНЕ, РАЗПИЛЯВА
(Проблеми на Българската православна Църква)

ЗАЩО ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ РАЗИГРАВАТ СЕКТАНТСКАТА
КАРТА10

10 Публикувано във в. "Демокрация", 18. V. 1993 г., брой 113 (999).

Напоследък у нас усилено се заговори за експанзията на
сектите. Понятието СЕКТА е определено най-напред от
Ипонския епископ Августин Блаженни като инакомислие плюс
различие от ортодоксалния култ. По-късно (XVI век) М. Лютер
смята, че сектата е религиозно общество, което няма признати
от държавата права. Сектите в България не са от вчера. Те са
особено активни при кризи в нашето общество. Стремежът им
е да използват максимално вакуума в духовния живот. При
комунистическия режим за тях нямаше големи възможности,
защото всичко, което се различаваше от маркс-ленинската
идеология, беше забранено или поставено под железния
контрол на ДС.

След 10 ноември започна размразяващата декомунизация,
която като пролетен вятър събуди и духовната нива. И както
плевелите избуяват и се стремят да задушат пшеницата, така
и сектите започнаха да се множат и да отнемат от простран
ството на чистото Православие. Но защо на тези секти-
бракониери три години или не им се обръщаше внимание, или

ги гледаха с любопитство, а дори от Президентството е
упражняван натиск върху Методи Спасов (според негово
твърдение) да регистрира някои от тях (Кришнаитите). И едва
от февруари 1993 г. по медиите се вдигна тревога за
опасността от сектите, и то от тези, които са далеч от вярата
в Бога. Но забележете, след като на 26.1.1993 г. в гр. Пловдив
беше извършен Духовният съд над комунизма. Твърде опасни
разкрития даде разследването на позорното предателство на
висшата църковна номенклатура, хвалейки в „Църковен
вестник" социализма, 9 септември, октомврийската рево
люция, т.е. кадейки пред идола на безбожния диктаторски
комунистически режим, подарявайки му църковни имоти.
(Например Бачковският метох е даден от Максим по случай
1300 години българска държава.) (Вж.Приложение № 22) На
този уникален за целия бивш социалистически лагер Духовен
съд над комунизма бяха представени неопровержими дока
зателства (вж. стр. 151 от книгата) за планирано още през
1949 г. от ген. Йонко Панов, Антон Югов и шефа на ДС Руси
Христозов подменяне на църковната йерархия с ОФ-доверени
духовни кадри (защото такава е същността на тоталитаризма
-  да обхваща всички институции, организации и обществени
сфери: култура, изкуство, наука, спорт, религия...). И само
онази малка искра на вярата в сърцата на обикновените
вярващи остава неуловима.

За дявола е най-велика прелест да плени единствената
истински враждебна и противоположна на лъжата и мрако
бесието му крепост, и то отвътре, след като векове, от
апостолско време насам, нито със съблазни, нито с мъчения
е успявал. Живковисткият режим постигна само за няколко
години такава безотказна система, при която, за да се получи
по-висок пост в църковната йерархия (от архиерейски
наместник и архимандрит нагоре), задължително се поемаха
по-специални ангажименти. Но особено се смутиха бившите
специални служби от решението на Върховния съд (№ 662 от
2 август 1992 и преглед по реда на надзора -  решение № 255
от 5 ноември 1992) (Приложение № 20), което във в. "Де
мокрация" от 9.Х1.1992 г. е разтълкувано от самия председател
на Върховния съд г-н Ив.Григоров в интервю, взето от Ася
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Грънчарова, под заглавие „Патриарх Максим не е избран и
регистриран законно"11 (Приложение № 206). Защото пред
съда се доказва, че избирателите за патриарх и митрополити
са избирани за последен път през 1951 г„ и то с мандат
четири години (т.е. той е изтекъл през 1954 г.), а са били
употребени при изборите за всички митрополити след 1960 г.,
и за Максим за Ловчанската митрополитска катедра и за
псевдопатриарх в 1971 г. (вж. стр. 159 от книгата).

11 За да предизвикам Максим и неговия псевдосинод да подадат
жалба до Върховния съд, която доведе до гореспоменатото решение
№ 255, се наложи да вляза с няколко свещеници в синодалната палата
по обяд на 30 май (неделя) 1992 г. Там имаше само един пазач, който
ни отвори и не употреби съпротива, поради което въобще нямаше
насилие върху него. Освен него в сградата се оказа, че е и г-н Н.Ко
чев, а също и епископ Геласий. На всеки от тези тримата беше отпра
вена покана от наша страна, ако искат да останат в сградата, а ако
не искат, да я напуснат. Но най-важното е, че ние им предявихме до
кументи, от които се виждаше, че Министерският съвет от 25.7.1992 г.
признава като временно църковно ръководство т.нар. синод на Пимен,
което автоматически означаваше, че Максим и хората му не могат да
представляват Българската православна Църква. Съответно градският
прокурор Михайлов с постановление № 1939 от 22.711.1992 г. по описа
на Софийската градска прокуратура е установил, че липсва са-
моуправство, не са осъществени субективните признаци по чл.323 ал.1
от Наказателния кодекс, поради което е отказал образуването на
предварително производство за установяване и отстраняване на
самоуправствата (вж.Приложение № 17). А също така Софийски градски
съд с определение по гр.дело 3521 от 1992 г. на П"Б“г.о. (вж.Приложение
№ 18), което е по молба на т.нар.Свети синод, намиращ се в гр.София,
ул.“Оборище* 4, е установил, че няма самоуправство. Оттук се вижда,
обратно на цялата жълта преса, която манипулираше общественото
мнение за окупация и самоуправство, че няма нарушаване на законите
за разлика от окупацията, която извърши Константийски епископ
Григорий през пролетта на 1994 г. в гр.В.Търново с нанасяне на побой
и противоправно отвличане с кола до гр. Плевен на викария Евлогий
и негови помощници. След като Върховният съд се произнесе на 5
ноември за нелегитимността на Максим, аз напуснах сградата на
синода, защото не ми трябва власт, нито сгради, нито обществени
овации, но истината трябваше да стане известна на всички (вж.
Приложение № 19а). И кондиката си е на място, и коронатът, и посоха
са законно мои. При това Максим сам подаде жалба до Върховния съд,
с което пое ангажимента да признае и решението му, както и че
Върховният съд може да бъде арбитър по този проблем. Ако аз бях по-

За да се отклони общественото внимание от констатациите
за нелегитимност на протежетата им и да ги прикрият,
секретните служби разиграха сектантската карта. Манипула
цията в този смисъл е: „Вие българи ли сте? Сектите нахлуват,
а вие не се смирявате. Обединете се бе, хора. Не обръщайте
такова голямо внимание на това, доколко е легитимен Максим
или този и онзи владика. Какво от това, че някои от архиереите
били ченгета, а други, комунисти, безбожни и коварни
рушители на Църквата. Опасността от сектите ви задължава
да се прегърнете. Вината за сектите е в разделението между
вас." Този е замисълът, само че не е добре изпипан:

I. Защото и обединени, и разединени, владиците, които
произведе комунистическият режим, са не само некадърни,
но са програмирани и утвърдени в бездействие от десетилетия
насам. Затова Църквата ни бе наричана „Църква на мълча
нието . Разделението не е оправдание, тъй като при конку
ренция деятелният човек се активизира повече.

II. Защото през 1992 г. се събраха и публикуваха неопро
вержими доказателства за участието на висшата църковна
номенклатура в икуменически молитви с неправославни и
инославни в Женевския икуменически съвет -  Световния
съвет на Църквите (ССЦ) -  Женева. Това не се и скрива.
Например Максим в книгата си: „На господнята нива" -
синодално издателство, София, 1975, в „Икуменизмът е
господня повеля казва: „Радостни сме да отбележим, че
Българската православна Църква, която участваше със свои
пионери в икуменическото движение, днес продължава тази
своя традиция чрез представители в различни органи на
Женевския икуменически съвет.“ Нали трябваше чрез това
участие да се излъже Западът, че у нас има религиозни

дал жалбата, Максим и сие щяха да проглушат света, че търся наме
са на светска власт и институция. Освен това категорично отхвърлям
твьрденията за моя намеса във всички други окупации, тъй като после
ден научих за случаите с Роженския манастир, Бургаската катедрала
■Ов.Кирил и Методий“ и т.н. При всички останали случаи (освен за си
нодалната палата) стои подписът на митрополит Пимен под решение на
оглавявания от него синод, в т.ч. за Софийската семинария, Велико-
ьрновската, Пловдивската, Ловчанската и Софийската митрополии.
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права. Във Външно министерство се пазят телеграми до ООН,
например опис 11, архивна единица 268 до главния секретар
Тригве Ли, че в НРБ има религиозни и други свободи (!?).
Изпратена е от свещ. Никола Горанов от Лясковец, който до
пенсионирането си е инспектор при отдела за икуменическа

миротворна дейност и т.н.
Колко високо е ценена тази лъжа, позоряща нашите висши

духовници, се вижда от ___  , ----------л т  п Ппппв.
председател на Комитета по вероизповеданията към Външно

министерство, изпратено
Пловдив, в което < ------

писмо, подписано от Л. Попов,

___  на 19 май 1989 до ИК на ОНС -
Пловдив, в което се настоява да се предостави държавно
жилище за купуване за частно ползване на еп. Наум, игумен
на Бачковския манастир, „тъй като правилно разбира ролята
на Църквата в социалистическата държава и съдейства на
ръководството на Църквата за водене на родолюбива дейност
и представяне пред външния свят на истината (чети неис
тината — б.а.) за положението на религията в нашата страна“
(Приложение № 1). При такава важна мисия за чудене ли е,
че се използват всички възможни икуменически срещи и
молебени с инославни и иноверци!

ЕРЕТИЧНИЯТ ИКУМЕНИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ12

Българската Православна Църква става член на Световния
съвет на Църквите или Женевски икуменически съвет (ЖИС)
през 1961 г. Живковисткият режим използуваше това участие
на наши православни духовници за своето оневинявано пред
очите на Запада. От трибуната на ЖИС вярващите от
различните вероизповедания в света трябваше да бъдат
убедени, че в България има свобода на вероизповеданията и
гарантирани религиозни права, че няма гонения от страна на
комунистическата държава. Иначе нямаше как международ
ните банки да отпуснат огромните заеми от порядъка на 12

милиарда долара. Затова пък Българската Православна
Църква /БПЦ/ внасяше членски внос в ЖИС, който би трябвало
да бъде използван за религиозни цели. Но във Външно
министерство аз намерих документ от 1972 г., по-точно
циркулярно писмо от Института за политически и икономически
науки -  Лондон, Хаутон стрийт, че от ЖИС са прехвърляни
средства за подпомагане на левите революционни африкан
ски движения в тяхната въоръжена борба (вж. Приложение
№21 ). Но Българската православна Църква плаща не само с
пари при участието си в ЖИС, но и с нещо още по-ценно.
Кощунствено се похарчва светостта на Православието. Това
започва с обучението на младите архимандрити, бъдещи
владици в икуменическите центрове. Архимандрит Дометиан
е изпратен през 1967 г. във Франция -  Тезе, на обучение в
протестантска общност за 6 месеца. В справката за него от
29 юни 1987 г. във Външно министерство ( Приложение № 24),
която завършва със заключението, че епископ Дометиан има
необходимите качества да бъде избран за Видински митропо
лит, и е резюлирана от тогавашния председател на Комитета
по вероизповеданията и зам.-министър на Външно министер
ство Л. Попов с: „Докладвано на др. министър (Петър
Младенов) даде съгласие“ , се казва, че от 1967 г. до 1969 г.
е получил на специализация във Великобритания и Швейцария
добра езикова и икуменическа подготовка...и като предста
вител на Българската православна Църква отстоява позицията
на НРБ, СССР и социалистическите страни. Икуменическа
подготовка получават: архимандрит (по-късно митрополит)
Арсений в Берлин; Григорий Константийски епископ (ректор
на Софийската семинария), избран с червената бюлетина на
БСП за общински съветник 1991 г.; Натанаил, викариен
епископ на Максим... Дяволското семе е посято, следва богата
жътва: Дометиан ръководи обща молитва с „християни" от
различни изповедания в самата Духовна Академия (бастиона
на Православието) -  вж. „Църковен вестник“ , бр.15/1975.
Арсений участвува в много икуменически молитви и в Полша,
и в Германия с евангелските църкви Хернхуг и Айзенах. Заедно

„  Публикувана вьв в. -Демокрация-. 20. V. 1993 г.. брой 115 (1001).
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с „н.светейшество" Максим на 6-ти Всехристиянски конгрес
за мир в Прага ( 2 - 9  юли 1985 г.).13 На общи молитви за мир
в Асизи, Италия, на 27 октомври 1986 г., дядо Арсений и
митрополит Панкратий, председателят на отдела за икуме-
ническа миротворна дейност, са се молили заедно с католици
и други инославни... Активистите на икуменизма на ЖИС са
митрополитите Кирил, Йосиф, Геласий... епископите Григорий,
Йоан, професорите Тодор Събев, доцент Иван Желев Димитров
и т. н. (вж. стр. 167-168 от книгата).

13 Според “Църковен вестник", бр. 2, през 1980 г. Максим и Рилският
игумен Йоан в Прага са се молили с главния мюфтия.

Безспорно протестанското направление е господствуващо
в ЖИС. Затова ръководните кадри на Българската православна
Църква са участвували в икуменически молитви с англикани,
католици, лютерани, евангелисти, монофизити (признати от
Вселенските събори за еретици), та дори и с иноверци. Това
е гибелно за неправославните, които се успокояват и
заблуждават, че ще се спасят и без Православна вяра, щом
като православните се молят с тях и ги признават. Но това е
гибелно и за православните духовници, участвували в тези
общи икуменически молитви. Според 45-о апостолско правило:
„Епископ, свещеник или дякон, който само се е молил с
еретици, нека се отлъчи, а ако им позволи да вършат нещо
като свещенослужители в храма, да бъде низвергнат.“

След като миналата година излезе книгата „Православие
и икуменизъм" на архимандритите Серафим и Сергий, се
събраха неопровержими доказателства от архива на Външно
министерство и от църковния архив, и стана ясно бедственото
духовно положение, в което са изпаднали висшите духовници
вследствие на общи икуменически молитви с еретиците. Те са
в състояние на църковно запрещение, независимо дали това
е санкционирано от църковни инстанции. Пред Бога те са
виновни, нарушавайки Апостолските заповеди и решенията
на Вселенските Събори. Според 10 апостолско правило на
нас, които сме истински православни и не сме осквернили
одеждите си с икуменизъм, ни е забранено да се молим с тях.

Забранено ни е да влизаме в каноническо общение с тези
духовници-икуменисти от момента, в който сме узнали, че те
са се молили заедно с еретиците. Затова аз и моите
съмишленици се отделихме от Максим и неговата свита, когато
разбрахме, че той не само е служил на безбожния комунизъм,
но и на еретическия икуменизъм, и поискахме неговото
оттегляне. Това не е разкол, а карантина, за да не станем
причастни с разложителната зараза на ереста. С което се
утвърждава Светото Православие и запазва чистотата на
единната и неделима Св. Православна църква.

Викнах към Спасителя:
-Господи, отлъчиха ли ме?
-О т  кого? Аз не съм Те отлъчвал.
Ако се притесняваш, че си

отлъчен от дявола и от
синовете на Мрака, то спомни си,
че и Аз бях отлъчен от
сатанинската синагога и
от фарисеите...

КАК СТАНА РАЗДЕЛЯНЕТО НА СИНОДА 14

Колкото до механизма, по който стана разделянето на
Синода на две групировки, всяка от които претендира да е
Синод, трябва да се върнем малко назад. Когато през 1990 г.
отец Кръстьо Малинов разпъна протестната си палатка пред
Синодалната палата, срещу дядо Калиник започнаха да се
сипят обвинения в пресата. През миналата година се надигна
голямо недоволство от свещеници и миряни в гр. Враца,
намерили документи, че несправедливо е бил анулиран
изборът на дядо Арсений и наново е проведен избор за
Врачански митрополит, в резултат на който такъв става дядо

’ 4 Публикувана във в. "Демокрация”, 21. V. 1993 г.. брой 116 (1002).
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Калиник. (Аз ще си позволя да отбележа, че несправед
ливостта е още по-отдалеч, тъй като избирателите и на двамата
са безмандатни и нелегитимни по общата схема, за която
говорихме в предишна статия.) Дядо Калиник, за да отклони
вниманието от себе си, се присъедини към нашето искане за
оставка на Максим през пролетта на 1992 г.

През март 1992 г. се състоя среща в кабинета на г-н М.
Спасов, на която присъстваха Любомир Младенов, отец. проф.
Радко Поптодоров и други, пред които дядо Калиник най-
много настояваше да се приложи чл.12 от Закона за
изповеданията спрямо дядо Арсений въпреки моето възраже
ние и препоръка да се използва чл. 16 от този закон, изискващ
регистрация на духовните ръководители, тъй като тогавашният
Синод нямаше регистрация.

От 1971 г. насам в Синода са се оформили две групировки,
т.нар. Троянска групировка, подкрепяща Максим, и група,
която не е била съгласна с неговия избор, считайки го за
нелегитимен -  Йосиф Варненски, Паисий Врачански и Пимен
Неврокопски. След смъртта на първите двама към тая
групировка се присъединяват духовните чада на епископ
Герасим, който беше оскърбен от провокатори на Максим,
които свидетелстваха срещу него на срамен процес в Мездра.
Слава Богу, дядо Герасим беше оправдан. Затова условно ще
наричаме тази група Герасимовата. Това не бива да прикрива
главното разделение в Църквата между вярващия народ и
продажната висша йерархия, внедрена от комунистите според
гореспоменатия секретен план на ген. Йонко Панов, Антон
Югов и шефа на ДС Руси Христозов от 1949 г., който
публикуваме в края на книгата.

През пролетта на 1992 г. Троянската група (Максим, Неофит,
Натанаил, Йосиф, Григорий и другите) организира контраудар,
започвайки с изваждането на Старозагорския Панкратий от
намаления състав на Синода и вземайки решение относно
Врачанския Калиник също да бъде изваден от него, като бъде
отстранен и от председателството на Върховния Църковен
Съвет (ВЦС) -  финансовото ръководство на Църквата. Тогава
не ‘знаех за тези задкулисни борби за власт в Синода. И

приех като чиста монета писмената декларация (Приложение
№ 16) на Врачанския Калиник и Старозагорския Панкратий от
16 май 1992, в която казват: „Нямаме намерение да ръководим
Българската Православна Църква (БПЦ) под каквато и да
било форма в Светия Синод." Сметнах, че е искрено
обещанието, дадено от Калиник пред господата Цвятко
Алексиев, Георги Вачев и ръководството на свещеническия
съюз с председател отец Радко Поптодоров, за публично
покаяние пред телевизията. Щеше да бъде грях от моя страна,
ако не им се дадеше шанс за покаяние. Особено като се има
предвид 52-и канон на Св. апостоли: „Епископ или пресвитер,
който не приеме^ а отхвърли такъв, който се обръща от грях,
нека бъде низвергнат от свещен чин, понеже наскърбява
Христа, Който е казал: „И на небесата радост ще има за един
каящ се грешник (Лука гл.15, с. 7).“ Георги Вачев се позова
на новозаветната книга Щеяния Апостолски“ за обръщането
на апостол Павел след- покаянието му от гонител на
християните в най-голям строител на Църквата. От два месеца
господата Вачев, Цвятко Алексиев и отец проф. Радко

. Поптодоров настояваха за благото на Църквата, след като
имах 12-годишен стаж и 46-годишна възраст, да приема
епископски сан. (Уставът изисква 10-годишен стаж и 35-
годишна възраст.) (Приложения №13 и 13а). Лично дядо
Нестор, игуменът на Троянския манастир, ми подари
архимандритски кръст, за да ме направят архимандрит, и пръв
ми честити това отличие (офикия) в присъствието на отец
Кръстьо Малинов и епископ Галактион. Впрочем аз още пазя
подписа на бай Цвятко Алексиев, че той „е виновникът, който
успя да убеди йеромонах Събев да приеме ръкополагането му
за архимандрит и епископ и да понесе последиците от това
в името на обновлението на Църквата" (вж. Приложение №12).

(Боже, какви последици бяха върху бедната ми глава.
Цялата жълта преса се престара да ме злепостави, но истината
рано или късно побеждава.)

За съжаление Калиник и Панкратий не изпълниха поетите
ангажименти: нямаше го публичното покаяние по телевизията,
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освен това въпреки моя протест нарушиха декларацията, която
подписаха, като започнаха да си правят лоби (групировка) от
епископи: Генадий за Силистра, избран под № 14 за общински
съветник с червената бюлетина в гр. Правец, въпреки моето
предварително предупреждение (и това ако е „декомуни-
зация“), както и други, които нямат изискваните от устава
възраст и стаж за епископи (вж. Приложение №16). Аз веднага
реагирах и се разграничих от тях. Към тези нарушения пред
Духовния съд над комунизма (26 януари 1993 г.) бяха
представени доказателства за активния икуменизъм на Кали-
ник и Панкратий, и то в не по-малка степен, отколкото за
Максим и другите червени владици (вж. Извадките от Църковен
в-к в края на книгата, стр. 165-169).

Съвестта ми пред Бога изисква в името на спасението,
обещано от Господа Иисуса Христа, който ни изкупи със
Своята кръстна смърт и възкресение, да се отделим от
участвалите в икуменически молитви, след като получим
доказателства за това, докато не се покаят и не получат
опрощение за този грях спрямо Църквата, свързан с 45-и
канон на Св. апостоли.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ОБНОВИ ЦЪРКОВНАТА ЙЕРАРХИЯ16

Безспорно Светата Църква е Богочовешки организъм,
общество от вярващи, оглавявано по тайнствен начин от
самия Господ Иисус Христос, ожитворявано чрез Светите
тайнства от Светия Дух за спасение на човечеството и
прослава на Бога Отца! Така че независимо от човешката си
страна, Светата Църква ще оцелее докрай и „портите Адови
няма да й надделеят" (Мат. 16:18). Това се опитват да
използват някои лъжеприятели на истината, като заобикалят

въпроса за отговорността на църковната йерархия за компро
мисите, направени по време на комунизма, с оправдание, че
такова било времето и че иначе Църквата нямало да оцелее!
0 , неразумни и юроде, може ли да се смята, че Църквата
оцелява, когато нейните ръководители биха предали Христа и
биха обслужвали враговете Божи? След петдесета година у
нас се подмени Църковният устав не от църковно-народен
събор, а със синодално решение, а църковната йерархия
попадна в мрежите на ДС. В „Църковен вестник" се зароиха
статии, хвалещи комунизма, подписани от синодални архие
реи (вж. стр. 165 от книгата). Въпреки че Господ им казва:
„Никой не може да слугува на двама господари." А да служиш
на режим, за който религията беше „опиум за народите", а
Църквата -  „буржоазна отживелица", „обречена да отмре..."?
И тъй, налице е измяна спрямо Христа. Какво се е правило в
древността в такъв случай?

Покаяние и отделяне на провинилите се от ръководните
постове. Толкова ли е трудно това да стане, нямат ли капчица
вяра провинилите се в служене на комунизма архиереи, не
мислят ли за душите си, които ще горят в ада за предателството
спрямо Църквата?

Впрочем връщането към Екзархийския устав отпреди 1950 г.
ще възстанови каноничността в Църквата, ще даде възможност
за свикване на легитимен църковно-народен събор и ще
премахне разделенията. Те са няколко, но главното, както
вече писах, е между вярващия народ и продажната църковна
йерархия. Другите са второстепенни и са боричкания за власт
между двата „синода", с което целят да отвлекат вниманието
от първото, от главното, а също така и от бездействеността на
висшата йерархия, и то в момент на експанзия на сектите у
нас. Впрочем обновяването на църковната йерархия трябва
да стане не от съображения за възмездие. Защото ще дойде

15 Публикувано във в. "Експрес", 4 февруари 1994 г.
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гонението на Антихриста16, което ще бъде стократно по-голямо
и ужасно от комунистическото. Ако висшите клирици не
удържаха, а се огънаха при по-малкото, при комунистическото
гонение, те ще сторят това много повече при сто пъти по-
голямото, Антихристовото. И тогава биха увлекли и провалили
и стадото, на което са лъжепастири. Затова сега трябва да се
използва благоприятната: Господня година за угодно на Бога
възраждане на църковния живот! Тези, които сега леят
крокодилски сълзи за това, че се е разцепила висшата
йерархия, не разбраха ли, че това е една игра, зад която стоят
банкови и агентурни интереси? С разделението те искат да
прикрият бездарността и безбожието си. Тези безпринципни
хора и съединени пак няма да опазят стадото Христово, както
видяхме през годините на комунизма; ако господарите им
бяха казали да затворят храмовете, щяха да го направят.
Просто на червената номенклатура не й беше още влязло в
плановете, тъй като заемите отвън искаха привидност на
религиозните права.

17 Публикувана във в. "Демокрация", 10. I. 1994 г., брой 7 (1199).

Затова, като връхлетят страшните времена, предсказани
от Апокалипсиса, тежко и горко на България, ако не повери
съдбата си в силните и честни ръце на предани на Христа
православни водачи.

10 Напомням, че той ще бъде от Дановото коляно (Бит.49:16,17). .Дан
е змия на пътя, която хапе нозете на коня...“ За разлика от своите
предшественици-предобрази, Главният Антихрист ще съчетава в пълнота
зловещия сатанизъм. Но толкова рафиниран и добре подготвен от
наследниците на Нимрод и Вавилонските зидари, че ще започне с
лицемерно миротворство и за разлика от гонения и хулен Иисус
Христос ще бъде добре приет. Като повечето хора ще допуснат да им
се имплантира и може би с лазерен лъч ще бъде изписано числото на
.звяра* 666, което сега се експериментира с кредитните карти...Но
когато бъде разобличен от пророците Илия и Енох (при тяхното слизане
от небето, където са взети живи и засега съхранявани там), Антихристът
ще ги убие и ще гони и изтребва масово истинските християни до
Второто пришествие на нашия Господ Иисус Христос.

ВРЪЩАНЕТО КЪМ СТАРИЯ ЦЪРКОВЕН УСТАВ ЩЕ
ВЪЗСТАНОВИ ПРАВОСЛАВИЕТО17

Всеправославната Българска Архиепископия продължава
започнатото от Комитета за защита на религиозните права,
основан във Велико Търново през октомври 1988 г. Нашата
тогавашна дисидентска организация проведе четири рели
гиозни шествия с икони и църковни песни, заради които бяха
преследвани отец Петър Пенков, Стефан Христов и тогаваш
ният йеромонах Христофор Събев. Основните цели на Комитета
бяха религиозните свободи, вероучението в училищата,
свободно разпространение на религиозната литература,
освобождаване на Църквата от комунистическата намеса чрез
подставени от ДС висши духовници. Комитетът за защита на
религиозните права се стремеше към възстановяване на
стария Юлиански календар. На 19 януари 1989 г. въпреки
забраната отслужихме водосвет и хвърлихме кръста в чест на
Богоявление по Юлианския календар. Западните радиостанции
достатъчно информираха обществеността тогава. Но въпросът
за календара е вторичен, защото по-важен е въпросът за
отношението към икуменизма и Световния съвет на Църквите
(Женева), откъдето дойде смяната на календара. Икуменизмът
доведе до противоречащи на Светото Православие общи
молитви с неправославни, а 45-ят канон на Св. Апостоли
гласи:"Епископ, свещеник или дякон, който само се е помолил
с еретици, се отлъчва от църквата.“ Максим и целият Синод
са влезли в Световния съвет на Църквите през 1961 г. и са
извършвали антиканонично общи икуменически молитви.
Официозът на Църквата разкрива, че през 1980 г. в Прага
Максим се е молил заедно с главния мюфтия Миран Топчиев.
(вж. с. 167-168 от книгата). По-късно е приел благословение
заедно с целия Синод от Далай Лама в името на Буда.
Архиереите Арсений и Панкратий са се молили в Асизи на 26
октомври 1986 г. с католици и неправославни пак според
„Църковен вестник", бр.11 от 1987 г. В такива молитви са се
забъркали и Калиник, (вж. с. 168-169 от книгата) и Геласий,
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и сегашният ректор на Софийската семинария Григорий, и
Кирил Варненски и т.н.

По 10-то и 11-то правило на Светите Апостоли, след като
имахме доказателства за тези нарушения на 45-и канон,
нямаме право да влизаме в каноническо общение с тези
провинили се архиереи преди тяхното публично покаяние.
Затова Всеправославната Българска Архиепископия се обяви
против Световния съвет на Църквите (Женева), за който в
Европа се знае, че е прехвърлял пари за левите революционни
африкански движения. Този проблем е особено актуален във
връзка с нахлуването на сектите в България, защото само
чистото Православие може да извърши мисионерски отпор,
без при това да се стига до средновековни мерки спрямо
другомислещите и неправославните. И до ден днешен нито
Максим, нито Пимен излязоха с декларация против нахлу
ващите секти в България поради компрометиращия ги ику-
менизъм.

Но основната идея на Всеправославната Българска
Архиепископия за възстановяването на каноничната леги
тимност на Православието у нас, за изход от църковната
криза е във връщането към духа и принципите на Екзархийския
устав, без при това да се унижава патриаршеското достойн
ство на българското Православие, затова нашата църковна
юрисдикция се нарича: ВБА или Българска патриаршия /
Всеправославна Архиепископия (БП/ВА). Преди всичко
Екзархийският устав е отменен през 1950 г. по един
неканоничен начин не на църковно-народен събор, а само
със синодално решение. В православната църква църковно-
народният събор играе ролята на Парламента в държавата;
Синодът съответно на Правителството, а Църковният устав на
Конституцията. И както Конституцията не може да бъде
сменена с правителствено решение, а само от Парламента,
така и църковният устав може да се смени само от църковно-
народен събор, свикан по действащия устав. В този смисъл е
неканоничен въведеният през 1950 г. патриаршески устав,
който само по име е патриаршески, а всъщност регламентира
в чл.16, че патриархът се избира с участието и гласуването на
представител на националния съвет на ОФ, представител на

Върховния съд на Републиката, представител на Външно
министерство -  директора на вероизповеданията, предста
вител на атеистичната тогава БАН, т.е. този устав
регламентира нарушение на 30-и канон на Св. Апостоли,
който гласи: „ Епи-скоп, който си послужи със светски власти
и чрез тях получи епископска власт в Църквата, да се
низвергне и отлъчи, както и всички ония, които се съобщават
с него." По нелегитимния устав от 1950 г. църковно-народен
събор се свиква от патриарха и Синода. Сега няма орган,
който да свика църковно-народен събор, тъй като според
решение № 225 на Върховния съд от 5 ноември 1992 г.
патриархът и Синодът не са редовно избрани: църковните
избиратели, които ги избират, са избрани през 1951 г. при
четиригодишен мандат; те са могли да бъдат употребени за
избор до 1955 г., но изборът на Максим става през 1971 г.,
т.е. 16 години след като е изтекъл мандатът на избирателите
(вж. стр. 159 от книгата). Към това нарушение се добавиха
разкритията, извършени преди месец и показани по БН
Телевизия, че самите бюлетини са фалшифицирани. Тъй като
няма легитимен орган, който да свика при спазване на
каноните църковно-народен събор според устава от 1950 г.,
то нашата идея е да се върнем към Екзархийския устав. Това
първо възстановява каноничността и приемствеността на
Българската православна Църква, второ, позволява свик
ването на каноничен църковно-народен събор и, трето,
освобождава Църквата от всякаква намеса на кому
нистическата държава. За последното имаме предвид доклада
на Антон Югов и Руси Христозов -  шеф на ДС, до Секретариата
на ЦК на БКП от 3 август 1949 г., в който е решено сменянето
на Екзархийския устав с нов „демократичен“, вземане на
ключови позиции в Църквата от доверени ОФ - духовници и
миряни. Връщането към Екзархийския устав беше направено
отч нас, като се освободихме от наи-менованието екзарх,
респективно екзархия, и запазихме само значението му на
председател на Светия Синод, каквато е функцията и на
патриарха. Важното е свикването на църковно-народен събор
да стане по каноничен начин, без да дава възможност за
нови атакувания от страна на Върховния съд или на какъвто
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и да е орган, проверяващ спазването на устава и каноните на
Българската православна Църква. Едва на Събора ще се
реши окончателно и въпросът за църковния календар и ще
бъде възстановена всяка правда!

Бог да пази България!

ДЕКОМУНИЗАЦИЯТА НА ЦЪРКВАТА ЩЕ РЕШИ ПРОБЛЕМА
СЪС СЕКТИТЕ 18

18 Публикувана вьв в. “Демокрация“, 1. II. 1994 г., брой 26 (1218).

Господ Иисус Христос изпраща своите ученици със
заповед: „ Идете и научете всички народи, като ги кръщавате
в името на Отца и Сина и Светаго Духа и като ги учите да
пазят всичко що съм Ви заповядал, и ето, Аз съм с Вас през
всички дни до свършека на света. Амин." Това те всеотдайно
изпълниха, приемайки върху себе си страдания, клевети,
хули, бичувания и смърт заради Христа. Освен Юда
Искариотски, който предаде Спасителя, останалите Апостоли
бяха достойни да водят стадото Христово. През трите века на
гонения, по време на римските императори, християнските
епископи и свещеници, приемници на Апостолите, бяха пример
на мъжество и самоотверженост, което укрепяваше във вярата
обикновените християни. За тях беше чест да пострадат макар
и малко за Господа. Те помнеха, че в проповедта на планината
Иисус Христос им беше казал: „Блажени сте вие, когато ви
похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е
лоша дума заради Мене. Радвайте се и се веселете, защото
голяМа е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и
пророците, които бяха преди вас" (Мат. гл. 5).

По време на безбожния комунизъм у нас бяха избити 500
свещеници, почти толкова минаха през затворите. И това се
отнася преди всичко за обикновените свещеници, но беше
достатъчно, за да сплаши висшата църковна йерархия. След
1949 г. стана големия компромис в Църквата. След отстра
няването на екзарх Стефан и заточаването му от комунистите

Синодът набързо приема подмяната на каноническия екзар
хийски устав (утвърден като закон) с нов, „демократичен".
Това се претупва набързо, решението не се взема на
църковно-народен събор, а само от Синода и по този нов
устав след три години се свиква събор за избор на патриарх.
Когато приемствеността и каноничността е така основно
нарушена, когато при избора на патриарха гласуват предста
вител на Националния съвет на ОФ и други представители на
висшата партийна номенклатура, за чудене ли е, че повечето
от владиците лесно се обвързват да служат на комунизма, да
го хвалят в „Църковен вестник", да забраняват на свещени
ците да ръсят на Кръстовден и на Богоявление, да разместват
по-ревностните и изпълнителни божи служители, да ги сплаш
ват и по този начин Църквата да бъде приведена в едно
бездействено състояние. Нещо повече, да предават църкви и
манастирски имоти като дарение на комунистите, например
Бачковския метох в Асеновград (вж.Приложение № 22), което
е в нарушение на 49-то правило на VI Вселенски събор: „Като
възобновяваме и това свещено правило (IV Вселен, събор,
пр.24), определяме: веднаж осветени с благословението на

.епископ манастири, завинаги да си останат такива, имущест
вата им да се запазят за манастиря и никога едните да не
могат да се обръщат в светски жилища, а другите никой да не
посмее да предаде на мирски хора.. А ако това досега и да
се е случвало с някой от тях, определяме по никой начин то
да няма сила. Ония пък, които дръзнат от сега занапред да
сторят това, нека се подложат на епитимия съгласно прави
лата." Или съгласието да се разруши Русенския храм „Веех
Светих". Върхът на предателството беше, когато Максим даде
съгласие да се разруши софийският древен храм „Св.София“
и само намесата на поета Радко Радков спря това кощунство.

И всичко това сега да се оправдава, че било правено от
владиците, за да запазят Църквата. Ако така бяха постъпвали
Апостолите и първите епископи по време на гоненията, пак с
оправданието за някакво запазване на Църквата, то Църква
въобще нямаше да има. За чудене ли е, че така парализираната
за 40 години църковна структура се оказва сега безсилна да
запази българския народ от сектантските набези. Защото
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хората могат да бъдат спечелени от ревностната пропо-
ведническа дейност на духовниците и от техния свят живот и
пример. Уви, духовенството сега стои равнодушно към стадото
Христово, за което ще отговаря пред Господа, далече от
актуалните обществени проблеми в този толкова съдбовен и
критичен за България период, студено и безучастно към
нуждаещите се от спасение души на млади хора, пленявани
в мрежата на сектите. И всичко това е поради превръщането
на висшето духовенство в безжизнена номенклатура, унесена
в мечтания за власт и банкерско преуспяване. Църковната
декомунизация не е политически акт, а деполитизиращ процес,
с който се цели да се влее нова кръв в боледуващото тяло на
Църквата. Какво друго подготвят сектите освен духовното
безразличие и обожаване на всичко, с което лесно ще бъде
приет Антихристът? За него в Битие, 49 глава, 17 стих се
казва: „Дан ще бъде змия на пътя, аспида на пътека, която
ухапва крака на коня, тъй че ездачът му ще падне назад. На
твоето спасение се надявам, Господи!“ Свети Ефрем Сирин
казва, че последните християни трябва да бъдат по-силни от
първите, защото освен на физически мъчения ще бъдат
подлагани на духовни чрез разни внушения и психически-
въздействия на Сатаната. Но какво ще правят те, когато
видят, че водачите им първи се огъват, което ще бъде масово
явление в последните времена. Затова тези висши духовници,
които веднъж са предали Господа и не са се разкаяли по
примера на апостол Петър, не могат да бъдат истински
пазители на стадото Христово. Това е една истина, за която
се бори неизменно В сеправославната  Българска
архиепископия.

Допълнение № 1 към ГЛ. III

ИЗ ПРОТОКОЛИТЕ НА ДУХОВНИЯ СЪД
НАД КОМУНИЗМА 26.1.1993 г.

Макариополски еп, Хр, Събев: Считам за свой дълг да открия
този Духовен съд, който не е в точния смисъл на думата като
останалите съдилища, а по-скоро има констативен характер. И
има задача да определи нещата в духовното пространство, във
вътрешния свят на Църквата и обществото. За да можем ние,
имайки една дефиниция за всичко, което става в Църквата, с
пълната истина и съзнание да тръгнем напред и да се възроди
църковният живот. Ние минахме през дългите години на комунизма
и това не беше нещо тривиално и обикновено, защото тук не става
дума само за една политическа, а преди всичко за една антидуховна
система. Една система, псевдоидеологическа, и по своята същност
богоборческа, защото беше израз на войнстващ атеизъм, защото
отхвърляше вярата в Бога, учеше и внушаваше на хората, че
религията е опиум за народа. От друга страна, тя издигна материята
в идол, като божество и постави творението на мястото на
Твореца. Оттам вече, както ще видим в тъжбата, която пристигна
при нас, има безброй последици за цялото общество и за всички.
Впрочем, нека не смятаме, че това е съвсем тривиален акт.
Напротив, той има дълбока стойност, защото Господ е казал на
своите ученици -  светите апостоли: „Каквото вържете на земята,
ще бъде вързано и на небето, каквото развържете, ще бъде
развързано. На които простите греховете ще бъдат простени, на
които задържите, ще бъдат задържани.“ И ако ние сме застанали
тук, то е само защото не сме прикадили на идола на комунизма,
не сме сложили парченце тамян пред неговия олтар и никога не
сме му служили. А не че ние сме съвършено безгрешни и праведни
хора. Такива на земята няма. Само Господ Иисус Христос е
праведен, безгрешен, съвършен. Но когато се касае за дела,
свързани с предателство спрямо Църквата, истинските християни,
тези, които никога не сме служили на враговете на Църквата,
трябва ревностно да кажем своята дума, която вече има стойност
да връзва и да развръзва, и по този начин да дадем възможност
на тези, които са се отказали от Бога, които са служили на
комунизма, на безбожната мракобесническа идеология и са
принесли идоложертвено, пак да се възстановят. Спомнете си от
древността, когато бяха гоненията на християните -  а нима 45-те
години не бяха гонения на християните, нима нямаше убити и
затворени свещеници, нима нямаше преследване на вярващи за
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едно кръщение или за едно венчаване. Така че гоненията бяха в
сила и през тези 45 е., както и в древността за първите християни,
и трябва да се върнем по аналогия към онова време, косато някой
беше отпаднал от вярата или се отричаше от Христа! Какво се
правеше в такива случаи? Той можеше пак да бъде приет в
църковно общение, като се имаше предвид, че той се е самоосъдил
и християните страняха от него, без да са го съдили на специален
съд. Има чин за приемане на еретици или на идолопоклоници и на
тези, които са се отрекли от вярата в Христа. Този чин на
покаяние и възстановяване ние искаме да предложим на нашите
събратя, милеейки за техните души, защото много духовници,
особено във висшия клир, извършиха таково отричане от Христа,
като славославеха безбожната комунистическа система в
църковните вестници. Ние не сме съдии, в смисъл да налагаме
наказание, да извършим преследване, не сме съд на инквизицията.
Такова нещо няма! Ние просто констатираме с голяма мъка и със
състрадание тяхното окаяно духовно положение. Нищо, че тук се
правят на праведни. Нищо, че самите те се обявяват дори за съдии
в Църквата. Но при страшния Божи съд те няма да устоят нито за
секунда! Защото Господ знае тяхното отричане, което са извършили
спрямо Него, тяхното предателство подобно на Юда Искариотски.
От момента, в който те са възхвалили комунизма, са се отрекли от
Бога и са отпаднали от Св.Църква. Сега ние искаме да им
предложим начина и пътя, по който пак ще ги приемем при нас
като братя чрез съответното покаяние. Но преди да направим
това, трябва да им кажем истината. Да не заблуждават хората със
фалшива праведност, защото това е фарисейство и лицемерие. Да
не лъжат повече обикновените християни! Защото хората от
висшата църковна номенклатура, които бяха поставени от Тодор
Живков и от неговия режим, не могат да съдят в Църквата. Ние
искаме да се възстанови истината, затова извършваме този Духовен
съд. Но той повече прилича на лечебница, отколкото на жестоко
съдилище! Защото, напротив, искаме да се спасят душите на
всички и дори на тези, които се смятат за наши врагове. Впрочем,
аз откривам заседанието на този Духовен църковен съд и
призовавам Божето благословение за всички, които присъствате.
И ако някой от вас е с отворени духовни очи, той сигурно ще види
хилядите ангели, които сега са над този храм. Защото това, което
се върши сега тук, не е нещо маловажно и незначително, това е
църковно-исторически акт, заклеймяване на една безбожна система,
както беше заклеймено арианството и несторианството, както
бяха заклеймени монотелизмът, монофизитството и другите ереси,
а комунизмът е по-страшен от всички тях. Впрочем, откривам

заседанието, Бог да ви благослови. Първо ще дам думата на
духовното обвинение, да прочете първо тъжбата. След това следва
обвинителният акт срещу комунизма и тези, които са му служили.
Ето самата тъжба (чете се).

Макариоп, еп, Хо, Събев: Искам да ви уведомя, че тази тъжба
дойде при нас на 26 ноември 1992 г. и изминаха два месеца, през
които ние можахме да разгледаме всички материали и доказател
ства, но има и други. Ето основните материали и доказателства,
с които ще се запознаем, за да имаме ясна картина за беззаконието
и греховете, престъпленията на комунизма спрямо нацията, спрямо
духа на България, спрямо всички нас като хора и като души, които
трябва да се спасят. Освен това ние призовахме много свидетели,
които тук пред Вас ще се изкажат, по възможност кратко, за да
не отегчаваме нито съда, нито присъстващите наши братя и сестри.
Моля, нека да говорят по същество и съдържателно за всички тези
неща, които дълбоко са изстрадали в себе си и за които имат
неоспорими данни. Защото това е ролята на един свидетел. Някой
ще запита защо този съд се извършва в този момент. Защо не беше
извършен след 10 ноември? Защото до 10 ноември ние не можехме
да направим обстойно разследване, защото нямаше свобода и не
можехме да съберем нормални доказателства. Трябваше да минат
две години за събирането на всички доказателства -  главно от
архива на Външно министерство, където беше Комитетът по
вероизповеданията към Министерския съвет. И влязох в качеството
си на депутат и успях да извадя много документи. Също така вече
свободно и с лекота много хора свидетелстваха, което по-рано не
беше възможно, защото те се страхуваха. Освен това Църквата в
момента се нуждае от едно такова пречистване и катарзис, защото
трябва да се сложи една нова демаркационна линия за самия
църковен и обществен живот, минало и бъдеще, комунизъм или
декомунизация.

Много от тези документи са били строго секретни преди 40
години, но тъй като е минало време, вече са разсекретени. По
списъка на представените доказателства започвам първо с данните
за осъдените свещеници от Народния съд, както и гоненията
спрямо владици, митрополити. Има и убийство на един митрополит
-  Неврокопския, Борис, вкарване на епископи в затвора и на
свещеници, осъдени от Народния съд. Тук ние разполагаме и с
молбите за тяхното помилване от страна на патриарх Кирил, на
митрополит Софроний и на други духовници, които по онова време
са се борили, използвайки дори празниците на комунистите, за да
измолят милост за хвърлените в затворите свещеници. Тези данни
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са тук и ние ще ги предоставим и на пресата. Второто нещо е
въвеждането на гражданските ритуали и подмяната, т.е. този
документ е свързан с начина, по който се въвеждат гражданските
ритуали и се отменят духовните религиозни ритуали и тайнства.
Това е вторият доказателствен материал. Третият е за прилагането
на различни забрани във връзка с изпълнението на свещенически
задължения от свещеници. Четвъртият материал -  това е събарянето
на храмове и църковни сгради. Например тук имаме документ,
който дава достоверни данни за събарянето на храмове в Тетевен,
Русе и на други църковни сгради, например в Габрово, на Соколския
манастир и т.н. След това прилагането на чл.12 от комунистите,
срещу който толкова заговори комунистическата преса. Чл.12 е
прилаган от комунистите 40 години. Въведен през 1949 г., по него
са уволнявани, премествани, заточавани свещенослужители. Шесто
-  това е купуването душите на свещеници, сплашването им и по
този начин преминаването им в лагера на безбожниците. Това са
данни за тези, които в различни епархии са си продали душата.
Седмо -  документ за един митрополит, осъден по криминален член
на три години и четири месеца лишаване от свобода за спекула и
присвояване от свещоливната през 49 г. След това му е заведено
наказателно дело за клевета, което изведнъж се прекратява,
защото е изпратен внезапно в Съветския съюз на обучение. Оттам
идва и става митрополит. Осмо по ред, но не по значение, е
националното предателство на висшия клир, на тези, които са
епископи и митрополити отпреди 10 ноември. В този документ №
8 се указва за връзките им със ЖИС (Женевски икуменически
съвет). Това е по линия на пролетарския интернационализъм.
Защото искам да подчертая две неща: комунистите никога не
стигнаха до истински патриотизъм -  или отиваха до национално
предателство чрез пролетарския интернационализъм, или стигаха
до шовинизъм. През 49 г. се изработва строго поверителен документ,
подписан от ген. Йонко Панов, който тогава е бил помощник-
министър на вътрешните работи. Той касае Църквата и няма
никакви сведения, които застрашават сигурността на държавата.
По-скоро отразява демоничен план, как да се застраши нацио
налната сигурност, защото, рушейки Църквата, се руши нашата
национална сигурност! Рушат се националните ни традиции! Както
и докладът на Антон Югов и Руси'Христозов -  шеф на ДС до ЦК
на БКП -  „Мерки спрямо Църквата“ . Всичко това, пак повтарям,
ще бъде предоставено на пресата за публикуване (вж. стр. 151 от
книгата.) Следващите материали са за нередовността, за нелеги-
тимността в изборите за патриарх и синод, ксерокопие на
Кондиката, за която в момента се шуми много. Тя е предадена от

Комисията по вероизповеданията в Главно управление на държавен
архив по съответния ред (вж.Приложение № 19а), за да бъде
запазена като документ при постоянно съхранение, защото е
започната от 1872 г. за Иларион Макариополски при неговия
избор за Търновски митрополит. Ние имаме също материали,
свързани с актовете и решенията на Върховния съд на републиката.
Това са два документа във връзка със заседанието на 5 ноември
миналата година, а също така и документите, съпътстващи това
решение или аргументите за това решение, особеното мнение на
различни митрополити от онова време, както и намесата на
Тодор Живков и на Иван Башев, отговарял за изповеданията през
1971 г. във връзка с избора на Максим като псевдопатриарх. След
това има вече други престъпления на комунизма, извършени от
агентите на комунизма, съдействали на МВР. Ние имаме сведения,
че много чиновници в светия синод са хора на службите. След това
имаме документи, показващи, че на мавзолея и на трибуните във
връзка с празниците 9 септември стояха орденоносци, ударници,
българ-ският "патриарх" Максим, главният секретар на синода,
както и Миран Топчиев, главен мюфтия (вж.Приложение № 23). Т.е.
тези хора са били толкова предани, колкото всички останали.
После за някои епископи тук има документ (вж.Приложение № 1),
че правилно разбират ролята на Църквата в социалистическата
държава и съдействат на ръководството на Комитета за Църквата,
председател на който е Любомир Попов, за водене на родолюбива
църковна дейност. Имаме и сведения, давани от различни све
щеници и секретари на свещеническия съюз за събратята си. Така
че това е една документация за двойната роля на някои духовници.
Следващият документ е за разхищение на църковно имущество или
за неговото даряване на светската власт, което е антиканонично
според 24 правило на У-ия вселенски събор. Това е например
нотариалният акт (вж. Приложение 22) за дарение на Бачковския
метох на Асеновградския съвет по случай 1300 годиш-нината на
нашата държава. Това е църковен имот, манастирски. Той е в
рамките на Асеновград. 2400 кв.м, църковен двор заедно с
постройките вътре, а който подари или употреби за светски цели
църковни или по-скоро манастирски имоти, се подлага на църковно
наказание. След това ето и договор между Рилски манастир
(Светия синод) и фирма „Тропик“ , зад която стои турската фирма
„Окан“ , според който тя да управлява имотите на Рилски манастир
и който с нашата намеса бе прекратен. Това беше договор, според
който за 20 години напред под аренда се даваха земите, които са
огромни. След това стигаме до продажбата на митрополията в Ню
Йорк, която е закупена преди 10 г. за около 200 000 долара, аз гледах
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документа във Външно министерство. Много хубава сграда, описана
добре в документите, а се продава пак за същата сума след 10
години?! И както пише в документа, сумата от продажбата на
двете синодални сгради и на инвентара да бъдат внесени за
олихвяване в американските банки, за което също да бъде уведомен
Светият синод. Т.е. не защото има необходимост, а за печалба.
Човек може да продава сгради само когато е крайно нуждаещ се,
изнемогва и гладува. Продължаваме нататък. В следващия документ’
се заблуждава ООН, че в България има религиозна свобода. За
съжаление тук има документи, подписани и от Николай Горанов,
бивш протосингел на Търновска митрополия, и от еп. Евгений
Босилков, който е убит при католиците, но и той също е давал
дезинформация за ООН. Тук се пазят документи с техния подпис.
Те са от Външно министерство. Притежаваме и материали за
различни свещенически конференции, на които се правят поздрав
ления по случай различни комунистически празници, окръжно и т.н.
Аз просто няма да ги изброявам всичките. Със следващия документ
вече пристъпваме към „Църковен вестник", където се хвали
комунизмът. Ето например: „Патриаршеско и синодално послание
до клира и вярващите", „40 години всенароден възход", подписан
от патриарха и останалите митрополити на 1 септември 1984 г.,
хвалещ деветосептемврийския преврат и цялата система (вж. стр.
165 от книгата). Например митрополит Панкратий -  „Нравстен
дълг към виетнамския народ“ , митрополит Пимен -  „Урокът на
великия Октомври", патриарх български Максим -  „Израз на
вековната руско-българска дружба“ , Панкратий, митрополит
Старозагорски -  „По пътя на дълга“ , Видинският митрополит
филарет -  „Великият Октомври“ , „Мирът и социализмът“ ,
Панкратий -  „Георги Димитров -  велик син на народа и създател
на велика България“ , проф. Тодор Събев, който е на ръководен
пост в ЖИС (Женевски икуменически съвет) -  „Хитлерофашизмът,
фашизмът, антифашистката победа и Българската православна
Църква“ , митрополит Калиник -  „С общи усилия за делото на
мира“ , след това в „Църковен вестник“ статия от 1987 г. „Световно
историческо епохално дело“ , хвалещо Октомврийската революция,
както и 1983 г. „Плодовете на Великия Октомври“ от драгови-
тийския епископ Йоан, игумен на Рилски манастир. Различни срещи
на Тодор Живков и на патриарха, отразени в „Църковен вестник“ ,
и т.н. Аз просто не мога да изброя всичките, защото няма да ми
стигне времето. Журналистите могат да се запознаят с тях, отивайки
в църковната библиотека. Следващият доказателствен материал е,
че когато се постави под съмнение изборът на Максим или синод,
59-те комунисти начело с Нора Ананиева, Златимир Орсов,

Александър Лилов, Андрей Луканов, Елена Поптодорова, В. Дърева,
К. Маринова станаха и защитиха тяхното „свято“ дело. Най-
големите атеисти станаха в защита на Максим. Какво повече
искате? Също така имаме документи, че синодът непосредствено
преди 10 ноември се е обявил против реформата в Църквата,
въвеждането на вероучение и пр. (Приложение № 1). Друг документ
сочи, че митрополит Арсений не е имал оправдание, като на
Богоявлевие не е хвърлил кръста, защото ХЕИ е издал медицинско
свидетелство по въпроса за водата. Също така как на Великден
са се разпореждали с поканите МВР и другите държавни служби,
атеистични служби, а не свещениците и духовенството. Завършвам
с тези писмени документи, които бяха разгледани от съда. Моля да
се яви първият свидетел на обвинението Илия Попстефанов
Попвасилев. Сложете ръка на св.Библия и целунете св.кръст!

Г-н И, Попвасилев -  Ваше Високо преосвещенство! Уважаеми
съд. Има Господ, аз така ще почна, защото в течение на 47 г. едва
сега имам възможност да изразя нашата болка и страданието на
нашето семейство. Син съм на свещеник Стефан Попвасилев, също
син на свещеник, убит на 22 септември 1944 г. в с.Перущица, сега
град. Какво имам предвид. Искам да ви занимая много малко, с
малко време. Баща ми беше взет на 11 септември от църквата,
когато служи сутрешната литургия. От 11 до 22 септември, деня на
убийството, понеже ние живеем в църковния двор, в къщата, която
е строил баща ми за Църквата, разбира се, задържаните бяха
точно на една ограда отсреща. Не мина ден без той да се изправи,
да се обърне на изток към църквата, без да се прекръсти. Защо ви
казвам тези неща? Казвам ги, защото това бяха очевидци, които
останаха живи от групата, в която баща ми беше изкаран и убит.
След това очевидци разказваха как този свещеник не се подчини,
скубаха му брадата, стъпваха му на гърдите, ритаха го, казваха му
да не се кръсти, а ние всички, които бяхме вътре, лазихме по
колене и молихме да ни простят. Те няма какво да ни прощават,
ами да ни оставят живи, а единствен дядо поп не се поддаде, не
се подчини. И едно друго нещо искам да ви кажа, че когато вече
отиват, три-четири дена вече, скришом, разбира се, да намерят
убитите, те са убити над Кричим, Симеонов мост, както се казва.
Изнесе го и пресата, „Демокрация" писа доста време за това
нещо. Когато отиват там, убийците са се мъчили да заличават
следи и са хвърлили бензин и нафта да ги горят. Обаче Господ ли
е пазил, или Господ е гледал отгоре, като отиват там очевидци,
разправят, труповете бяха така, не можем да ги познаем, а дядо
поп беше отгоре, те са били другите разсъблечени, дядо поп беше
отгоре с подрасника, демек че е пазил и тези, които вече са
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избити. Това нещо ви го казвам, защото то се носи като легенда
за нашия баща. И последно, за да привърша, не искам да
отекчавам уважаемия съд, мога да ви кажа, че се е запазило
тефтерчето но баща ми, в което два-три месеца преди убийството,
преди 9 септември, той пише, а неговият почерк е много така
особен, личи си, и на кръщелни свидетелства, на регистри, вие
знаете, има си църковни яяхлмр / още тогава той пише в тефтерчето
си: „Аз съм заплашен и ми е казано, че има бюро, на което се
носи, и мойто убийство е предстоящо." Радвам се, че можах след
50 г. да кажа нещо.

Макариоп.еп.Хр,Събев; Благодаря Ви. Изслушахме Ви със
състрадание, защото това, което разказахте, е покъртително.
Междувпрочем, при нас пристигна един документ за избора на еп.
Генадий Петров Вълчев като общински съветник с червената
бюлетина в гр. Правец. И този същият човек е бил ръкоположен от
митрополит Калиник, Пимен и Панкратий на 15 октомври миналата
година, въпреки че са знаели за неговия избор. Това беше впрочем
една от причините, свидетелстващи за отделянето на някои
духовници от тези, които в началото ни се представиха, че ще се
разкаят, защото се върнаха пак на старите си места. Продължете
моля. Да дойде следващият свидетел Йордан Русков. Моля, ако
обичате. Бихте ли си казали трите имена. (Йордан Атанасов
Русков). Сложете си ръката на Библията, целунете светия кръст и
кажете, произнесете след мене „обещавам да говоря истината
пред Бога“ . Това е достатъчно.

Й.Русков: Обещавам да говоря истината пред Бога.
Макариоп.еп.Хр.Събев: Моля Ви, кажете, г-н Русков. Вие сте

жител на гр.Пловдив?
Й.Русков: Да. Ваше Високо преосвещенство, уважаеми съд,

братя и сестри. Преди повече от три десетилетия комунистическият
съд ме лиши от свобода. Между другото и за това, че съм писал и
публикувал стихове с религиозно съдържание. Бяха иззети и
инкриминирани освен творбите ми и запазаните от мен християнски
печатни издания. Да, бях обвиняван и съден, че съм изповядвал и
в поезията си православната вяра. Кощунствената наглост на
комунистическата власт е известна. Тя дори физически погуби по
зверски начин не един и двама свещенослужители като отец Стефан
Попвасилев, както преди малко разбрахте. Но вместо да следват
неостъпно пътя на тези свои събратя и примера на страдалците
светни, скрити помощници на атеистическия комунизъм станаха и
свещенослужители във висшия църковен клир. Съглашателството
им с гонителите на християнството е само по себе си осквернение
на Божието име. Стана тъй, че призвани да служат Господу, те

прикриваха под църковни одежди обет пред Сатаната. Някои от
тях изкарваха специални курсове в Държавна сигурност. За да
запазят своето привилегировано положение, те реализираха
готовността си да ограничат достъпа до Църквата и нейното
влияние върху отделния християнин и върху цялото българско
общество. Техните отчаяни опити и действия за запазване на
пагубните си позиции са видни и днес. Двама такива служители
едва преди два месеца ме обругаха и изгониха от Божия храм на
нашата енория по време на избор за църковни настоятели само
заради изискването ми за демократична процедура на избора.
Така за мен продължава практиката да се черкувам в други
храмове, сякаш нищо не се е променило. А не беше толкова
отдавна, когато членовете на семейството ми пострадаха от
уволнение или изключване от учебните заведения и едва ли не
конспиративно влизаха в Божия храм. Обяснимо защо трябваше
да кръстим децата си тайно и в отдалечена от енорията ни църква.
И нормално ли бе по големи християнски празници близки и
приятели да идват от София и от другаде, за да не бъдат разпознати
в храма Господен. Или аз самият да ходя в Копривщица, да се
съсредоточа молитвено пред стария иконостас в къщицата на
възрожденеца отец Никола Белчев, любезно предоставена ми от
неговия правнук. Неспокойствие, несигурност и страх. Такава бе
атмосферата, в която обикновеният християнин можеше да отправя
молитвите си към Бога. Безмилостният печат на комунистическия
атеизъм всеки момент можеше съдбовно да те заклейми. Повече от
необходимо е тези, които пряко или косвено са му били в услуга,
да се покаят за скритите си и явни деяния. Продължаването на
лъжата при демократизиращото се общество е още по престъпно
от деянията по принуда, корист или духовна неустойчивост. Бог
вижда всичко и горко на неосъзналите се. Вие знаете, че по
болници, казарми и затвори бяха премахнати параклисите или
малките църкви. Позволете ми накрая да прочета стихотворението
си „Кога“ :

„Не само свободата ми отнеха,
низвергнаха ми вярата в Бог.
Под сивата затворническа дреха,
понесох дял под чужди грях жесток.
Олтарът бе превърнат в килия.
Затворът бе лишен от Божи храм.
Кощунствени помощници на Злия
ме хвърлиха с моята вяра там.
Къде е похитен иконостасът,
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Църковните одежди и гласът,
чрез който скръбни жалби се понасят
не към човешки, а към Божи съд?

Макариоп.еп.Хр, Събев: Благодаря Ви, г-н Русков. Сега моля
да се яви свидетелят Момчил Георгиев. Заповядайте, г-н Георгиев.
Моля сложете си ръката на Библията. Целунете светия кръст и
кажете след мене, както държите ръката си, кажете: „Обещавам
да свидетелствам пред Бога само истината.“

Г-н Георгиев: Обещавам да свидетелствам пред Бога само
истината.

Макариоп.еп.Хр.Събев: Благодаря ви. Моля да кажете.
Г-н Георгиев: Аз ще започна с това, че фанариотите в миналия

век и преди това са обслужвали турските поробители. Така и
лицето Ангел Чакандраков. т.н. Арсений! След като миналата
година като общински съветник изразих пред него желението на
хиляди българи от Пловдив, го помолих с 20-ина човека да хвърли
кръста на Богоявление. Той отказа, даже и след като направихме
изследвания с хората на ХЕИ, за което изгубих половин ден, но
изследвахме водата на река Марица и се разбра, че тя отговаря
на санитарните изисквания и е достатъчно чиста, за да се извърши
ритуал. Такива хора не ни трябват в нашата Църква, понеже те не
се покаяха и носеха под расата си и пистолети. Такива хора не
трябва да стоят повече и не трябва да ги търпим. Същият направи
така, че в нашата църква „Св. Иван Рилски“ не можахме да
гласуваме както трябва. Трябваше да посочим наши избиратели,
да излезем отвън и да им кажем кои са нашите бъдещи църковни
настоятели. И след ред пречки до ден днешен ние представляваме
Църквата, след като над 500 гласа взехме, а те (хората на
Чакандраков) взеха 120 гласа. Кажете ми докога ще продължава
това безчинство? Това е робия, не трябва да я търпим. Завърших.

Макариоп.еп, Хр.Събев: Благодаря Ви. Сега има думата да
свидетелства д-р Мирчев. Тука ли е? Призовавам свидетеля
д-р Мирчев. Заповядайте. Трите имена, ако обичате.

Д-р Мирчев: Васил Иванов Мирчев. Жител на гр.Пловдив.
Възраст 61 години.

Макариоп.еп.Хр-, Събев: Бихте ли сложили ръката си на
Библията, целунете кръста.

Д-р Мирчев: Обещавам да свидетелствам пред Бога само
истината.

Макариоп.еп,Хр.Събев: И м ате ду м ата .моля.
Д-р Мирчев: Аз съм свидетел, както и много тук присъстващи.

и съвременник на тези страшни времена, когато садистично
избиваните хора със съд, т.нар. народен съд, и без присъда бяха
хвърляни като кучета в ямите, без да могат да получат последното
опрощение и благословията на Св.Църква, а те бяха все вярващи
хора, когато приключват земния си път. Свидетел съм през 1949 г.
в Първа мъжка гимназия, когато една голяма група хора бяхме
предложени за изключване от ДСНМ, както се наричаше тогава,
като една от основните причини беше това, че посещаваме
църковните обряди и особено на Възкресение Христово. Тогава аз
и още двама-трима души имахме шанса, че в този момент се
премествахме в друго дружество към един колектив и не можаха да
ни изключат. Но не по-малко от десетина човека не можаха да
следват именно затова, тъй като бяхме изключени заради
привързаността си и вярата в Светата православна църква. Г-н
Русков каза и всички го знаем как се криехме и кръщавахме
децата си по тъмна доба, така че никой да не научи. Как се
венчавахме, аз съм венчан вкъщи, поканихме свещеника, тъй като
последиците бяха лоши, ако това беше направено явно, и аз няма
да го повтарям. Но бих искал да приключа с нещо друго. На това,
на което всички сме свидетели -  как може все още някои хора,
които разбиха нравствените устои на българите, вярата в Светата
православна Църква и цялата ценностна система, след 10 ноември
да продължават да се провъзгласяват за църковни отци на този
изстрадал народ. Имам предвид Максим и неговата група, а те не
са малко за съжаление, без изобщо не само да заклеймят
комунизма, а да продължат в една прикрита перфидна форма да
му служат. И аз пред много хора съм го казал. Как можа Светата
Църква на Румъния да се възправи и да каже: „Чада, гласувайте
срещу Антихриста.“ Как. можа сръбският патриарх Павле да каже:
„Чада, ние трябва да се отървем от това комунистическо
правителство на Милошевич.“ А българската Църква, в лицето
имам предвид на червените патриарси и техните помощници, не
направиха не само това, а една голяма част от тях бяха включени
в листите за общински съветници и за народни представители на
БКП. Това не може да се нарече нито пародия, нито нелепост. То
просто няма определение. Най-зловещата антирелигиозна ате
истична идеология и практика, съществувала досега на света,
изведнъж се явява покровител на Църквата. Не бих искал повече
да коментирам.

Въпрос; За какво служеше църквата в болницата на ВМИ?
Д-р Мирчев: Църквата в болницата на ВМИ. Знае се много

добре. Там беше и сега е кучкарник. Открай време там се държаха
опитните животни.

86 87



(Следват други свидетели...)
Макариоп.еп, Хо, Събев; Благодаря на свидетелите. Дами и

господа, братя и сестри, уважаеми отци. След като ние пространно
разгледахме всички обстоятелства в това първо по рода си дело
срещу една система, една идеология, мракобесническа по своята
същност, каквато е комунизмът, след като изслушахме толкова
много свидетели и разгледахме писмените доказателства и
документи, призовавам да се оттеглим в Светия олтар, за да
вземем след обсъждане решение за Духовната присъда. (След
излизането от олтара се прочита духовната присъда.) Дами и
господа, братя и сестри, позволете ми да изразя благодарност
както на моите колеги, участвали в съда, така и на свидетелите и
на всички, които се трудиха в продължение на две години да
събират доказателства и материали за престъпленията на комуниз
ма, защото трябва да се затвори една мрачна страница от
историята на нашата Църква, за да може тя обновена и очистена,
освободена от последиците на комунизма, да тръгне по един нов
път, за да не бъде изкуствено разделяна в борба за власт, да се
сложи демаркационна линия, граница на разделението само по
пътя на това -  служил на Христа, вярно, предано, и отпаднал от
Христа поради служенията на комунизма. Това е самата истина и
ние призоваваме всички, които са отпаднали от Църквата поради
отричане от Христа, поради това, че са принесли идоложертвено,
т.е. жертва на идола на комунизма, да се разкаят публично. Едва
тогава ние ще ги приемем в църковно общение. Имам предвид и
Максим (Марин), и лицата, които току-що изброихме. Ние можем
да ги приемем в църковно общение едва след като те се покаят.
Дотогава те са отпаднали от Църквата и от вечното си спасение.
И ако те не се покаят, то над тях ще стои като присъда нещо по-
страшно -  вечният Божи съд, пред когото няма лицеприятие и
лъжа, които да не са разкрити, и всички е ясно. Защото за тези,
които са се отказали от Бога и са служили на враговете му, с
което са се уподобили на Юда Искариотски, за тях няма друго
спасение освен покаянието. Обаче ние, издавайки тази констативна
присъда, съвсем не изпитваме озлобление, а напротив, състрадание
към тях за техните души. Плачейки за тяхното спасение и желаейки
час по-скоро те да се покаят и приобщят към Светата Църква и
принасяйки плодове на покаяние. Дай Боже това да стане и ние
да видим Българската Църква обновена и съживена, действена и
спасяваща. Бог да пази България! Бог да пази Българската
православна Църква! Амин!

ИЗ Д О К Л А Д А  х
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ДУХОВНАТА КРИЗА 19

В съответствие с планираното от Антон Югов, шефа на ДС Руси
Христозов, зам.-министъра на МВР ген. Йонко Панов, само една
година след това, през 1950 г., се изработи нов устав на БПЦ,
съответно регистриран според закона по вероизповеданията от
МС. Действало се е прибързано, по комунистически, в нарушение на
каноните на Светото Православие. Защото сменянето на Екзархий
ския устав е трябвало да стане на Църковно-народен събор, а не
само със синодално решение. Уставът на Църквата играе ролята на
Конституция на държавата. Църковно-народен събор за Църквата е
това, което е Парламента за държавата, а Синодът е аналог на
Правителството. И както не може правителството да изменя
конституцията, а само парламента, така и Синодът не може да
изменя Устава, което е от компетенцията само на Църковно-народния
събор. И така комунустическият режим поставя първата голяма
нелегитимност (неканоничност) в подмяната на църковния живот.

Следвайки демоничния план на МВР и ЦК на БКП, се пристъпва
към избор на патриарх през 1953 г., който е посочен поименно в
доклада на Антон Югов от 1949 г. Следващата голяма нелегитимност
идва, след като през 1951 г. са избрани: църковни настоятели, по-
късно епархийски избиратели и членове на Църковно-народния събор
-трите  стъпала на избирателната пирамида, които се наричат общо
църковни избиратели. Техният мандат е четиригодишен и е изтекъл
през 1954 г. Оттогава до ден днешен тази избирателна пирамида не
е подновявана като цяло и въпреки това църковните избиратели са
употребявани, макар и безмандатни, за избор на всички сегашни тъй
наречени митрополити, чиито избор е станал от 1960 г. насам:

1 .Изборът на Максим за Ловешки митрополит-20.11 (7.11 стар
стил) 1960 г.

2  .Изборът на Стефан за Великотърновски митрополит -  28.01
(15.01 стар стил) 1962 г.

3 .Изборът на Софроний за Доростоло-червенски митрополит
със седалище гр. Русе -  11.03 (26.02 ст.ст.) 1962 г.

4  .Изборът на Андрей (вече покойник) за митрополит на
българска православна епархия в Америка и Австралия -  4.06
(21.06. ст.ст.) 1963 г.

5 .Изборът на Панкратий за Старозагорски митрополит -  12.07

’  9 Прочетен на Теоретичната конференция на СДС през октомври
1993 година в БАН; Публикуван със ськрьщения във в. "Столица",
22.Х.-29.Х. 1993 година, брой 42.
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(29.06 ст.ст.) 1967 г.
6 .Изборът на Варлаам (вече покойник) за Пловдивски митро

полит -  9.03.1969 г. нов стил
7 .На филарет (вече покойник) за Видински митрополит -

23.05.1971 г.
8 .Изборът на Максим за „патриарх" -  4.07.1971 г.
9 .На Григорий за Ловешки митрополит -  13.02.1972 г.
10 . На Йосиф (вече покойник) за Нюйоркски митрополит -

15.12.1972 г.
11 . На Калиник за Врачански митрополит -  10.11.1974 г.
12 .На Йоаникий за Сливенски митрополит -  23.03.1980 г.
13 .На Йосиф за Акронски митрополит -  17.04.1986 г.
14 На Симеон за Западноевропейски митрополит -  17.04.1986 г.
15 .На Арсений за Пловдивски митрополит -  8.03.1987 г.
16 .На Дометиан за Видински митрополит -  2.08.1987 г.
17 . На Геласий за Нюйоркски митрополит -  2.12.1987 г.
18 .На Кирил за Варненски митрополит -  26.02.1989 г.
19. На Йосиф за Американско-австралийски митрополит -

19.12.1989 г.
От тези дати се вижда, че всички митрополити и „патриархът“

са избирани с нелегитимни избиратели, чиито мандат отдавна е бил
изтекъл, поради което Върховният съд се произнесе два пъти през
1992 г. -  на 22 юли и 5 ноември (по реда на надзора), че са
нелегитимни митрополити и патриарх. Според устава от 1950 г., по
който се ръководят псевдосинодите на Максим и Пимен, Църковно-
народният събор може да бъде свикан само от Синода, но той не
е легитимен, следователно няма орган за свикване на такъв събор.

Допълнение №3 към ГЛ.111

СЕГА НИКОЙ НЕ ИМ ПРЕЧИ И ПАК НИЩО НЕ ПРАВЯТ 20

20 Публикувано във в. "Корона“, 30 април 1992 г., брой 17,
разговаря Захари Желев.

З.Ж.: През седмицата в парламента бе раздаден текстът за
законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпо
веданията от 1949 г. (допълнен през 1950 и 1951 г.). В едно ваше
изявление вие обаче говорите за разработването на два варианта
на нов закон за изповеданията?
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Х.С.: Някои се опитаха да направят лека козметика, да
поизлъскат стария закон от 1949 г. А ние искаме един съвсем нов,
принципен закон, който да защищава всички вероизповедания, да
поддържа религиозна търпимост, а от друга страна, да отговаря
на всички съвременни изисквания, като се спазват международните
договорености, за да могат изповеданията да вършат своята
високоблагородна и хуманна дейност.

В него ми се иска да залегне и това -  при встъпване в длъжност
на държавния глава -  ако е президент, при полагане клетвата
пред Библията и Конституцията -  да става с благословията на
висш православен духовник. Ако пък е цар (това ще реши един ден
референдум) -  при коронясването. По този начин ние ще
регламентираме представителните функции на Православната
Църква, без това да ограничава свободата на другите изповедания.
Видяхте, че приехме за официални празниците на Православната
Църква и не може да бъде другояче, това е една чисто представи
телна функция. Мохамеданите също имат свои празници и свободни
дни, без да ги налагаме на цялата нация. И това е нормално, като
се имат предвид историческите дадености.

З.Ж.: Много време мина в приказки за въвеждане в българските
училища на вероучение. Докъде стигна този въпрос?

Х.С.: За въвеждане на вероучението в училищата, макар и
факултативно, не е достатъчно само да селромени законът. Трябва
да имаме съответната база -  учебници, преподаватели, да се
организират паралелки, които ще изучават този предмет. Смятам,
че сме в началото, но вече нещата започнаха да се движат. Ако
успеем до есента, ще бъде голям успех.

З.Ж.: Защо Вие трябваше да повдигате този въпрос, а не
Св.Синод?

Х.С.: Имате предвид още преди 10 ноември 1989 г. може би?
З.Ж.: Не. Става дума за след 10 ноември, когато всички забрани

се вдигнаха и оттогава изминаха близо две и половина години.
Х.С.: Те уж го повдигат, но го повдигат само с общи фрази. Без

нещо реално и конкретно да правят. Програмирани са да
бездействуват, с което са били много удобни и угодни за своите
господари. Научени бяха да бъдат командувани от комунистическия
комитет на Външното министерство, но сега вече него го няма.
БКП имаше разработен план -  Църквата да се комунизира, да
стане Оф - църква. Този план бе разработен още през 1949 г. от
ген. Йонко Панов -  пом.-министър на вътрешните работи. Той го
представя на Антон Югов -  тогава министър на вътрешните работи,
а Югов пък прави предложение до секретариата на ЦК на БКП.
Двата документа са предмет на съответни публикации и ще излязат
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на бял свят въпреки секретния им характер тогава. Този демоничен
план целеше да отрови църквата. И главата на църквата, и
висшата йерархия е отровена. И ако е имало намеса на
комунистическата власт, а нея я има, то сега нашата задача е да
отстраним тази намеса.

Ако някой дръзне да нарече това намеса в работите на
църквата, отстраняването на една вече съществуваща намеса на
безбожна власт не само в спиране работата на църквата, но и
във внедряването на комунистически кадри в ръководството й, ние
не можем да стоим безразлични и да не поискаме отстраняването
им. Търсим начини как по законен и уставен пък да стане това. Има
страшни нарушения на каноните, на Устава на Църквата, на
правилата на Седемте вселенски събора.

Стига с хора, които ни спираха, които ни заклеймяваха, когато
искахме да разгърнем една широка религиозна дейност много
преди 10 ноември 1989 г. Даваха ни на светските власти за
разправа. Обявиха се против всички искания на тогавашния наш
Комитет за защита на религиозните права, за вероучение в
училищата, за това Великден и Коледа да бъдат официални празници
и да има Библия за всеки дом. Те се обявиха против тези наши
искания в „Църковен вестник" и против всички тезиси на нашия
„самозван“ комитет. Като че ли те не бяха десет хиляди пъти по
самозвани, защото не ги е избирал никой. Спуснати бяха отгоре,
от партията, на постовете си. Това е самата истина. Оправдават
се, че им било пречено. Ето вече две и половина години никой не
им пречи и пак нищо не правят. Това не може да продължава
вечно. Демагогски се оправдават във вестниците, които се правят
уж на неутрални, като „24 часа“ , „Труд“ -  и дневен, и нощен...

З.Ж.: Църквата няма средства. Затова с голяма острота се
поставят въпросите за връщането на всички църковни имоти -
гори, земи, сгради, предприятия, печатница -  някога национали
зирана от социалистическата държава.

Х.С.: Въпросът с църковните имоти вече решихме. Законо
дателството регламентира връщането на тези земи. Имахме
пререкания с някои господа, които считат, че Църквата не е
необходимо да има много средства. Но тя трябва да върши своята
благотворителна дейност, да разпространява религиозна литера
тура и т.н., а за това се нужни средства.

Допълнение №4 към ГЛ.Н1

БОГОМОЛЦИТЕ ЧУХА В ХРАМА И „СВЕТИ БОЖЕ“ ,
И „АНТИХРИСТИ“21

В кулоарите на Парламента коментираха ръкопашния бой на
двата враждуващи синода. Застанал на опашка пред бюфета,
Андрей Луканов подхвърли през рамо на епископ Христофор: „Вие
сте свършен човек, отче!“ После дядо Христофор дълго отупваше
десния ръкав на расото си...

В.А.: Падна ли на земята в тази схватка в храма „Св. Ал.
Невски" Светото евангелие?

Х.С.: Точно в 9 часа, като казахме „Благословено царството
ти", влизат хората на Максим, епископ Натанаил се хвърли към
олтара, а професор Радко Поптодоров беше вдигнал Светото
евангелие. Хвърлиха се към него, изтръгнаха му евангелието
блъскаха го, всичко това пред Светия престол. Стана едно
боричкане... Нашите хора започнаха да пеят „Свети Боже!" А ония
крещяха истерично и с фанатизъм: „Антихристи! Еретици!“ Ние се
молехме.

В.А,; Прочетохте ли телеграмите на Вселенския и на Всеру-
сийския патриарх?

Х.С.: Предварително искам да ви кажа, че нашата Църква е
автокефална и се е борила повече от сто години за тази
независимост. Тези, които търсят подкрепа отвън, те продават
българската църква и нейната независимост.

В.А.: Някои виждат във Вас бъдещия патриарх?
Х.С.: Знаете ли, задайте въпрос на тези, които го казват това.

Защо искат да ме вкарат в такава тежка отговорност в този
момент и такава тежест да ми сложат на гърба? Аз не завиждам
на този, който ще стане патриарх, защото това е голям кръст...

В.А.: Бягате от този кръст?
Х.С.: Не, не, не бягам, но такъв голям кръст дали ще издържат

моите немощни рамене?! Затова никога не съм се стремил към
такова нещо!

21 Публикувано в списание "Експрес", юни 17-23 1992 г „  брой 1
Разговаря Валя Ахчиева.
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„Водачи слепи, които
комара прецеждате,
а камилата поглъщате. “

(Мат.23:24)

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

НОВИЯТ ВАВИЛОН -  ИКУМЕНИЗМЪТ
(Призив към патриарсите да се покаят)

БИХ ПРИЗОВАЛ ПАТРИАРХ ВАРТОЛОМЕЙ ДА СЕ ПОКАЕ22

22 Публикувано вьв в. "Ранно утро", 9 и 10. IX. 1993 г„  6р. 176 (422)
и 177 (423). Разговаря Симеон Симеонов.

23 Публикувана вьв в. “Демокрация“, 11 септември 1993 г „  брой 212
(1098).

По повод посещението на Вселенския Патриарх Варто
ломей разговаряме с Макариополския архиепископ Христофор.

С.С.: Ваше Блаженство, ще се срещнете ли с патриарх
Вартоломей?

Х.С.: Не съм предвидил среща с Вартоломей. Но ако все
пак се наложи, бих го призовал да се покае. Защо да се
покае -  това вероятно би шокирало някои хора. Какви са
моите аргументи? Първо, титлата „Вселенски“ е чисто истори
ческа и няма никаква реална стойност за съвременността, тъй
като за разлика от положението в катрлицизма един епископ
-  та бил той и патриарх, е само „пръв между равни“ ; всички
-  и патриарси, и митрополити, и архиепископи, по благодат
сме само епископи и нищо повече, а от административна
гледна точка идва останалото деление... Следователно
недопустимо е в Православието един патриарх да се меси в
работите на друга поместна национална църква (както това е
възможно при католицизма). По традиция за нас правос
лавните важи съборното начало. Само съборът на всички
епископи, т.н. Вселенски събор, има правомощието да дава
препоръки за работата на отделните църкви. Един епископ в

качеството си на патриарх може да бъде пръв между равни,
пръв по чест, но не и по достойнство и по власт. В случая той
носи тази титла, както един човек носи една антикварна вещ
-  нищо повече, защото е избран от диоцеза (църовната област)
на Цариград, М. Азия, а не от цялата Вселена.

От друга страна, аз бих го призовал да се покае, защото
той е известен икуменист. И то икуменист от значима величина.
С какво бих подкрепил това свое твърдение: в края на
миналата година той извърши общи богослужения с кардинал
Касиди. Потвърждение на икуменизма на патриарх Вартоломей
е и участието му в Световния съвет на църквите. Както е
добре известно, икуменизмът е едно движение на нашия век,
което цели пълното обединяване на всички вероизповедания
-  християнско, мюсюлманско, будизъм и т.н. Това е много
опасно. Въпросът е: тъй като се е молил, той не е ли знаел за
45-то правило на апостолите? Ако не го е знаел, то тогава
бихме се запитали за качеството на неговото образование, а
ако го е знаел -  тогава защо го е нарушавал. Но аз съм
сигурен, че патриархът Вартоломей много добре знае прави
лата или най-малко до него има съветници, които биха му ги
припомнили. Той е длъжен да спазва правилата, защото те са
дадени от апостолите. А апостолите са ги получили от Господа.
Следователно той е в много лошо духовно състояние. А такова
състояние се изправя с покаяние.

Аз съм развълнуван и от факта, че той си е позволил да
извършва санкции над епископи от Църква, която не е подчи
нена нему -  Йерусалимската патриаршия -  една съвсем авто
кефална юрисдикция.

СТАРОКАЛЕНДАРСТВОТО НЕ Е СЕКТАНТСТВО23

Във връзка с появилите се вчера твърдения в някои
всекидневници, че съм отказал да се срещна с цариградския
патриарх Вартоломей, заявявам, че никаква среща не е била

94 95



уговаряна с него. Отхвърлям като лекомислени обвиненията,
които епископ Дометиан от името на Вартоломей е направил
при посещението при г-н Александър Йорданов, обвинявайки
ме в сектантство заради стария (юлиански) календар. Ако
това беше сектантство, то тогава старокалендарните Руска
емигрантска (монархическа) Църква, Ерусалимската, Сръбска
та, Московската и други патриаршии биха били сектантски.

Парадоксалните обвинения, които ми отправят Вартоломей
и Дометиан, се дължат на моя призив към тях, към Максим и
Пимен заедно със синодите си да се покаят за икуменизма и
общите си молитви с еретиците. Напомням им, че 45-о правило
на Св. апостоли гласи: „Епископ, свещеник или дякон, който
само се е помолил с еретици, се отлъчва от църквата..."
Апостолите са по-горе от всички епископи, митрополити и
патриарси и техните канони са основата на Православието,
като дадени от самия Господ Иисус Христос. Ако дори един
от апостолите, Юда Искариотски, отпадна от чина си поради
предателство на вярата, то нека да му мислят и да треперят
по-ниските чинове епископи, митрополити и патриарси как ще
отговарят на Страшния съд Господен...

ДЯДО ХРИСТОФОР ПРИКАНИ ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ ДА
СЕ ПОКАЕ24 25

24 Публикувана вьв в. “Експрес", 11. IX. 1993 г.

25 Публикувано вьв в.“Демокрация“, 20 май 1994 г., брой 112
(1304); Призивът бе публикуван и вьв в.“24 часа“, 20 май 1994 г. в
информация под заглавие .Алексий Втори атакуван за деяния на
предшественици“ в следната модификация:

...Дядо Христофор Сьбев поясни защо е призовал Алексий II да се
покае. Оглавяваната от него патриаршия от десетилетия участвала в
Световния съвет на църквите в Женева, с което нарушавала 45-о
правило на Светите апостоли. Който се моли с еретици, бива отлъчван,
гласяло правилото...

Цариградският патриарх може да претендира само за
първенство по чест, но не и по власт, казва в писмо до
„Експрес“ Н.П. дядо Христофор. Титлата „Вселенски“ , която
си прикача, е анахронизъм. Според Негово Преосвещенство
Цариградският патриарх може да си я носи „като антикварна
вещ с една носталгия за славно минало". Архиепископ
Христофор приема спокойно обвиненията на Негово светей
шество Вартоломей II -  когато той е заявил пред Ал. Йорданов,
че „старокалендарството е нещо като сектантство". Тогава би
излязло, твърди дядо Христофор, че са сектантски такива
православни Църкви като Йерусалимската и Сръбската

патриаршии, Руската емигрантска (неболшевишка) и дори
Московската църква, които са старокалендарни.

МОСКОВСКИЯТ ПАТРИАРХ ДА СЕ ПОКАЕ ЗА
ИКУМЕНИЗМА26

Призовавам Московския патриарх Алексий Втори да се
покае за участието на оглавяваната от него патриаршия в
Световния съвет на църквите в Женева.

Ако той претендира да бъде някакъв авторитет в Правос
лавието, трябва преди всичко чрез покаяние да се изчисти от
икуменическия грях. Абстрахирам се от това, че ССЦ е
прехвърлял пари за левите революционни африкански движе
ния според документ, намерен от мен в архива на Външното
министерство. Някои го критикуват за това, че е бил депутат
през 1991 г. в руския конгрес. Аз за това няма да го
критикувам, защото в нашата църковна история от миналия
век висши духовници са били депутати и министри. Моята
критика е на чисто църковно-каноническа основа, за да се
запази Православието.

ДОКОГА АЛЕКСИЙ II И МАКСИМ ЩЕ СПАСЯВАТ
ВСЕЕРЕСТТА НА ИКУМЕНИЗМА

Думата „икуменизъм" употребява най-напред Джон Мот,
председател на ИМКА на конгреса на международния
мисионерски съвет в Единбург, Шотландия, през 1910 г. и
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произлиза от гръцката дума „икумени“ -  вселена, и икумени
чески значи всеземен, обхващащ цялата земя. С това Джон
Мот е имитирал или, другояче казано, пародирал, истинското
вселенско изповедание -  Светото Православие. Оттам идва
наименованието Световен съвет на Църквите или за краткост
Икуменически съвет -  на английски „есотеп1са1 сопзП .
Показвайки, че създателите на Женевското обединение на
Църквите имат илюзията, че една от неговите бъдещи
генерални асамблеи ще се превърне във всехристиянски събор
по подобие на великите седем вселенски събора -  първият
325 г. в Никея и последният -  787 г. пак там, които са основни
за Православието и разкриват неговия характер на Света
съборна апостолска Църква дори и след като от 11 век се
отделят от него Западните Църкви. Очевидна е огромната
разлика между Православната вселенност и Женевския
икуменизъм, в който от 1961 г. участват Московската
патриаршия и Българската православна Църква. В икумени-
ческото здание в Женева е изграден параклис, където всички
изповедания могат да служат по своите традиции, но всеки
ден представителите на Църквите -  членовете на Женевския
икуменически съвет, се срещат за общи десетминутни молитви,
които прерастват в т. нар. икуменически богослужения.
Например 1968 г. в Упсала на 1\/-та асамблея на Женевския
икуменически съвет всеки ден заседанията се откриват с
обща икуменическа молитва. Това се повтаря през 1975 г. на
У-та асамблея в Найроби. Московската патриаршия през 1970
г. в Москва е участвала в православен храм чрез своите
архиереи в обща молитва с арменски и католически свеще
ници и пастори от методистката и баптиска деноминации, за
което четеме в „Журнал Московской патриархии" 1970 г.,
номер 3, стр.-б. На заседанията на комисията „Вяра и
устройство“ към Женевския икуменически съвет през 1982 г.
в Лима (Перу) се съставя т.нар. икуменическа литургия от
френския реформист Макс Туриян от Тезе. Тя бе отслужена
на \/1-та асамблея на Женевския икуменически съвет в
Ванкувър (Канада) през 1983 г. от Кентърбърийския епископ
д-р Рънси. В нея участват шест протестантски пастора, между
които две жени „свещенички", едната реформаторка от

Индонезия, а другата лютеранка от Дания. В ектениите на
литургията са участвали руският архиепископ Кирил -  ректор
на Ленинградската духовна академия, заедно с римокатолици,
а също и т.нар. дохалкидонци, които са се отделили от
Православната Църква на 1У-я Вселенски събор, на който са
били обявени за еретици. По подобие на Московската
патриаршия и Българската православна Църква е вземала
дейно участие в икуменическите молитви.26 В такива са
участвали почти всички висши духовници от двете право
славни Църкви, в това число не се включват обаче духовниците
на Всеправославната българска Архиепископия. Което ни
дава основание да запитаме и Московския патриарх Алексий
и българския патриарх Максим могат ли да се наричат
истински православни, докато не се покаят за нарушаването
на 45-о Апостолско правило. В противен случай те пред
Господа и за Светата съборна апостолска Църква са отпадали
от вярата и са се отлъчвали от Христа многократно за
изминалите три десетилетия след 1961 г. Отделяйки се от тях,
ние всъщност се подчиняваме на 10-о апостолско правило,
което забранява да се влиза в молитвено общение с отлъче
ните от църковно общение, разбира се, след като беше
неопровержимо доказано, че са нарушавали 45-о апостолско
правило. Очевидно ЖИС и общите икуменически молитви
отварят пътя на сектите, легитимират ересите и обезличават
истинската вяра, приравнявайки я с всички останали изпове
дания, в това число будисткото, мюсюлманското и т.н.
Всеправославната българска архиепископия е против рели
гиозната нетърпимост, против фанатизма и ограничаването
на религиозната свобода. Но по никакъв начин не оправдава
смесването в общи молитви с неправославни, защото за
Светото Православие върховен е авторитетът на апостолите
и трябва да се спазват апостолските канони. Ако искаме да
утвърдим Светото Православие, трябва да се пазим като от
огън от Женевския икуменически съвет, затова Всепра
вославната българска архиепископия се обяви срещу всее-

26 Вж.“На Господнята нива", синодално издателство 1975 г., автор
Максим, статията „Икуменизмът е Господня повеля“.
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рестта на икуменизма, както я нарича Александрийският
патриарх Николай VI в едно свое интервю, публикувано в
„Ортодоксос типос“ , 1972 г., номер 170. Обявяваме се също
и срещу Женевския икуменически съвет, където присъствието
на православните е унизително за Светото Православие,
което потъва между 400-те „християнски" изповедания. Най-
достойно постъпи Йерусалимската патриаршия, която през
1989 г. напусна Женевския икуменически съвет, за да бъде,
както казва патриарх Диодор II, „пример за подражание по
въпросите на вярата и да пази вярата непорочна, така както
я е приела от нашия Господ Иисус Христос" (вж. „Ортодоксос
типос“ номер 839, 1989 г.).

Бог да пази Светото Православие!

Допълнение № 1 към ГЛ.IV

И С ПАПАТА СЪМ СЕ СРЕЩАЛ, НО РЪКА НЕ СЪМ
ЦЕЛУВАЛ27

27 Публикувано във в. “Дума", 10 юли 1993 г., брой 158; разговаря
Ирина Исидорова.

(заради филиоквето -  добавката "и Сина" в 8 чл.
на Символа на вярата)

И.И.: Много се шумя около „двата синода“ , около разкола на
Българската Църква. Кой носи отговорността за това според Вас
и къде се крият причините за разединението, на което сме свидетели
днес?

Х.С.: Разколът в Българската православна Църква не би могъл
да бъде разбран, ако не се имат предвид няколко неща.
Православната Църква е божествена институция и неделима.
Появата на два синода все още не означава разкол в Църквата.
Църквата никога не се е делила на части. Винаги е имало нещо
истинско и нещо неистинско около нея, както е случаят и с двата
синода.

През миналата година започна една кампания за оставката на
патриарх Максим, тъй като, както е известно, се намериха
документи, че неговият избор не е легитимен. Тогава Калиник и
другите архиереи, които не застанаха на страната на Максим, на
26 май ме ръкоположиха за епископ. Това ръкополагане е
канонично, тъй като по устав-лравилата на апостолите двама или
трима владици са достатъчни, за да ръкоположат нов. Изискването
е да се има десетгодишен стаж, а аз имах 12 като йеромонах
(Приложения № 13, 13а). Ако Максим се беше разкаял за греховете
си, ние нямаше да му искаме оставката. Но той не го стори.

И.И. Вие лично на какво се противопоставяте в църковната
политика на патриарх Максим?

Х.С.: Аз никога не съм служил неправославни молитви с
католици, протестанти и пр; Е, водили сме разговори, но аз и с
папата съм се срещал, без обаче да му целувам ръка. За това имам
и свидетели -  Филип Димитров и Стефан Савов, с които бяхме
заедно. Канили са ме и в Полша да служа литургия, но отказвах.
Икуменизмът това беше и една от основните причини да се отделя
от Калиник и останалите и да направим тази архиепископия. За
това мое действие съм събирал доста дълго време доказателства.
С позволението на Стоян Ганев се порових в архива, за да ги
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намеря.
И.И.: Това позволено ли е?
Х.С.: Да, като депутат бях допуснат да се ровя в архива. Макар

че се рових само в архива, отнасящ се до религиозните общности.
И.И.: Вашата "Българска архиепископия“ не накърнява ли

достойнството на Българската патриаршия като църковна
институция?

Х.С.: Не, не и не би могла. Архиепископията е по-общо понятие,
отколкото патриаршия. Касае се за свикване на църковен събор,
който да отмени незаконно отменения екзархийски устав, който по
своя характер си е канонически. За изпълнението на вече казаните
неща ние въведохме няколко преходни разпоредби до свикването
на църковен събор. Но какво на практика се получава? За да се
свика църковен събор, трябва да има легитимен орган, който да го
свика, а това е синодът. Но той всъщност не е легитимен, както се
произнесе Върховният съд. Те са в една задънена улица, от която
ние по един елегантен начин излизаме.

И.И.: Не се ли притеснявате, че от това постоянно ние, вие
хората са объркани?

Х.С.: Те може да са объркани, но мен ме интересува пред
Господа как са. Вижте, някога цялото общество беше срещу
Галилео Галилей. Но той беше прав, като казваше, че Земята се
върти.

И.И.: Това означава ли, че Вие сте прав в момента?
Х.С.: От човешка гледна точка един е прав, друг е крив. Аз съм

прав, когато заставам пред Господа! Спомнете си, че целият
еврейски народ беше срещу Христос, а аз все пак още не съм
готов и достоен дори да му развържа обувките, сандалите на
краката. Като негов слуга аз съм убеден, че постъпвам правилно.
Спазвам апостолски правила. А те, другите, не са го правили и
затова отпаднаха от Църквата.

И.И. Днес у нас се вихри една твърде опасна сектантска вълна.
Не се ли крият основите й в разцеплението на Църквата ни и
каква е Вашата роля за предотвратяване на неправоверността?

Х.С.: Аз няколко пъти съм анатемосвал. Анатема на масоните!
Анатема на сектите! Но не искам да се налага идеологията със
средновековни средства, а по пътя на убежденията. В тази връзка
смятам, че дори и по законов път не бива де се води война срещу
това, че някой имал свои убеждения и вяра. Това е нарушение и
посегателство срещу правото на хората да имат своя свобода и
избор. Трябва да се разгърне една голяма кампания за печелене
на души.

След 10 ноември сектите нахлуха много силно, а разделението
на Църквата стана едва през миналата година. Защо сектите
нахлуха още преди това! Значи не разколът е причината за появата
на сектантството. Защо патриаршията не направи нищо. Аз ако
знам, че имам конкуренция, ще работя повече!

И.И.: Но все пак може ли да има конкуренция във вярата?
Х.С.: Това е конкуренция, защото се разделиха на две групи.

Двата синода се конкурират. Трябва да се разбере кой е по-
добрият, кой върши повече работа. Това разделение е нужно на
тях. не на нас. Разделението прикрива тяхната бездарност. Много
хора ме обвиняваха, че аз съм причина за разкола. Добре, да
допуснем, че е вярно. Да подходим чисто логически към въпроса. От
5 ноември 1992 г. аз напуснах синода, след като се произнесе
Върховният съд. Защо сега няма обединение? След като се махне
една причина, се маха и следствието. Така че аз категорично
отхвърлям обвиненията, че съм причина за разкола.

И.И.: Но нали преди малко казахте, че Вие сте тези, които сте
поискали оставката на патриарх Максим, изключването ни от
Женевския икуменически съвет, връщане към стария календар и
други условия, които можете да постигнете само чрез собствена
легитимна църковна организация?

Х.С.: Не, не, тук става въпрос за друго искане на оставка, не
е повод за разделяне. След като двата синода продължават да
бъдат разединени, значи има друга причина. Тя е, че двете групировки
не могат да се разберат кой ще бъде на мястото на Максим. Това
е едно просто боричкане за власт. Зад всяка групировка стои по
някоя от старите секретни служби, тъй като те искат да наложат
своите хора. За тях Църквата не е маловажна институция. Това е
борба за влияние. Оттам идва всичко, дойде и разделението. Аз
трябваше да бъда параван, но добре че го разбрах и се махнах.
И едните, и другите са нечисти. Приех едните нечисти, защото те
обещаха да се покаят, а покаянието очиства. Те не го изпълниха
и аз се махнах и от тях.

И.И.: А как Ви се удава да съчетавате политиката и вярата?
Х.С.: Много просто! И Антим I е бил председател на Народното

събрание (вж. Приложение №6).
Като председател на Комисията по вероизповеданията вкарах

законопроект за вероизповеданията още на 6 октомври миналата
година. И това е една много малка част от онова, което правя и
което все още ми предстои да направя.

И.И.: А коя беше мисията, с която прекрачихте прага на
парламента?

Х.С.: Законът за вероизповеданията.
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И.И.: Виждам, че сте сменили кръста си. Преди носехте син, на
какво се дължи тази промяна?

Х.С.: Вижте, цветът не е важен. Това не е кръст, а енголпие,
епископски знак.

Допълнение № 2 към ГЛ.1У

СКЪРБЯ ЗА ДУШАТА НА ДЯДО МАКСИМ28

В.П.: Ваше Преосвещенство, църковен или политически е
въпросът със смяната на българския патриарх Максим?

Х.С.: Проблемът е църковен. Но той се политизира поради
обстоятелството, че патриарх Максим е институционализиран от
комунистическия режим през 1971 г. Лична е била и намесата на
Тодор Живков и Милко Балев при неговото провъзгласяване.
Само преди седмица видях как епископ Неофит се уговаря и слуша
наставленията на Любомир Попов, председател на бившия Комитет
по вероизповеданията при тоталитарната власт.

В.П.: Какво самостоятелно решение трябваше да вземе
патриарх Максим?

Х.С.: Член 14 от Устава на Българската православна Църква му
даваше възможност той да си подаде оставката, да получи титлата
„блаженство“ и бивш патриарх български със съответното
материално обезпечаване. Два пъти с такова предложение отиваха
при него упълномощени делегации. При нашата двучасова среща
в парламента лично аз не съм му предлагал нищо. В момента вече
е приложим чл.122, където се казва, че Светият синод чрез старшия
член му отправя предупреждение и се взема решение за „прес
таване“ от длъжност във връзка с нарушенията на устава. А
уставът е нарушен при самия му избор.

В.П.: Пак ли ще повторите фразите, че той не е каноничен?
Х.С.: Естествено, защото това е истината. Избирателните тела

през 1971 г. са били с отдавна изтекъл мандат. Това са църковните
настоятелства, които се избират на всеки четири години през
ноември в един от неделните дни, който Светият синод определи.
Църковните настоятелства изпращат по един делегат на околийска
конференция, която избира епархийски избиратели, които могат

20 Публикувано във в. „Време“ , 1 8 -2 4  юни 1992 г., брой 24 (296);
разговаря Венцислав Петров.

да изберат митрополит. Епархийските избиратели посочват и
представители за църковния народен събор. Това е най-висшият
избирателен орган в йерархията. Последните избори за църковни
настоятелство са правени през 1951 г. и с тях е направен изборът
на патриарх Кирил през 1953 г. На основата на тази стара
избирателна пирамида, без да бъде подновена с нова в съответствие
с устава, е направен изборът на дядо Максим през 1971 г. Като
главна причина за опорочаването се изтъкват някакви форсма
жорни обстоятелства тогава. Но помислете -  нима 1951 г. не е
била по-страшна от 1971 г.? И въпреки това през по-страшната
година поне формално избори са се произвели.

Чл.6 от Закона за изповеданията изисква регистрация на устава
на всяко вероизповедание, а чл.16 изисква регистрация на
централното ръководство и на местните поделения. Централното
ръководство се регистрира в Министерския съвет, а регионалните
ръководства в местните съвети. Във връзка с тези две члена не
съществува регистрация нито на избора на патриарха, нито на
Светия синод още от 1949 г. Уставът на Българската православна
Църква е бил регистриран през 1951 г., но без да е приет от
Църковно-народен събор. Това става едва през 1953 г.

В.П.: Смятате ли, че някой стои зад патриарх Максим и не му
позволява да се оттегли доброволно?

Х.С.: Убеден съм в това. Дядо Максим бе склонен да си подаде
оставката преди Великия лост. Зная със сигурност, че патриархът
е бил заставен да остане на поста си от Христо Маринчев, бивш
заместник-председател на Комитета по вероизповеданията при
Министерството на външните работи. Тези хора в сянка, служили
вярно и предано на комунистическия режим, все още продължават
да дърпат конците. Но те му направиха лоша услуга, тъй като той
ще отговаря пред Бога. Ние скърбим за душата на дядо Максим,
който можеше с достойнство да се оттегли и да си осигури
Царството Небесно. Сега нито се оттегли достойно, нито пък има
гаранция, че ще получи Царството Небесно, при положение че е
правил толкова въртели на Църквата и така безотговорно се е
отнасял към своите задължения.

В.П.: Може би имате дълбоко лични мотиви, за да противостоите
така остро и безкомпромисно на патриарха?

Х.С.: Нищо лично нямам. Става дума за църковна отговорност
и канони. От тази гледна точка той е нарушител.

В.П.: Защо напуснахте Координационния съвет на СДС?
Х.С.: Преди всичко поради голяма заетост в Църквата. Не мога

да нося две дини под една мишница.
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В.П.: Не беше ли прибързано ръкополагането Ви за епископ?
Х.С.: За да стане един свещеник епископ, се изискват 10 години

църковен стаж с расо. Аз имам 12 години. (Вж. Приложения №13,
13а). Няма да се откажа от работата си в парламентарната
комисия по вероизповеданията.

В.П.: Винаги сте пледирали, че Църквата трябва да бъде напълно
независима от светската политическа власт. Вие сте депутат,
представляващ определена политическа сила. Не влиза ли този
факт в противоречие със собствените Ви принципи?

Х.С.: Не познавате ли историята? Търновският митрополит
Климент например (със светско име Васил Друмев) е бил депутат,
а екзарх Антим I е заемал поста председател на Народното
събрание. Кой българин би осъдил сега митрополит Климент или
Антим? Както и патриарх Евтимий, че е ръководил отбраната на
Търново. Бързам, разбира се, да добавя, че не съм достоен и
съвсем не искам да се сравнявам с тях (вж. Приложение №6).

В.П.: В свое публично изявление казахте, че президентът не е
застанал на Ваша страна, макар че Ви е задължен. В какво и
защо е задължен президентът Желев?

Х.С.: Казах също, че този, който уж бй трябвало да е обединител
на нацията, взе страна, и то страната на БСП. Подкрепи искането
на 59-те депутати от тази партия пред Конституционния съд за
установяване на противоконституционността на Закона на
вероизповеданията, приет през 1949 г. Освен това от Прези
дентството дадоха невярна информация, че съм искал среща с
д-р Желев.

Задължения едни към други между създателите на СДС имаме
всички. Нищо нямаше да стане, ако не_бяхме заедно. Но не зная
кой бе по-известен преди десети ноември -  дали например д-р
Тренчев или д-р Желев. За себе си няма да говоря. Само ще
спомена, че все пак съм направил нещо за демократичните сили
чрез събирането на огромните бдения по площадите. Става дума
и за друго. През 1991 г. д-р Желев пое ангажимента да помогне в
обновяването на Българската православна църква. Свидетели
бяха Георги Вачев, Петър Покровски и др. Президентът наруши
обещанието си, макар аз да съм го молил поне да не пречи.

В.П.: Резултат на неовладени емоции ли бе призивът за
възстановяване на монархията и връщането на Симеон II?

Х.С.: Твърдях и твърдя, че съм за Царството Небесно, за
небесната монархия. А земната монархия е проекция на небесната.
Смятам, че една независима надпартийна институция, каквато е
монархията, може да работи добре с Църквата. Но само парла

ментарната, конституционна монархия, където царят ще има
представителни функции.

В.П.: Участвахте ли в изборите за президент?
Х.С.: Не, не съм участвал (не гласувах).
В.П.: Мнозина екстрасенси са убедени, че умеете да владеете

и манипулирате психичната енергия на хората. И това умение сте
усвоили точно по време на престоя в Тян Шан... Какво ще кажете?

Х.С.: Вие чувствате ли нещо сега, когато стоите до мен?
В.П.: Не, но може би Вие не желаете това.
Х.С.: На Тян Шан не съм овладявал нищо. Силата ми е в кръста

и в молитвата, в нищо друго.
В.П.: Чували ли сте за предсказанието, направено в „Кръстова

гора", че сте предопределен да станете патриарх на Българската
православна Църква?

Х.С.: О-о, вие сте първият, който ми казва подобно нещо. Това
не го желая.
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Не давайте светинята на псетата
и не хвърляйте бисера си
пред свините, за да го не
стъпчат с крака и като се
обърнат да ви разкъсат." (Мат.7:6).

ГЛАВА ПЕТА

ОТДЕЛЕТЕ СЕ ОТ ТЯХ И ДО НЕЧИСТО СЕ НЕ
ДОПИРАЙТЕ

(Архиепископията срещу Женевския
икуменически съвет)

ВСЕПРАВОСЛАВНАТА БЪЛГАРСКА АРХИЕПИСКОПИЯ НЕ
НАКЪРНЯВА ПАТРИАРШЕСКОТО ДОСТОЙНСТВО НА

БЪЛГАРИЯ28

АРХИЕПИСКОПИЯТА не е трети синод на Българската
православна църква. След като и двата така наречени синода
на Максим и на Пимен не направиха нищо, за да се очистят
от баласта на миналото и да се активизират в това критично
за България време, така че и заедно, и разделени те си
останаха БЕЗДЕЙСТВЕНИ, все тъй далеч от Бога и от
Неговата светлина. Тогава се появи Всеправославната
българска архиепископия, като спасителен кораб в морето на
сектите, залели България.

Вместо да се оспорва или отвоюва духовно пространство,
каквото двата стари синода на Пимен и на Максим всъщност

29 Публикувана вьв в.“Демокрация", 9 юли 1993 г., брой 157 (1043)
и 10 юли 1993 г., брой 158 (1044); във в."Ранно утро“ , 15 юли 1993
г.под заглавие .Чистото Православие е невъзможно без деко-
мунизация"; във в.‘ 24 часа“ , 23 юли 1993 г. под заглавие .Отделяйки
се от Максим и Пимен, не можехме без структура -  Архиепископията
запазва патриаршеското достойнство и е спасител в морето от секти,
залели България"...

никога реално не са имали, бе намерен истинският Божествен
път на чистото Православие. Формулата е очевидна: връщане
към това състояние на нашата Църква, в което тя е била,
преди комунизмът да я опорочи.

Какво причини империята на злото на най-старата нацио
нална институция?

Първо, отмени каноническия Екзархийски устав на БПЦ по
един съвършено неканоничен начин. През 1951 г. без църковен
събор, само със синодално решение, се въведе новият
„патриаршески" устав. Правилният канонически ред за
смяната на устава трябваше да бъде чрез свикване на събор
по стария /екзархийски/ устав и едва този събор би имал
право да отмени стария и да приеме нов устав. Към това
нарушение се добави нередовността на избора на патриарх
и митрополити от 1955 г. насам, за което Върховният съд се
произнесе два пъти -  на 2 юли и на 5 ноември 1992 г. Така
че всички сегашни епархийски архиереи отпреди 10 ноември
са административно нелегитимни, въпреки че имат правилни
хиротонии (ръкоположени). Но по „патриаршеския" устав от
1951 г. Църковно-народният събор се свиква от Синод, който
обаче е нелегитимен и поради това не може да свика събора.
Това още повече засили необходимостта от връщането на
стария екзархийски устав по пътя на Учредително-възста
новителния събор (какъвто се проведе на 12 юни на Царевец).
Едно учредяване дава възможност да се излезе от парадо
ксалната ситуация да няма легитимен орган, който да свика
събора, а и самият екзархийски устав е по-удобен в това
отношение, тъй като свикването на Църковно-народния събор
по него не ни обвързва с такива трудноизпълними условия,
както неправомерният нов устав от 1950 г. Повтаряме, че
екзархийският е каноничният устав на нашата поместна
православна Църква и неправомерно е отменен.

Второто поражение, което нанесе безбожният режим, беше
да инфилтрира във всички чинове на висшата йерархия на
Църквата свои доверени хора, раздвоили душите си в позорния
компромис да обединят Бога и мамона, което е невъзможно.

Третото поражение върху Светата ни Църква, след като
ръководството й стана послушна на атеистите марионетка,
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беше влизането през 1961 г. в "Световния" съвет на църквите
в Женева и последвалата недостойна гавра със Светото
Православие на общи молитви с еретици. Освен че това е
национално църковно предателство, трасиращо пътя за
сектите, но това в духовно отношение е и оскверняване на
Църквата, внасяне в снагата й на опустошителна зараза, коя
то се лекува само с духовна карантина, пълно отделяне.
Апостол Павел ни съветва: „...Не се впрягайте заедно с не
верните: защото какво общуване има между правда и без
законие? Какво общо има между светлина и тъмнина? Какво
съгласие може да има между Христа и Велиара? Или какво
общо има между верния и неверния? Каква прилика между
Божия храм и идолите? Защото сте храм на живия Бог, както
е казал Бог: ще се поселя в тях и ще ходя между тях и ще им
бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ. Затова излезте из-
средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не
допирайте, и Аз ще ви приема;... и ще ви бъда Отец, а вие ще
бъдете Мои синове и дъщери, казва Господ Вседържител..."
(II Кор. 6:14-18.)

Отделянето както от еретиците, така и от икуменистите не
е разкол, а предпазна мярка. Според 15-то правило на
двукратния Константинополски събор православните христия
ни имат пълното каноническо основание да проявят Богоугодна
ревност и да се отделят от еретичестващите. Отделилите се
по причина на действаща ерес православни християни „не с
разкол са разсекли единството на Църквата, но (напротив) те
са побързали да запазят Църквата от разколи и разделения".
Очевидно някой хора не разбраха тези наши мотиви, поради
които ние се отделихме от Максим, а по-късно от Пимен. Те
очевидно са очаквали, че ще получат някакви облаги и
естествено останаха разочаровани. Отделяйки се от икуме
нистите (хора на Максим и Пимен), ние не можехме да останем
без църковна структура, но провеждайки учредителен събор
(12 юни 1993 г.), щеше да е неправомерно да имаме претен
ции тази самостоятелна (автокефална) юрисдикция да се
нарече веднага патриаршия. Не желаейки да накърним
патриаршеското достойнство на Българското Православие,
което идва от древните векове, ние не се върнахме към

наименованието Екзархия, въпреки че възстановихме духа и
принципите на каноничния екзархийски устав. Затова едино
душно бе прието обобщаващото наименование Архиепископия,
каквато е всяка патриаршия и всяка екзархия. С това ние
отбихме атаките отляво и отдясно, т.е., че имаме прекомерни
претенции да задължим цялата нация да мине под нашата
юрисдикция. От друга страна, затворихме устата на тези,
които казват, че сме смалили или накърнили патриаршеското
достойнство на България. Този въпрос може да бъде решен на
предстоящия редовен събор на Всеправославната българска
архиепископия (ВБА), която едва тогава ще се нарече ВБП
(т.е. Патриаршия). Също както пеперудата не се нарича
пеперуда, когато е в началния си стадий на развитие и още
е в пашкула, въпреки че става дума за един и същи биологи
чески вид, за едно и също същество. Така и ние, за да
поставим нещата на истински основи, приехме за начално
състояние по-общото, каквото е Архиепископията, и тя се
отнася към патриаршията както род към вид. Патриаршията е
Архиепископия в по-разгърната форма. Там, където има
няколко епископи, един от тях е по-старши, или архиепископ.
Но такъв е и патриархът -  пръв между равни. И тъй дс
редовния църковно-народен събор ние сме на по-общата,
следователно по-неопределена форма, каквато е Архиеписко
пията. Но нашата поместна църква си остава Патриаршия,
каквато и ще се експлицира след свикването на църковно-
народен събор.

Архиепископията е всеправославна, защото си е поставила
за цел да възстанови Православието в пълнота, т.е. без
недостатък по който и да е пункт (догма, канон, правило) на
древната Апостолска Църква. Това включва и възстано
вяването на стария Юлиански календар, защото за право
славната Църква, ако иска да бъде наистина такава, това не
е маловажен въпрос, доколкото е постановено със съборно
решение от отците на Вселенския събор в Никея през 325 г.
Юлианският календар е основа на църковното времеизчис-
ление, и още по-точно -  седмо апостолско правило ни задъл
жава да се придържаме към него. Така че този календар е ос
ветен от древната църква, за която сме сигурни, че е истин-
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ската. При това възстановяването не е задължително да стане
с решение на църковно-народен събор, тъй като Юлианският
календар е бил сменен не със съборно, а само със синодално
решение през 1968 г. По този повод даже и неправомерно
въведеният през 1951 г. патриаршески устав в чл.126 указва,
че „каноническа наредба е законоположение на Църковно-
народния събор по устройството и управлението на Българска
та православна Църква". Всеправославната българска архие
пископия обединява честното православно духовенство, което
не е извършило компромис и затова е най-пригодно да бъде
употребено от Бога за катарзисната и мисионерска дейност
за утвърждаване на Православието и противопоставяне на
сектите. Без да заставя когото и да било да я признава, Все
православната Българска архиепископия е самостоятелна
(автокефална) църковна единица -  остров на чистото Правос
лавие у нас. Разбира се, ние сме за братски, канонически
връзки, на равна нога (като равен с равен) със старокалендар-
ните антиикуменически и антимасонски православни църкви
от други страни. Но не можем да бъдем в канонически връзки
с български старокалендарни формации, които са в зависи
мост от православни ръководства извън България, защото
държим за автокефалността на Българското Православие.
Освен това те останаха безразлични към Духовния съд над
комунизма (26 януари 1993), не разбирайки, че възстано
вяването на чисто Православие е невъзможно без покайната
декомунизация на висшето духовенство.

Бог да пази България!
* * *

Накрая ще спомена само, че главната цел на създадената
по каноничен ред архиепископия е подготвена за духовна
борба срещу идващия Главен Антихрист от Дановото коляно.
За жалост обявяващите се за официални църкви в целия свят
изживяват летаргията си, да не кажа още по-тежката дума -
упадъка си. А времето на най-голямата духовна криза в света
вече чука на вратата. Как ще се подготвим за тези страшни
дни? Какво трябва да направим, за да устоим на върховния
щурм на най-демоничното зло. И още повече да запазим

духовното стадо, за да посрещнем с чиста съвест Второто
пришествие на Господа Иисуса Христа. Ето това са пробле
мите, над които работи ВБА, една толкова необходима именно
за тази цел църковна структура.

ЗА СТАРИЯ ЮЛИАНСКИ КАЛЕНДАР30

Проблемът за възстановяването на пълнокръвния живот на
Светата Православна Църква .започва с отстраняването на
двете критични за съществуването на Православието пораже
ния: участието в Женевски икуменически съвет (1961) и
неправомерното приемане на новия календар (1968).

Преди всичко и двете решения са взети самочинно, в
грубо нарушение на принципа за Съборното начало на Светото
Православие (но такива фундаментални въпроси не могат да
се решават със синодални решения). Само цялата поместна
автокефална Църква, чиято воля се изразява на събор, има
право да решава такива въпроси. Последният Църковно-
народен събор обаче е бил през 1953 г. и досега още не е
организиран толкова очакваният събор. Встъпването в
членство в ЖИС (Женевски икуменически съвет) е станало в
1961 г. със синодално решение, по същия начин и смяната на
календара през 1968 година. Следователно и двете решения
като нелегитимни нямат задължителен характер за православ
ните християни. Всеправославната Българска Архиепископия
категорично се разграничава от тях като антиканонични
постановления, разстроили църковния живот. Така влизането
в Женевския икуменически съвет довежда до икуменически
богослужения на нашите висши духовници с инославни,
иноверци, еретици и сектанти. По 45-о правило на Св.
Апостоли участвалите в тези молитви архиереи и свеще
нослужители са в духовното състояние на низвержение и
отлъчване по отношение на Светата Съборна Апостолска
Църква, като се започне от 1961 г. Икуменизмът като идеология

30 Публикувана във в. "Демокрация", 17. VI. 1993 г., брой 138 (1024)
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и практика на Женевския икуменически съвет и като движение
на опустошително и обезличаващо молитвено единение с
еретици, сектанти и езичници доведе до решението на Синода
на Българската православна Църква да промени календара,
за да ни свърже по-тясно със Западния протестантски и
католически свят. Разбира се, това стана с масонската
благословия с другите „православни" патриаршии, участващи
в Женевския икуменически съвет. Последиците от това са
смесеният Григорианско-Юлиански календар, който разст
ройва богослужебния живот (например много често Петровите
пости се объркват и дори оъвсем загубват). Неподвижните
празници по този нов календар са по Григорианския стил, а
подвижните, свързани с Пасхата (ВЕЛИКДЕНА), са по Юлиан-
ския. Ако (Великден) бъде изчислена по Григорианския
календар, тя би се преместила 13 дни напред. По този начин
Великден (новозаветната Пасха) може да съвпадне със ста-
розаветната еврейска Пасха или даже да я изпревари, което
често се е случвало за римокатолиците. Но 7-мо правило на
Светите Апостоли гласи: "Епископ, презвитер или дякон, който
празднува светия ден на Пасхата преди пролетното равноден
ствие наедно с юдеи, да се низвергне от свещен чин." Такова
е постановлението на I Вселенски събор в 325 г. Основанието
за това е, че нашият Спасител Господ Иисус Христос възкръсна
на другия ден след еврейската пасха (14 нисан), която
тогава се случи в събота. Затова Възкресният ден е винаги в
неделя. Потвърждение на този апостолски канон е тайственото
чудотворно запалване на свещите на Божия гроб всяка година
на Великата събота. Но това става само при Юлианския
календар и никога по Григорианския. А щом главният кален
дарен празник е по Юлианския календар, то и целият календар
трябва да е Юлиански. Впрочем безбожният режим, който
повлия за въвеждането на новия църковен календар през
1968, преследваше и друга цел: откъсване на народните
традиции от църковното богослужение. Селският или градският
събор беше установен в старо време във връзка с храмовия
Светия за даденото селище. Заменяйки Юлианския календар
с Григориански, храмовият празник се преместваше с 13 дни
напред и се откъсваше от местния традиционен събор, който

оставаше по стария календар и с това го изпраз-ваше от
църковно съдържание. Това взаимодействие между марксисти
и масони (първите отвътре, а вторите отвън) не можа да
унищожи православните корени на нашия народ, но в
достатъчна степен ги обезкръви. Разграничавайки се от
икумениизма на Женевски икуменически съвет и от псев-
доправославните архиереи-икуменисти, както и с възвръ
щането на стария Юлиански календар, Всеправославната
Архиепископия възстанови истинноправославните традиции
на нашия народ, запазили ни през вековете като нация.

Благодарение на консервативноста и традиционализма на
св. Православие е запазено автентичното неподправено
Христово учение, дошло до нас от най-дълбока древност. Това
е предимството му пред инославието, т.е. ученията на
неправославните християни, които са приели много човешки
нововъведения. Велика Божия милост е, че сме се родили
православни християни.

Бог да пази православна България!
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Допълнение № 1 към ГЛ.У
СТРАШНИ ГОНЕНИЯ ЩЕ НАСТАНАТ ЗА ХРИСТИЯНИТЕ,

КОГАТО ДОЙДЕ АНТИХРИСТЪТ 31

31 Публикувано вьв в. "Марица“, 12 януари 1994 г.; разговаря Ру
мяна Андреевска.

СИЛАТА НА ПРАВОСЛАВИЕТО Е В НЕГОВАТА
КОНСЕРВАТИВНОСТ

Р.А.: Някои не Ви вярват, че сте ходили на Божигроб, че сте се
видели с Йерусалимския патриарх...

Х.С.: Като отидохме на самия Божигроб, с нас бяха прото
сингелът на патриарха и главният му секретар -  отец Димитриус и
отец Доситеус. Имаме и видеозапис, на който се вижда как правим
водосвета в присъствието на секретаря на патриарха на река
Йордан и аз влизам в реката вътре с дрехите... Всичко това е
заснето на мястото, където е било кръщението на Господ.

Р.А.: Ще коментирате ли опитите на премиера да помири
разделените църковници?

Х.С.: Не отказвам да коментирам този проблем, но не ми дават
възможност. Искам да говоря за толкова важни неща, но ми
отказват трибуна. Показват ме като някой динозавър или като
плашило -  да ме видят хората за малко и да си мислят: какъв
страшен и ужасен човек. Но не им позволяват да чуят това, което
аз мисля.

Р.А.: Сега имате възможност.
Х.С. (кимва с благодарност): Това е едно манипулирано

разделение с цел да прикрие истинското разделение между висшата
църковна йерархия, служила на безбожния режим, и вярващия
народ. Не можеш да служиш на двама господари. Това е по
страшно от един последователен комунист, защото той държи на
своята линия. Но когато човек служи на идеологическите си
врагове, той е лакей. Затова и разделението, което направиха, не
може да бъде преодоляно по начина, по който се опитват
президентът и премиерът. Нашата Всеправославна Българска
архиепископия предлага рецепта за обединението на-църквата.
Ние се връщаме към екзархийския устав, който е действал до 1950
година и е отменен по един неканоничен начин. Той дава възможност
да се свика църковен народен събор без синодално решение.
Готови сме да застанем заедно и да проведем събора, ако тези
владици се разкаят за миналото.

Р.А.: Защо наблягате толкова на разкаянието?
Х.С.: Тези хора предадоха църквата при едни гонения, които

бяха далеч от мъките на апостолите -  знаете как са ги разпъвали
на кръст, хвърляли са ги на лъвовете. Но те са издържали, а
ръководителите на Българската църква не са; напротив, те са
започнали да служат на своите идеологически противници. Обаче
това, което беше, не е страшното. Страшното тепърва предстои.
Ние чакаме да дойде Главният Антихрист, на който комунизмът е
само предтеча. Тогава ще настанат страшни гонения за християните.
Много по-страшни от тия при комунизма, та дори от гоненията в
Римската империя. И ако един човек, при това висш духовник, се
е отрекъл по време на гонение, каквото е комунистическото,
представете си как ще бъде при едно стократно по-страшно -  той
сто пъти ще се отрече. А когато водачите на един народ са готови
да предадат вярата, какво остава за народа? Сляп слепец като
води, и двамата падат в ямата.

Р.А.: А защо сте толкова против Григорианския календар?
Х.С.: Ако се придържаме към Григорианския календар, ще

честваме Пасха заедно с евреите или преди тях, което е
недопустимо според апостолските правила. А силата на Правос
лавието е в неговата консервативност, в твърдото отстояване на
тези правила. И още нещо. Под “секрет“ ще ви кажа защо е важно
да се придържаме към Юлианския календар. Има църковно
предание, че Господ ще дойде на един от Великдените. Великденът
не е случаен ден. И ако не е правилно изчислен, няма да е добре.
Имаме и знамение. На Божигроб йерусалимският патриарх лично
ни каза -  винаги слиза огън от небето на Божия гроб и се запалват
свещите по свърхестествен начин -  нур се казва. Не на Великден,
а на Велика събота. И оттам е това, дето свещеникът дава огън
на хората за свещите. По Григорианския календар това не се
получава, патриархът лично ми го каза. Той през 1989 г. е извадил
йерусалимската патриаршия от Женевския икуменически съвет.
Скъсал е с икуменизма и затова е в немилост пред Цариградския
патриарх, който обяви един от архиепископите му, Тимотей, за
низвергнат.

Р.А.: Кой е главният Антихрист?
Х.С.: В глава 49 на първата книга на Библията се говори и за

Христос, и за Антихриста. За Христос е казано, че „няма да
свършат царете от юдиното коляно, докато не дойде Помирителят“ .
А Антихристът е от Дановото коляно. И вече идва. Много страшно
нещо идва, няма по-голяма скръб за хората, откакто свят светува...
Живите ще викат мъртвите да станат, та да легнат в гробовете им.
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за съветската власт, но това бяха общи банални фрази. Защо
не се извини, че съсипаха църквата, че я подмениха чрез
внедряване на безбожници и марионетки във висшата йерар
хия?

И тъй, защо непрекъснато се занимават с мен в личностен
план?

Моята сила не се основава на личните ми качества, но на
неотклонното придържане към истината, логиката и преди
всичко църковните канони. Съзнавайки безсилието си да ми
противодействат духовно, моите опоненти не ми отговориха
на нито една от статиите ми, а насъскаха медиите да ме хулят
и клеветят. Един примитивен подход, изпитан по време на
тоталитаризма. Стремейки се да измамят обществото и да
оставят хората в неведение относно значимостта на идеите,
за които се боря, обявиха, че се боря за власт и лична изгода.
Но непретенциозният ми живот, лишен от удобства и конфорт,
липсана на банкова сметка, отказ от държавен апартамент,
напускане през 1992 г. по своя инициатива зам.-предсе
дателството на НКС, излизането от Синода, спокойното
приемане на несправедливите решения на \/1-та национална
конференция на СДС опровергаха тези нелепи обвинения.
Напразно толкова време ме клеветиха, истината е очевидна!
А и Господ им дава много знамения. Но уви! В демоничното
си заслепение упорстват и естествено ще си получат заслуже
ното. Защото те мислят, че воюват срещу мене, немощния...

КЛЕВЕТАТА Е СКВЕРЕН ГРЯХ 32

32 Публикувана във в.‘ Демокрация“ , 23.711. 1993г., брой 169 (1055).

Поради безсилието си враговете ми непрекъснато прибяг
ват до лъжа и манипулация.

Не зная дали авторът на статията във в-к „24 часа" срещу
мен от 7 юли 1993 г. е същият семинарски учител, който идва
при мен през февруари 89 г., когато бях заточен в Черепиш.
За да му създадат имидж, ректорът на Семинарията и монасите,

които попечителстваха заточението ми, уж го изпъдиха, за да
не влизал в контакт с мен. Нали трябваше по някакъв начин
да ми внушат да му имам доверие. /Сега обаче той е подписал
своя пасквил като преподавател в Богословския факултет
(БФ) и веднага след това деканът на БФ е изпратил факс до
редакцията на в. „24 часа", че преподавател Иван Николов
при него няма./

Впрочем бях заточен, защото по стария календар на
19 януари 1989 г., Богоявление по стар стил , хвърлих кръста
на пет места: вира край Капиновския манастир, моста на
Янтра до Царевец, в центъра на Габрово -  моста на Рачо
Ковача, до Дряново и до Самоводене. В центъра на Габрово
имаше стотици свидетели, а за хвърлянето във вира до
Капиновския манастир беше направен специален донос в
Търновската митрополия и в МВР. Не е трудно да се провери,
че от 1982 г. в Соколовския манастир до ден днешен служа по
стария календар. Затова специално игуменката Киприяна ми
уреди среща с архимандритите Серафим и Сергий, но това те
не са били длъжни да докладват на г-н Иванчо. Нека да
направи справка в Радио София, че в предаването на нощния
„Хоризонт" с Константин Тилев през август 1991 говорих
защо е по-правилен старият календар и отдавна служа по
него. През миналата година (т.е. 1992 г.), докато еп. Натанаил
служи в Княжевския храм „Св. Илия" по новия календар на 20
юли, аз служих по стария календар Илинден на 2 август и за
това писа вестник „Демокрация“ .

Категорично отхвърлям лъжите на този господинчо, че съм
ходил в Румъния на среща с хората на Муун през 1990.
Наистина получих покана, но не отидох, защото тогавашният
втори секретар на Германското посолство Александър Новак
ме беше предупредил, че муунистите са много опасна секта.
В жълтия „Труд“ бяха писали, че съм се срещал с Муун в
Америка, но до ден днешен не съм стъпвал на Американския
континент. Никога не съм поддържал връзки със Женевския
икуменически съвет (ЖИС). Нещо повече. Когато бях в затвора
заради религиозните шествия с кръстове и икони в Търново,
те дори не са ме защитили, но благодарност дължа само на
Кестин колидж във Великобритания. Има друг Събев, който
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работи с Женевския икуменически съвет -  проф. Тодор Събев,
но той дори не ми е роднина. Аз една пара не съм получил
от Женевския икуменически съвет и слава Богу. Единствените
ми срещи с инославни са в Лондон с бившия Кентърберийски
архиепископ д-р Рънси и с папата, без канонически и
молитвени общения, за да ги уведомя за нарушаване на
религиозните права при тоталитарния режим. Филип Димитров
и Стефан Савов са свидетели, че не целунах ръка на папата,
бидейки йеромонах тогава, въпреки че уважавам Йоан-Павел
II като антикомунист и славянин, но той трябваше отдавна да
се откаже от Филиоквето и от главенството и непогрешимостта
на папата...

И така, с инославни аз не съм влизал в молитвено общение.
Няма да отговарям на други клеветнически нападки, защото

в „Демокрация" от 9 и 10 юли в статията си „Всеправослав-
ната българска архиепископия не накърнява патриаршеското
достойнство на нашето Православие" аз опровергавам всяко
обвинение, тъй като Архиепископията е само работно понятие
с временен характер, за да се свика редовен Църковно-
народен събор.

ТЕЗИ, КОИТО ОБСЛУЖВАХА КОМУНИЗМА, СЕГА МЕ
СЪДЯТ 33

33 Публикувано вьв в. "Стандарт", 9 юли 1994 г., брой 654; разговаря
Светлана Тарашоева. Подобно на интервю вьв в. "Земя", при което
казах още: “На 14 години водих ученици групово на църква вьв Велико
Търново и затова станах черна овца за градския комитет на партията
и комсомола. Това го вписаха в досието ми и то вървеше с мен
непрекъснато. Това е. Свидетел е тогавашният директор Джамбазов -
на 1-ва мъжка Търновска гимназия.

(Човек не може да избира родителите си, но може да
избира позицията си)

С.Т.: Дядо Христофоре, как възприехте решението на
комисията „Чисто минало"?

Х.С.: Човек не може да избира родителите си, но може да

избира позицията си. Аз не съм ползвал никога привилегии
през живота си. Три пъти отказах, когато ми предлагаха
апартамент -  през 1976, 1986 г. и през 1991 г. отказах по
линия на СДС от квотата на Националната кръгла маса. Тогава
ми предлагаха двустаен апартамент в сградата срещу Външно
министерство, където например в момента живее Пламен
Даракчиев. И досега съм без квартира и си спя в работния
кабинет. Отказах партийно членство. Останах без софийско
жителство и се наложи от научен сътрудник да работя в
Търново в комунални услуги. Позицията си декларирах и с
това, че станах йеромонах през 1980 г. А позицията ми е: в
никакъв случай съглашение с комунистите, никога през живота
ми. Аз с нищо не съм оскърбил антикомунизма на СДС.

С.Т.: А СДС оскърби ли ви с това решение?
Х.С.: Да, защото някои се опитаха да се отърват от мен по

този начин. А аз съм изявил позицията си още по времето на
режима и затова съм бил многократно арестуван.

Никога няма да се откажа от нея и от възгледите си. Но
насила не се натрапвам никъде и оставям Господ да оправи
нещата.

С.Т.: Има ли и други хора, които не са обявени от
комисията, но трябва да попаднат в списъка, и защо бяхте
атакувани точно вие?

Х.С.: Мисля, че има и други, но аз съм атакуван, защото не
съм удобен и не съм обвързан с тайните служби.

С.Т.: Според вас справедлива ли е тази „операция"?
Х.С.: Не знам. Така се извършва съд от хора, които са

служили на режима или най-малко са мълчали по това време.
Смятам, че човек трябва да има чисто минало, за да бъде
лидер. Това е безспорно, не може човек с криминално минало,
с престъпления или с политическа вина да бъде такъв. Не
може и човек, служил на двама господари, което са го правили
много хора преди 10 ноември, да се смята, че е морален.

С.Т.: Вие как смятате, трябваше ли да се взема такова
решение въобще?

Х.С.: Може би трябваше да се прецизира в друг смисъл,
като се визират тези, които са обслужвали режима и носят
вина за това. Но когато човек не е виновен и не е правил
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нищо за този режим, защо трябва да поеме отговорността за
други или за родителите си. Стефан Савов беше причина да
се вземе решението за чистото минало. Настояваше децата
да отговарят за родителите си. Дано това му предложение да
не е по лични съображения. Но излиза все едно че вярваме
в кармата, като че ли не сме християни.

С.Т.: Тези решения последни ли ще са, или ще претърпят
промяна?

Х.С.: Мисля, че има още да се решават нещата в СДС и
през есента ще имат някакво развитие. Очаквам някои хора
да поумнеят и искам да сме единни.

С.Т.: Вие обвинявате ли родителите си?
Х.С.: Напротив. Обичам баща си, той беше честен, просто

си имаше своите възгледи. Аз бях под влияние на майка си.
Тя не ми даваше да ползвам никакви привилегии от баща ми
и беше настроена антикомунистически.

обвиняем по политически членове за неговата дисидентска
борба срещу тоталитаризма и насилието на „Развигор" 1 -
София, ГСУ, в Софийския централен затвор и във Врачанския
затвор -  преди 10 ноември 1989 г., както и няколко пъти тогава
е бил арестуван и заточван заради религиозни шествия с кръс
тове и икони през 1988 г. Не е подписвал декларации и не е
служил на тайните служби, поради което е неудобен за тях с
неговата необвързаност.

Християнският съюз „Спасение" застава твърдо зад архи
епископ Христофор Събев независимо от решенията на НКС
на СДС и това, кой ще представлява ХСС в НКС на СДС.

28.71.1994 г. За Централното ръководство
Секретар: (Димитър Занев)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Централното ръководство на Християнския съюз „Спа
сение" декларира, че няма причини и основания да се отказ
ва от председателя на организацията Негово Блаженство
архиеп. Христофор Събев.

В негово минало няма неща, поради които той би могъл да се
срамува, тъй като не е ползвал привилегии: така например,
въпреки че като привилегия е бил приет да учи в немска езико
ва гимназия в гр. Ловеч, е отказал и не се е възползвал; на два
пъти му е предлагано апартамент по линия на активните борци
-  1976 г. и 1986 г., както от квотата на СДС от Националната
кръгла маса държавен апартамент през 1991 г., но той ги е
отказвал и досега спи в работната си канцелария; отказал е
предлаганото му партийно членство през м. декември 1976 г. Не
е следвал в СССР, а е завършил Софийския университет -
физика и Духовната академия -  богословие. Не е работил в
Дубна, работил е в станция по космическо лъчение на връх
Мусала и на Тяншанската високопланинска станция на 4000 м
надморска височина до гр. Алма Ата -  Казахстан. Лежал е като
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Допълнение №1 към ГЛ.\Л

ДА НАМРАЗИМ ГРЕХА, А НЕ ГРЕШНИКА34 .

34 Публикувано вьв в. "Век 21”, 8 август 1990 г., брой 19; разговаря
Атанас Цонков.

А.Ц.: От страниците на в.“Софийски вести" петима митрополити
Ви поискаха извинение. Подобни достойни прояви не са толкова
чести в националното ни битие.

Х.С.: За мен това беше изненада, тъй като аз не поддържам
никакви връзки с висшата йерархия на Църквата. Още през март
м.г. бях уволнен със заповед на Врачанската митрополия. Без
обаче да ми се отнеме свещеническият сан. Истина е, че в няколко
броя на „Църковен вестник“ от миналата година Синодът на
Българската православна Църква и тези петима митрополити се
обявиха срещу нашия религиозен комитет и моята дейност. Очевидно
времето е довело тези петима митрополити до преоценка и Господ
е започнал да чука на сърцата им (откровение 3, глава 20) и вече
проявяват покайно смирение, толкова необходимо за всеки
християнин. Може би те вече се замислят за спасението на своите
души. За това, че трябва да даваме отговор на страшния Христов
съд за всичките си дела. Господ е съдия неподкупен и може да
приеме само едно искрено покаяние, но потвърдено с плодове-
дела. Впрочем по този въпрос има богата църковна литература.

А.Ц.: Някои Ваши противници продължават да Ви представят
като екстремист. Най-често Ви обвиняват за показания от Вас
палец, насочен надолу.

Х.С.: Значението на насочения надолу палец в съвременния
смисъл, в който съм го употребил, е както при водолазите:
„НАДОЛУ“ , „КЪМ ДЪНОТО!" Понеже хората викаха „Долу БКП“ ,
и това просто беше жест, съпътстващ виковете „Долу!“ . Никога не
сме употребявали този знак в смисъл на „Смърт" или „Убий го“ .
Противниците на демокрацията обаче, които ограбиха България и
опустошиха духовно народа ни, блужейки си с насилие и лъжи,
подходиха и в случая с палеца според своя робовладелчески
манталитет и го свързаха със своите събратя от Римската империя.

Но за всички демократи е ясно, че ние сме категорично против
насилието. Например на Кръглата маса внесох предложение за
отменяне на смъртното наказание. На 25 февруари пред още
неизпразнения тогава мавзолей спрях някои ексцесии, които можеха
да до&едат като верижна реакция в страната и до червен терор.

И друг път съм се намесвал да удържам хората от насилие. Това
беше още миналата година пред румънското посолство на 20
декември, когато след свършването на протестния митинг група
граждани с повишен емоционален градус се хвърлиха към решетките
на посолството.

А.Ц.: Вас са Ви обругавали и по площадите, и в някои вестници.
Как се браните от нападките?

Х.С.: На 26 февруари след едно от най-големите бдения, без да
имам специални задължения, отидох да успокоя хората, които се
бяха събрали пред Държавния съвет. Защото наистина можеше да
се стигне до ексцесии. На 3 април, когато БКП си сменяше името
и ставаше БСП, провеждайки митинг пред БНБ, ние в същото
време имахме определено отпреди няколко дни мълчаливо бдение
пред Националната художествена галерия; Възрастни белокоси
„господа“ от „обновяващата“ се партия умишлено провокираха с
брутални нецензурни викове потопените в молитва коленичали
участници в бдението. Не бива да ви учудва, ако ви кажа, че в
техните викове преобладаваше „Смърт“ , „Счупи му черепа на
попа“ и т.н. Всичко това го има на видеокасета, заснета от
режисьора Евгений Михайлов. Тогава при мен дойде военният
комендант на столицата, облечен в цивилни дрехи генерал. Той ми
каза: „Господин Събев, с Петър Младенов се учудихме от почти
военната операция, която проведохте на 19 февруари, извеждайки
повече от 100 хиляди души, без каквито и да е сблъсквания, от
района на паметника на Левски." Генералът ме помоли да изтегля
хората от бдението. Казах му, че най-благоразумно е да изкараме
докрай бдението според регламента. Така и направихме. Ако
имате предвид случката пред телевизията на 16 юли. След края
на нашето бдение, запътвайки се към бул.“Дондуков“ 39, аз останах
пред БНБ, за да отговарям на въпросите на наши привърженици.
Тогава ме помолиха да отида да успокоя хората пред телевизията.
На това „горещо място" видях група от тъй наречените „жени за
ненасилие“ от БСП и многохилядна група от хора с демократични
възгледи. Групите бяха разделени с кордон от полицаи. Предложих
на всички да се разотидем и отворих път между демократите, за да
могат да се оттеглят екзалтираните демонстранти с тоталитарно
мислене. След тях останаха касети с портокали и други провизии
на „гладуващите“ . Не позволих да станат ексцесии, изключая
виковете, които се разменяха от двете страни. До мен непрекъснато
стояха офицери от милицията, които също не допуснаха нарушение
на реда. Аз нямах нищо в ръцете си и повечето време ги държах
разперени. Твърде много са свидетелите на моето поведение, а и
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капитан Борислав Борски, който беше наблизо, не би позволил
такова нещо. Фактът, че не ми сложиха белезниците, показва, че
не съм си служил с никакво насилие.

А.Ц.: В.официалната преса се срещат и други нападки по Ваш
адрес -  кое от тях е истина, кое е измислица?

Х.С.: Изборите доказаха, че в България има много лековерни
хора. „Дума" често съобщаваше на читателите си за някакви коли,
с които разполагам. Истината е, че аз нямам никакъв личен
автомобил. Нямам нито един спестен лев, тъй като, служейки дълги
години в манастира, не вземах требите. И досега в София нямам
жилище.

А.Ц.: Макар че сега всички партии и организации приемат
мирния преход към демокрация, на практика не всички постъпват
така. Тези, които посяха омраза, разделение и нетолерантност в
човешките души, упрекват опозицията, включително и Вас, в същите
грехове. Всъщност може ли, без да мразим злото, да се преборим
с него?

Х.С.: Омразата не бива да се насочва към хората. Аз не
приемам омразата към хора! Които и да се те, колкото и големи
грешници да са те. Бог не иска смъртта на грешника, а да се
обърне и да бъде жив -  казва светото писание. Да се обърне -  ще
рече да се покае в сърцето си. Да се обърне от гибелния си път
към злото. Тъй че омразата е нещо, което се изключва от
християнската религия. Човек обаче трябва да намрази греха.
Трябва да намрази една порочна система, но да не мрази хората,
дори те да са роби на тази система, да са нейни маши и нейни
слуги. От християнска гледна точка ние смятаме, че те се
заблуждават, че са просто в плен на злото. Имам предвид, че до
Христос се разкая разбойникът отдясно. А щом е разбойник, той
е извършил големи грехове и престъпления, но Господ го прие и му
обеща, че заедно с Него ще влезе в царството небесно. Така че
ЗА ПОКАЯНИЕТО НЯМА ПРЕГРАДИ! Бог обича всички ни, дори да
сме много грешни. Той чака нашето искрено обръщане, а не
лицемерно, не фарисейско. Трябват дела, които да потвърждават
разкаянието...В този смисъл не мисля, че управляващата партия се
е обърнала, че се е променила. Наистина няма физическо насилие,
но има друго насилие над душите -  чрез лъжи и манипулации.

„Иерусалиме, Иерусалиме
колко пъти съм искал да събера чедата ти
както кокошката събира пилците си,
но не рачихте...и

(Мат.23:37)

ГЛАВА СЕДМА

ПО ПЛОДОВЕТЕ ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ...
(...Из парламента)

ВЪРНЕТЕ ПАРИТЕ НА НАРОДА
Нередактирана ст енограма-35.2/ББ/ЗТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има реплики към основ
ното изказване. Първо отец Христофор Събев.

Няма да прекъсна заседанието, преди да съм дал думата
на .госпожа Ананиева за лично обяснение, затова, защото е
правилно, че накрая на заседанието се дава думата. Може да
продължим с пет минути.

ЙЕРОМ.ХР.СЪБЕВ: Уважаеми господин председателю,
уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще бъда
максимално кратък. Искам само да подчертая, че още веднъж
ние виждаме изпълнението на Божията справедливост. Защото
не може с дребни стотинки да се направят тези милиарди,
които вие изнесохте извън страната. Вие говорите за някакви
милиони, които са много за един човек, но са нищожни за
един цял народ. А вие имате да връщате имущество за
милиарди. Вие перете пари сега и затова плачете. Но има
Божий съд, господа, и вие не можете да го избегнете. Във
вашите среди се говореше за червена буржоазия и вие
потвърждавате това нещо. И това е най-страшното, защото
вие искате да докарате един хищнически капитализъм в
България, червен хищнически капитализъм, но ние няма да ви
разрешим това. Искаме да се върнат парите на народа, от
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който са ограбени, не на нас, защото аз няма и къде да живея,
както и моят учител Христос, който казва: „Няма где глава да
подслоня", защото живея в една канцелария (и нямам къде да
живея в София, господа)! Обаче вие живеете в дворци. Върнете
парите на народа, това е моята реплика. (Шум в залата,
възгласи от двете страни, няколко депутати се отправят към
микрофоните.)

И не демагогствайте! (Сочи към блока на БСП.)

подобаващо място. Все пак това е алтернатива на един
тоталитарен празник. Защо тоталитарен? Той беше еднопар
тиен празник, а се налагаше на цял народ -  имам предвид 9
септември. Той вече може наистина да заеме достойно място
и да бъде празник на тази партия, но без да се налага на
целия народ. Ние искаме 9 септември да се отмени непремен
но като официален празник.

Нямам какво друго да кажа освен Бог да пази България!

КОЛЕДА -  РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК
Нередактирана ’стенограма-49.3/ДП/ЛТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата вносителят
отец Христофор Събев, за да каже дали се съгласява със
становището на двете комисии.

ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Уважаеми господин председател,
уважаеми дами и господа народни представители, братя и
сестри! Ако питате мен, аз съм Коледните празници да бъдат
една седмица, т.е. Рождество Христово да бъде „яко же
подобает", но като се съобразихме с нашето икономическо
състояние, допитахме се до Министерството на финансите и
до Министерския съвет. Те пък използваха това допитване, за
да изкарат, че идеята е тяхна и да изкарат на преден план
тази работа.

Това не е празник, щом като трябва да се отработва. Ние
предлагаме нещо, което ще отмени естествено тяхното, защото
няма да се отработва, ами ще си бъде официален празник.

Съгласен съм с вас да бъде 25, 26 и 27 декември, но преди
9 септември, когато (всъщност, традицията е вековна) винаги
на обяд са спирали работа, независимо дали това е било
регламентирано или не, на 24 декември, за да се подготвят
домакинствата за чествуване на Бъдни вечер.

От тези съображения ние предлагаме да се регламентира
24 декември от 14 часа да бъде почивен ден.

Все пак предлагам вие, колеги, да решите този въпрос. За
нас е по-важно Коледата или Рождество Христово да има

ПО-ДОБРЕ ДА ИМАМ РАБОТА С ОТКРИТИ КОМУНИСТИ,
ОТКОЛКОТО С ФАЛШИВИ ХРИСТИЯНИ
Нередактирана стенограма -  177.1/ВЙ/РГ

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не мога, госпожо Анание
ва, без нейно съгласие да кажа, че няма какво да отговори.
Ако тя реши... (Председателя се обръща към г-жа Миленова.)
Отказвате се от думата. Благодаря, госпожа Миленова.

Господин Събев, имате думата, но не за другите кандидати,
а просто за да отговорите за Вашата кандидатура.

ОТЕЦ ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Господин председател, моля
да се обръщате към мен с отец. (Оживление в залата,
ръкопляскалия отдясно.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Извинявайте.
ОТЕЦ ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Уважаеми господин предсе

дател, приемам извинението Ви.
Уважаеми дами и господа, не го казах с лошо чувство и ви

казах -  не поради лични нападки искам отвода им, а заради
компетентност. (Реплики от страна на ПССД.) Един момент,
моля ви. Обяснение давам защо е цялата работа. В телевизията
аз зададох на този господин въпроса, къде и кога християните
за първи път и в кой град са се нарекли християни. Той не ми
отговори. И си отиде. Сега тук не става дума, че той е от тази
партия.

СТЕФАН СТОИЛОВ (ПССД, от място): То и „вашите не знаят
името на града...

ОТЕЦ ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Те знаят, защото аз съм ги
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научил. (Ръкопляскания от блока на СДС.)
Обаче искам да минете един курс на обучение, щом

претендирате. Цялата работа е, уважаеми колеги, в това, че
вие гледате ехидно и някак си, как да ви кажа -  разкрихте
същността си сега, докато аз ви говоря съвсем открито, защото
точно заради тези религиозни права съм лежал в затвора. И
ето тук ми е номерчето, което ми беше в затвора, с което бях
в затвора. Ей тук беше закачено и имаше четири имена. И там
ме наричаха Христо, както и вашите агенти във вестник „Дума"
пишат: Господин Христо и т.н.... В затвора бях с четири имена.
Аз съм си Христофор и по паспорт дори и не съм господин,
ами съм отец. Научете някои елементарни неща.

И второ. Не става дума за лични нападки, пак ви повтарям.
Става дума за това, че вашата партия репресира Църквата 45
години и я смаза. Погребенията не можех да ги извърша в моя
град Велико Търново и трябваше да ходя тайно да опявам
хората. Трябваше за едни религиозни шествия по улицата на
Търново да ме арестуват и да ме разкарват за най-елемен-
тарни неща, вие проявявате едно, и то не всички от вас,
защото вярвам, че не всички са аморални от вас, но вие
проявявате едно политическо безсрамие за тези хора от вас,
които се изказаха тук и които изказаха съвсем нелепи
твърдения. Изказаха се за през 1989 г. за някакви мои реакции
пред телевизията и т.н., което не е вярно. Във вестник „Дума“ ,
прочетете вашия собствен вестник, пише за 16 юли 1990
година. Уточнете нещата. Не сте наясно по елементарни неща.
Фактологията ви е объркана. Това едно. И второ. Ако това
беше вярно за тази клевета, аз щях да бъда зад решетките,
господа. Къде отиде цялата работа. Вие не прощавате. Във
вас няма прошка.

Аз съм готов обаче да ви простя, но тук става дума за
една комисия, която компетентно да изработи един нов закон
за вероизповеданията. И аз предпочитам да работя с
откровени атеисти. Някой ме упрекна, че искам да направя от
парламента църква. С откровени комунисти предпочитам да
имам работа, но не с фалшиви християни -  ето затова е
цялата работа. (Ръкопляскания.) Така, че нямам нищо против
вашия парламентарен съюз или както се нарича там -  за

социална демокрация, както и да се кръстите. Аз мога да ви
извърша кръщението отделно, нали!? (Весело оживление в
залата.) Въпросът е в това -  не става дума за нещо личностно.
Аз искам просто да се работи компетентно в тази комисия.
Вие упрекнахте Венцислав Димитров, тоест говорехте, че
можехте да поискате оставката на Венцислав Димитров от
тази комисия или оттеглянето му, а той е компетентен
икономист. А тук става дума за хора, които не знаят
елементарни неща. Добре, от християнството не знаят, но да
кажат нещо от мохамедантството тогава, но тъй или иначе
нещо трябва да знаят в областта на религията, за да могат да
правят тия неща. Аз не искам вяра от тях. Ако бяха юристи
дори, пак щях да съм съгласен. Разбирате ли? Но те не са
юристи. Единият е доктор. А госпожа Елисавета не знам каква
е по професия. За юристи -  е, това е по-приемливо някак си,
но специално за господин Аджаров -  не виждам... Аз съм му
задавал въпроси, които засягат познанията му в областта на
религията и той е отказвал да ми отговори на тези-въпроси.
Ако искате, аз съм готов да му задам сега въпроси и той да
отговори. (Оживление в залата.) Същото е и за госпожа
Елисавета Миленова. Става дума не за вяра, няма да правим
аутодафе или да правим съд някакъв, но просто трябва да се
работи компетентно в тази комисия, за да изправим извраще
нията, които БКП извърши. Разбирате ли? Трябва да се оправи
тази работа! Затова апелирам към вас.

Как бих искал да употребя думата „моля“ . Макар че малко
трудно се обръща в моя език тази дума към вас, като знам как
смачкахте Църквата. Или по-скоро вие сега защитавате тази
партия, която смачка църквата. Това не бива, недейте -  заста
нете честно и с ръка на сърцето!

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Отец Христофор, моля Ви.
Благодаря Ви.
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ЗА ЗЕМИТЕ НА ЦЪРКВАТА
Нередактирана стенограма 178.1/СД/РГ

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Отец Събев има думата за
реплика.

ХРИСТОФОР СЪЕ>ЕВ: Уважаемо Председателство, дами и
господа народни представители! Прочее, колеги, аз се
учудвам, че някои наши колеги могат въобще да поставят така
нещата. Защото ние искаме да влезем в Европа, искаме да
бъдем цивилизована страна, както е в целия свят, и знаем
какви привилегии се дават на вероизповеданията там. Даже
се освобождават от данъци и т.н. Да лишим Църквата от едно
Божествено право да се ползва от имотите, да се възстановят
имотите в тая пълнота, това е една грешка, господин Орсов!
И аз просто не мога да повярвам, че вие можете да я
направите, тъй като по-високо Ви ценях, господин Орсов.
Много по-високо Ви ценях и се надявам, че Господ ще Ви
даде това вразумяване, което е необходимо, за да вземете
съответното становище. (Шум в залата.) Надявам се, че ведна
га ще се коригирате. Земите на Църквата ще се върнат. Няма
да си правим илюзия по тоя въпрос. Имотите, сградите -
всичко ще се върне, както и на вероизповеданията, точно
както е. Аз разполагам с архива по тоя въпрос. С шефа на
Главно управление на архивите вече работим върху тях и ще
се върне.

Трябва да ви кажа, само за секунда, че ТКЗС-тата не са
плащали наемите си за тия земи, които са взели от Църквата.
Направо не са плащали наеми. Става дума не за конфискувани
земи, а и въобще на тия, които уж са ги наели. Разбирате ли?
И трябва според мен даже да платят сега, ако могат, по
някакъв начин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов има право
на дуплика.

ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): От Парламентарния съюз за
социална демокрация. Взимам думата за дуплика. Най-напред
обаче искам да благодаря на дядо поп Христофор за високата
оценка, която ми даде. (Весело оживление в блока на ПСБСП.)
Нали това е обръщението, традиционното, дядо попе? (Шум

в залата.)
Искам да кажа още нещо. Турският султан може и да не е

взимал имотите на българската Църква, но е взимал главите
на патриарсите. (Смях от мнозинството.)

Освен това аз лично съм атеист и в храма не съм влизал,
така че не съм пристъпил канона, взимайки нафора или какво
беше там.

И най-накрая, никой не пречи на Българската Църква и на
другите изповедания да осъществяват своята дейност, да
проповядват онова, в което, надявам се, искрено вярват. И
дали ще имат земеделски земи, или няма да имат, това няма
да пречи на тяхната проповедническа дейност. Още повече
че доколкото ми е известно, тази религия учи: страдай на
земята, за да си добре горе, на небето.

Така че какво се притеснявате... Ако няма имоти на земята,
той ще бъде посрещнат горе с по-големи почести. И аз в това
отношение даже, струва ми се, му помагам. (Единични
ръкопляскания от ПСБСП.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Отец Събев.
ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Уважаеми господин председател,

уважаеми дами и господа! Разбира се, ето каква е ползата,
когато дяволът чете писанието. Не говоря, че господин Орсов
е дявол, а че дяволчето е чело писанието и му е пошепвало
това, което е прочело. (Смях в залата.) Не бива да слушате
нечисти духове, господин Орсов, защото това е нездра
вословно. (Реплика от блока на ПСБСП: „Ние четем еванге
лието на Лука".) На Лука ли, на Лукавия ли -  не знам... Четете,
прочее...

Аз обаче искам съвсем сериозно да ви обърна внимание,
колеги, че наистина трябва да се спазва този принцип за
духовността. И вероизповеданията учат хората преди всичко
да обръщат взора си към небесното, към духовното. И изискват
от духовниците да водят един такъв живот. Но аз познавам
наистина духовници -  в света и извън страната, и в България,
които водят такъв живот и не нарушават своите обещания или
обети, както се казва, за нестежание. Но това не означава,
че Църквата трябва да бъде бедна. Защото Църквата ще
подпомага и подпомага в целия сват със своята благот
ворителна дейност.
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Ако трябва да говоря лично за себе си, простете ми, както
казва Апостол Павел, че и за себе си говоря, но се хваля в
името на Господа, аз живея в кабинета си, там, където е
кабинетът на Комисията по вероизповеданията, защото нямам
квартира и досега. (Реплика от блока на ПСБСП: „Нямаш ли
апартамент?!“) Нямам апартамент, господа. Документът ще ви
го представя веднага (вж. Приложение № 5.) Както всички
знаят, това беше една манипулация на вестник „Мисъл". Нямам
апартамент в София. Отказах се от държавен апартамент и не
влязох, въпреки че ми даваха такъв... (Реплика от блока на
ПСБСП: „И аз нямам!") Много добре, че нямате... Означава,
че вие сте също...

ЗЛАТИ МИР ОРСОВ (от място): Вие правите изказване!
ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Не, това не е изказване, господин

Орсов. Но Вие искате да бъдем бедни. Добре, ето аз съм
беден. И затова Ви казвам, че не за себе си го искам това,
а го искам, защото Църквата трябва да върши благотворителна
дейност. Господин Орсов, ние няма да сме нация, ако не
направим всичко възможно да засилим Църквата. Църквата
ни е споила. Тя е споила прабългарите и славяните навремето
и ни е направила държава. Вие нямаше да се казвате българин
досега, ако не беше тая Църква, господин Орсов! Помислете
за това! Ще понесете морален упрек от всички българи. Моля
Ви се! Аз не Ви говоря с лошо чувство. Напротив. Мъчно ми
е, че чух тия слова от Вас. Не биваше да ги казвате тия неща.
Моля Ви се! Това е морално самоизобличаване. Не бива това
да правите! Аз Ви моля да се разкаете съответно и да направим
така, че всичко да се върне на Църквата и на вероиз
поведанията, за да си свършат своята изключително важна
мисионерска работа, за да вдигнем нашата нация на крак.
Само Църквата може да ни обедини с вас. Тя е мостът между
вас и нас. Помислете си! Защото Църквата ще ви предостави
пълните възможности за Вашето покаяние и Вие ще можете да
хванете номенклатурата за гушата, защото тя мачкаше и вас,
обикновените комунисти. Тя ви учеше лъжливо, че религията
е опиум за народите. От другата страна обаче тя поставяше
себе си за Бог и ви мачкаше и вас, обикновените комунисти.
Ние не сме против вас, господа, другари комунисти обикнове

ни. Ние сме против номенклатурата. Дайте да си съединим
усилията, да махнем тая мръсотия и тая деформация, която е
наслоена! Помогнете ни, дайте да възстановим Църквата, за
да имаме България като велика. (Ръкопляскания от мнозин
ството.)

„АГЕНТ" НА СЕДМО НЕБЕСНО (НА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ)
ПРИЗОВАВА КЪМ ПОКАЯНИЕ И ДА СЕ ВЪРНАТ ЗЕМИТЕ

НА ЦЪРКВАТА
Нередактирана стенограма -  298.2/ВТ/ПП

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз. Има
думата отец Христофор Събев -  трета реплика.

ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Уважаеми господин председател,
уважаеми дами и господа! Аз съм от Християнския съюз
„Спасение", разсекретен „агент“ на Седмо Небесно управле
ние (шум в залата, възгласи). Седмо Небесно управление е
това, пред което КГБ и ЦРУ са юношески отбори. (Весело
оживление.)

Прочие, уважаеми дами и господа, аз искам да обърна
вниманието ви на това, че за мен е голяма радост да чуя
казани с апломб думи на министри от предишния режим и да
чуя един комунист да твърди, че е за частната собственост,
когато толкова време те плюха и поругаха всяка частна
собственост и всяко човешко достойнство. Но аз държа да не
ни заблуждават и демагогстват с приказки за някакви
компромиси, а за пълно възтьржествуване на справедливостта.
Особено например що се касае до земите на вероизповеда
нията. Да се върнат земите на Църквата без всякакви уговорки.
Ако смятате, че ще заблудите българския народ с разни такива
неща, че не може да се организира стопанство, това оставете
на хората да решат как ще го организират. Естественият
подбор ще реши проблемите на българското стопанство.
Знаем, че перспективата е уедреното стопанство. Това е
ясно. Както в Германия няколко процента от населението
обработва огромни площи земи. Но това ще стане по един
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естествен път, а не по вашия комунистически шаблон на
прокрустовото ложе, на което разпъвахте България толкова
години и пак искате да я разпъвате с вашата безобразна
демагогия. Престанете, господа, и се опомнете, локайте се в
името на Господа, за да не стане късно! (Бурни ръкопляскания
от страна на мнозинството. Смях, възгласи „Браво".)

НЕ МОЖЕ ВИНАГИ ДА СЕ ПРЕМЪЛЧАВА
Нередактирана стенограма -  301/2./СР/КП

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Има думата
отец Христофор Събев.

ОТЕЦ ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Аз съм от Християнски съюз
„Спасение".

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа,
другарю Пандов, аз се радвам, че след господин Андрейчо,
след другите „другари" мога да се изкажа и аз и също така
да дам пояснение на господин Пандов. Не защото съм
засегнат, тъй като са хулили и моя учител и господар Иисус
Христос и са казвали, че е лаком и винопиец. А щом са
казвали за господаря, то какво остава да кажат за слугата.
Щом са казали за съвършения, че има бяс, че е душевно
болен, сиреч какво като кажат за мен, който съм негов роб,
нещо, което е лъжовно.

Но, господин Пандов, Вашият парадокс е, че Вие сте син
на николапетковист, а защитавате текезесетата, които не са
си плащали дълги години наемите за отнети църковни земи.'
Не ме учудва. Аз зная хора, които са синове на убити от
комунистите, а ви служеха. И мога да ви цитирам имената им.

Разобличението на Вашата лъжа е в ръцете ми и аз Ви
моля да дойдете да видите. Това е документ за моето
пребиваване в Съветския Съюз, един път в живота ми в 1977 г.
по покана на Физическия институт на Академията на науките
имени „Лебедева“ . Работил съм, не съм учил никога в
Съветския Съюз, а съм работил, там където може да се
сравнява с Диарбекир. На Тян Шан (на планината), на 4000

метра височина, Станция по космическо лъчение. И съм
работил не по някакви привилегии и заслуги, а защото преди
това работих на връх Мусала при много трудни условия две
години. Трябва да ви кажа, че никога в живота си не съм
ползувал привилегиите на тази система.

ГЛАС ОТ БСП: Това не е вярно.
ОТЕЦ ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Баща ми беше бит от т.нар.

фашистки режим.
ГЛАСОВЕ В БЛОКА НА БСП: А-а-а! (Смеят се и ръкопляскат.)
ОТЕЦ ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Сега ще ви кажа. Беше бит,

разпитван от немски офицер, защото е правил саботажи срещу
германския фашизъм.

ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА БСП: Не е имало такова нещо!
Няма такова нещо!

ОТЕЦ ХРИСТОФОР СЪБЕВ: И е бит. И не съм ползувал
привилегиите! Не много след 9 септември също беше в
немилост, тъй като изобличаваше вашата партия, че е червена
буржоазия. И аз казвам същото. И освен това от 14-годишен
бях в немилост, тъй като водих ученици на църква. И оттогава
съм белязана овца за вашето гнило общество. Така че вие
нищо не сте ми дали, а напротив -  вие ми дължите, „драги
другари“. И трябва да ви кажа, че от вас досега съм получавал
само оскърбления, но нищо добро не съм видял. Впрочем,
надявам се да видя едно добро нещо -  да се покаете, защото
е крайно-време. (Ръкопляскания в блока на СДС.)

САМО СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЩЕ ОПРАВИ
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Нередактирана стенограма 278.1/РД/ВР

АРХИЕП. ХР. СЪБЕВ: Уважаеми господин председател,
Ваше превъзходителство, скъпи колеги! Предложението е
много важно, въпреки че аз си знам какъв отклик ще намери
във вашите сърца, защото става дума за развиване на
производството в България, което е закъсало и поради което
губим всички ние, и поради което ние нямаме бъдеще, ако не
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го направим.
Създава се нова т.4.1 на чл.1, ал.2 със следното съдържание:

„Създаване на фонд „Нисколихвени кредити" на малки частни
производствени предприятия в размер на 10 млрд. лева."

ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): Милиарда?
АРХИЕП.ХР.СЪБЕВ: Милиарда. Или ще правим нещо, или

няма да правим. Каквото направи Ерхард, каквото направи
едно време Стамболов, нали.

Създава се нова т.4.2. на чл.1,ал.2 със следното съдържа
ние: „Фонд „Гаранции на нисколихвени кредити на малки
частни производствени предприятия" в размер на 10 млрд.
лева".

Вносители: мое недостойнство и господата Дако Михайлов
и Йордан Куцаров.

Но искам да ви кажа, че това означава, колеги, с две думи,
това означава създаване на свободни хора в България, които
няма да са икономически роби. Затова и лявата, и дясната
страна трябва да ме подкрепят. Защото иначе ще има една
шепа крупни буржоа, спекуланти, рекетьори и т.н. и една
огромна маса бедни и зависими хора, които и при демокрация,
и при политическа свобода ще бъдат роби и няма да бъдат
свободни. А това означава и удар срещу неморалното мислене
в страната. Защото Апостол Павел е казал: „Който не работи,
такъв и да не яде." А ние искаме да накараме хората да
виждат, че ще има полза. Защото, ако са нисколихвени
кредитите, тогава хората ще се втурнат да го правят, а иначе
те бягат от производство и го удрят на спекула, на лъжа и на
измама.

Това е положението и аз смятам, че това е пътят за
спасяване на България. Това означава, че и доларът няма да
скача толкова много, защото ще имаме износ. Какво да
изнасяме, когато не произвеждаме! Нали? Това е цялата
работа и моля да се обърне внимание.

Благодаря ви, скъпи колеги, за вниманието. Прощавайте,
ако съм ви оскърбил с нещо. (Ръкопляскания от двете страни.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на
архиепископ Христофор Събев. Неговото предложение среща
одобрение.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Създава се нова точка 4.1 на Член I, ал. 2 със следното

съдържание:
4.1. Създаване на фонд „Нисколихвени кредити на малки

частни производствени предприятия" в размер на 10
милиарда лева.

Създава се нова точка 4.2 на Член I, ал.2 със следното
съдържание:

4.2 фонд „Гаранции на нисколихвени кредити на малки
частни производствени предприятия" в размер на 10
милиарда лева.

Февруари 1994 г.
ВНОСИТЕЛИ:
+Архиепископ Христофор Събев
Дако Михайлов
Йордан Куцаров

★

„А Иисус рече на учениците си: истина ви казвам, богат
мъчно ще влезе в царството небесно; и още ви казвам: по-
лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да
влезе в царството Божие" (Мат.19:23,24).

„Обаче горко вам, богати,защото си получавате утехата.
Горко вам, преситените сега, защото ще изгладнеете. Горко
вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и
разплачете" (Лук.6:24,25,26).

-  Горко вам, новоизлюпени хищници-капиталисти, изчадия
на червената номенклатура. Защото между вас и бедния народ
зее огромна бездна, незапълнено социално пространство,
поради което висите във въздуха. Без средната класа
обществото е неустойчиво и може да се взриви, и стихията да
ви помете. Без производство държавата не може да поддържа
силна и независима полиция и престъпността и корупцията не
могат да бъдат контролирани. Безредието и хаосът растат,
защото някои печелят от това. Кои са тези някои освен
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хищниците червени капиталисти, произлезли от политически
лявата, а финансово -  дясна партия, която държи до ден
днешен политико-икономическите лостове на държавната и
обществена конфигурация. Те си въобразяват, че ще векуват.
Но всъщност събират запалителна, взривоопасна субстанция
и могат много бързо да загубят „великото“ си предимство.
Справедливостта изискваше равен старт. Затова предлагах
нисколихвени кредити за производство, което някои земедел
ски лидери се опитаха след пет месеца да представят като
своя идея, но след дъжд качулка. Дано се опомнят свръхбо-
гатите, които сега искат фалита на държавните производствени
предприятия, за да ги изкупят на безценица, и поради това
увеличават хаоса. Тези, които държат в ръцете си повечето от
държавните мъже...Ако падне пердето от очите и на едните, и
на другите, ще видят, че в техен интерес е стабилността на
обществото, т.е. създаване на огромна по маса средна класа,
която да запълни' социалната бездна. В противен сучай
свръхбогатите могат да паднат стремглаво от върха до самото
дъно.

Стимулирането на производството трябва да стане с
нисколихвени кредити само за дребния производител, и то за
малко предприятие, чиито параметри са под определена
граница и при антимонополни закони, както е в една
Германия...При това да се осигури пазар както за про
мишлената, така и за селскостопанската продукция, за да не
се допусне свръхпроизводството да взриви обществото.
Дребните и средни производители да се стимулират към високо
качество чрез осъвременяване на стандартите, както направи
Япония след Втората световна война. По този показател
трябва да се стимулира конкуренцията със съответните
икономически механизми. Към изобретателност и стремеж да
се угоди на потребителя... Като стимулирането е и с данъчни
и митнически облекчения за малкия и средния производител
за определени производства!

И така България ще се оправи, когато се създадат условия
за благословения от Бога честен труд.

Въпреки обвиненията, че се занимавам с политика, моето
участие от 1988 г. досега беше изключително по религиозните

въпроси и само веднъж съм си позволил да говоря за -нещо
друго и това е именно стимулирането на производството, защото
е жизненонеобходимо за оцеляването на България в този
критичен момент! Но дори и това има в основата си духовна
цел, равният старт и създаване на средна класа е социална
база за самата Църква, която би могла да се бори срещу
Антихриста. След като внесох преди П-то четене на бюджета за
1994 г., се намериха хора да кажат какво съм разбирал от тези
неща. Това не ме смути и повдигнах този въпрос в парламен
тарната зала, .като обърнах внимание, че: „когато става дума за
обществени проблеми, казват -  той е духовник, забравяйки, че
имам светска специалност (по точните науки), когато се третират
църковни проблеми, забравят, че съм духовник и с богословско
образование и казват -  той е физик, че даже и инженер ме
направиха, без да съм такъв. 35 36

35 Тези мои думи послужили на Симеон Дановски да изфабрикува
интервю, каквото не съм давал, и да го публикува във някакво вестниче
„Лична драма“, бр.23 (.30) год.,П, 2-8.7111.1994 г. под заглавие „Нищо
светско не ми е чуждо“ .

З А К О Н О П Р О Е К Т
ВНЕСЕН НА 16 ФЕВРУАРИ 1994 г.

За изменение и допълнение на Закона за народната
просвета -  обн. Дв., бр.86 от 18 октомври 1991 г.

(Закон за въвеждане на нравоучение и Закон Божий в
учебната система.)

ПАРАГРАФ 1
В допълнителните разпоредби се въвежда следната разпо

редба:
1.Създава се нов параграф 7;
(1) Въвежда се в началното, основното и средното

образование учебен предмет: нравоучение и Закон Божий.
(2) Преподавателите за горепосочената дисциплина могат

да бъдат само квалифицирани учители с университетско
богословско образование.

ВНОСИТЕЛ: Депутат
+ Архиепископ Хр.Събев
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З А К О Н О П Р О Е К Т ,
ВНЕСЕН НА 17 ФЕВРУАРИ 1994 г.

За изменение и допълнение на Закона за народната
просвета -  обн. ДВ, бр.86 от 18 октомври 1991 г.

(Закон за въвеждане на вероучението в учебната система)

ПАРАГРАФ 1
Създава се нов ЧЛЕН 8а:
„Член 8а (1) Училищното обучение осигурява усвояването

на вероучение, основаващо се на конституционното тради
ционно за страната източноправославно вероизповедание."

„(2) Ученици, принадлежащи към друго регистрирано
изповедание, имат право да се обучават факултативно или
извън държавните училища при защита и контрол от страна на
държавата.“

ПАРАГРАФ 2
Създава се нов ПАРАГРАФ 7 към допълнителните раз

поредби:
„ПАРАГРАФ 7 (1) Въвежда се в началното, основното и

средното образование учебен предмет Вероучение.
(2) Преподаватели по Вероучение в средния курс могат да

бъдат само квалифицирани учители с университетско бого
словско образование.“

(3) Преподавателите в началния курс преминават подготов
ка за придобиване на квалификация под ръководството на
университетски преподаватели от Богословския факултет.

ПАРАГРАФ 3
Параграфи 7, 8, 9 в преходните и заключителни разпоредби

стават параграфи 8, 9 и 10."
ПАРАГРАФ 4
„Създава се нов параграф 11 в преходни и заключителни

разпоредби:
„ПАРАГРАФ 11 (1) Прилагането на този закон започва с

включването на обучението по Вероучение за началния курс
в учебния план за учебната година, последваща влизането на
закона в сила.

(2) Обучението по вероучение се включва в учебния план

като предмет от групата за общозадължителна подготовка."
ПАРАГРАФ 5
Параграфи 10 и 11 стават съответно параграфи 12 и 13.

ВНОСИТЕЛИ:
Депутати: ^Архиепископ Хр. Събев

г-н Константин Тодоров

М О Т И В И

Основание за този законопроект е да приобщим България
към цивилизованите страни, както и да възстановим тради
циите на българското образование -  светско (Законите за
народното просвещение 1905 г. и 1909 г.), където, без да се
е променял характерът на системата на светското образование,
неизменно нравоучението и Закон Божий е присъствал като
основен учебен предмет*. Ние предлагаме този проблем да
се реши по законов път, а не с подзаконови нормативни
актове поради важността и актуалността му в този момент във
връзка с досега съществуващата забрана и препятствия,
вследствие на годините на комунистическата диктатура. В
законопроекта се указва изрично и учителският екип, който
трябва да реализира преподаването, за да има нужната висота
на квалификация, съгласно даденостите на университетското
образование. От отношението към този традиционен предмет
и възстановяването му в нашите училища може да се извади
заключение за искреността на народните представители по
отношение на проблема с Църквата, сектите и премахване
последиците на тоталитаризма.

Учебникът по Вероучение за началните училища трябва да
бъде близък по дух и съдържание до книгата „Нашата вяра",
със съответното съобразяване и разпределение по методи
чески единици. Не виждаме в момента нещо по-добро, което
оптимално би задоволило нуждите от съставянето на учебник
по Вероучение, какточи издаването му, като имаме предвид
становището от Комисията по вероизповедание за опре
делените 1 500 000 лв. за религиозна литература и учебник.

* Пример: „Закон за народното просвещение 1905 г.,



чл.28. В основното училище се изучават следните предмети:
Нравоучение и Закон Божий (Вероучение за средните

училища);
Български и старобългарски език;
Отечествоведение;
Гражданско учение;
Кратки познания от всеобща история и география;
Смятане;
Геометрия с геометрично чертание;
Познания от фимика, химия, естествена история и хигиена;
Рисуване и пение;
Гимнастика;
Ръчна работа (за момчетата) и ръкоделие за момичетата.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ,
ВНЕСЕНО НА 17 ФЕВРУАРИ 1994 г.

към Законопроекта за отбраната
и въоръжените сили

Г Л А В А  6

Военно духовенство

Чл. 239. Извършване на духовни треби във войската се
възлага на гарнизонни свещеници.

Чл. 240. Гарнизонните свещеници и главният свещенослу
жител, който отговаря за тях към Министерството на отбраната,
се назначават от Министъра на отбраната или от упълно
мощени от него лица (гарнизонните началници).

Чл. 241. Във военно време за извършване на духовни
треби всяка войскова част трябва да има своя походна църква.

Чл. 242. По отношение на военните свещеници се прилагат
разпоредбите на Глава 5.

ВНОСИТЕЛИ:
+ Архиепископ Христофор Събев
Дако Михайлов

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
ВЕРОУЧЕНИЕТО В УЧИЛИЩАТА СРЕЩУ ЕКСПАНЗИЯТА

НА СЕКТИТЕ 36

Нахлуването на сектите трови много млади души, преди
всичко защото залива девствена, недокосната от каквато и
да е религия територия -  табула раза (!аЬи1а тава) -  чиста
дъска. Когато младият човек за пръв път се запознае с
библейските мъдрости, той е пленен от тяхното внушение и
понеже е неопитен, се поддава на изопачено тълкуване и
зловредно ръководство от страна на сектанта, изпаднал в ду
ховна прелест. Така се изпълняват думите на Господа: „ Сляп
слепец като води, двамата падат в ямата.“ Това нямаше да е
така в 95% от случаите, ако търсещите млади хора от началното
училище са просветени и информирани. Мъдрото ръководство
и правилното тълкуване на Светото писание, което ще получат
в часовете по вероучение, ще ги бронира срещу сектите. Още
в училище те ще научат какво представлява Църквата, каква
е нейната история, какво е устройството и предназначението
на храма и отговаря ли той на новозаветната истина. Ще имат
правилно разбиране за Светото писание и няма да станат
лесна плячка на определените от Христос вълци в овчи кожи.
Например: сектите са много чувствителни към иконите и
злословят срещу иконопочитанието, защото е силен отличите
лен белег на Православието. Те се позовават на втората
Божия заповед, дадена от Мойсея: „Не си прави кумир и
никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е
долу на земята и що е във водата, под земята, не им се кланяй
и не им служи"(Изх.20:4,5; Второзак. 5:8; Лев. 26:1; Пс.96:7).
И казват вие, православните, сте идолопоклонци и нарушавате
тази втора Божия заповед. Вследствие на това младият човек
би се съгласил и би намразил православния храм. Това никак
не би се случило, ако той вече имаше по-пълни познания за
Библията и знае предварително от курса по вероучение, че
същият този пророк Мойсей по заповед на Бога направи
изображения на ангели херувими и ги постави на ковчега на

3 8 Публикувана вьв в.“Демокрация“ , 14.111.1994 г., брой 59 (1251).
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завета (Изх.37:7); че ангелите той изобрази на завесата
(Изх.36:35), каквато постави и Соломон на Светая Светих -
най-светото място, което отговаря на нашия църковен олтар
(2 Паралипоменон 3:14). С което Бог дава да се разбере, че
трябва да правим разлика между идол (кумир) и икона, т.е.
между бесовско изображение и свещен образ и символ. Или
да види свещените изображения в катакомбите на първите
християни. Той също ще разбере в часовете по вероучение,
че Православният храм е подобен на горницата в Йерусалим,
където Христос извърши тайната вечеря и където Апостолите
се събираха. Храмът е място, където се извършва най-великото
тайнство на Светата литургия, пресъществяват се на Свеще
ната трапеза (Св. престол) хлябът и виното в Тяло и Кръв
Христови под наитието (слизането) на Св. Дух, при което се
освещава целият храм... Или друг пример. Към Божията майка,
която за сектанта е обикновена жена, станала уж само
инструмент за раждането на Господ. Ако ученикът беше чел и
се запознал с II глава на Евангелието от Йоана, щеше да
разбере, че когато на сватбата в Кана Галилейска се свършва
виното и Св. Дева Мария се обръща към Христос с думите
„вино нямат", Господ й задава въпрос какво има между Него
и нея (неизяснено) и че времето Му още не е дошло. Но тя
настоява и Той превръща водата във вино, за което Св. Йоан
Богослов казва: "Така Иисус тури- начало на чудесата Си в
Кана Галилейска и яви славата Си; и учениците Му повярваха
в Него“ (Йоан 2:11). Какво по-очевидно доказвателство за
дръзновението, което Божията майка е имала пред своя
Божествен Син, Той си има свой предвечен план, по него
сякаш времето Му (за да почне да върши чудеса публично) не
е дошло и въпреки това Той ускорява времето. Това е могло
да стане, защото Бог предвечно е предузнал Своята майка и
чрез горното събитие ни дава да разберем колко тя е по-горе
от другите творения. И затова Той чува молитвата й за тези,
които се нуждаят от Неговата помощ. Тя е Велика Застъпница
пред Него и по найните молитви сега пък се забавя времето
и се отлага Божието възмездие върху този греховен свят.
Изучаването на вероучението ще ни увери, че Св. Православие
точно отговаря на Библията, и то в нейната пълнота, същност

и дух.
И тъй, вероучението е като имунизация срещу сектите. И

както една имунизация спряма физически болести може да
бъде успешна, ако се извърши масово върху деца, чиито
контингент е застрашен, така и вероучението ще ни предпази
от сектите ефективно. Вероучението не е насаждане на вяра,
а даване на информация по един систематичен начин, за да
са подготвени младите хора и да не получат подобна
псевдоинформация от улицата, защото за съжаление е
сектантски изкривена и пагубна за душите. И е по-добре да
се вземат превантивни мерки и да не се допусне болестта,
която, ако се разрази, е почти неизлечима. Някои упрекват
състоянието на Българската православна Църква, но и при
най-добро състояние да беше, свещеникът не може с расото
си да обикаля по къщите както преди 9.IX.44 г., докато
сектантите го правят, разнасяйки брошурки. После Българската
православна Църква, даже и да е обединена, процедурно не
може бързо да организира всеправославен или всебългарски
Църковно-народен събор, докато вероучението може още тази
есен да влезе в училищата. То не нарушава светския характер
на образованието, защото в противен случай бихме приели,
че до 1946 г. нашата образователна система е била религиоз
на, което не е вярно. Освен това възпитанието в комунисти
чески дух съгласно Конституцията преди 10 ноември 1989 г.,
чл.39 се внедряваше не само чрез изучаването на един
предмет, а чрез всички учебни предмети независимо от
конкретната наука, защото като червена нишка духът на
комунизма беше импрегниран и материята се разглеждаше
изключително от позициите на маркс-ленинизма. Докато според
нашето виждане в сегашното училище само в един предмет
вероучение ще се дава информация за вярата, Христовото
учение, Православната Църква, без да се докосват останалите
учебни предмети, занятия, учебници и т.н. Неоснователен е
страхът, че училището ще се доближи до Богословските учебни
заведения или че ще сменим светския характер на образо
ванието с богословски, защото това не може да стане само
с едно вероучение. В Богословските учебни заведения всички
предмети са богословски, и дори да има някоя дисциплина,
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която не е чисто богословска, дори и тя се разглежда в такъв
аспект. Повтарям -  един предмет вероучение не прави
образованието богословско, както един предмет философия
не означава, че образованието е философско, нито пък
изучаването на един учебен предмет математика не прави
образователната система математическа.

Като показахме несъстоятелността на различните съоб
ражения, препятстващи вероучението, подчертаваме, че то е
единственото спасение от сектантската опасност. Предло
жението, което направихме с нашия проектозакон, ни доближа
ва до Италианската учебна система, подобно е и в гръцките
училища, а в тези страни религиозните традиции не са били
накърнявани, защото там не е имало комунизъм. Освен това
в проектозакона сме предвидили възможността за факултатив
но обучение за другите регистрирани вероизповедания, за да
не накърним човешките права. Предвидили сме, че поради
липсата на преподавателски кадри вероучението може да се
въведе най-напред за началния курс, като повечето начални
учители преминат през лятото една методическа подготовка
със съответните указания от страна на университетските
преподаватели от Богословския факултет. Най-добре е да се
започне с учениците от второ отделение, след като децата
знаят вече да четат и винаги биха могли да надникнат в
Библията като всички ученици, независимо в кой клас са, да
изкарат едногодишен курс по вероучение. Специално в току-
що приетия национален бюджет издействахме по мое
предложение 1,5 милиона лв. за учебник по вероучение и
религиозна литература. Добри православни образци могат да
бъдат „Нашата вяра“ , детската библия, разбира се, съответно
преработени в методически единици. А когато след няколко
години децата ще завършат началния курс, вече можем да се
надяваме, че ще има преподавателски кадри, които да ги
поемат и по-нататък. Някой може да не повярва, но истината
е, че Бог няма да благослови и на България няма да й тръгне,
докато не се въведе вероучението и не се възстанови чистото
(антиикуменическо) Православие! Амин!

ИЗВАДКИ ОТ ДОКУМЕНТИ
И ВЕСТНИЦИ

ДО СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК ИА БКП
ТУК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: Вземане мерки за демократизирането на
Българската православна църква

Другари,
От материалите, които се намират и постъпват ежед

невно в ДС относно състоянието и дейността на Българ
ската православна църква, се вижда, че след удара,
който бе нанесен на реакцията с процесите срещу Нико
ла Петков, легионерите, лулчевистите, протестантските
пастори и отнемането легалните възможности на капи
талистическите елементи, същата се явява едно от глав
ните реакционни гнезда, на която с основание възлагат
големи надежди нашите вътрешни и външни врагове в
борбата им срещу народната власт.

Както е известно, въпреки дълбоките политически,
стопански и обществени преобразования, които станаха
в страната ни от 9 септември 1944 година насам, в
състоянието на Българската православна църква не нас
тъпиха никакви промени за нейното демократизиране.

Църковната реакция по върховете и низините, която
още преди 9 септември 1944 година водеше активна
борба срещу Съветския съюз и БКП, успя чрез разни
машинации да запази и до днес ръководството на църк
вата в своите ръце. Правените опити от единици или
свещеници да поведат борба за демократизирането на
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църквата са били по различни начини бързо парирани и
жадувани. В това отношение митрополитите от Синода
винаги са проявявали пълно единодушие.

Ако се хвърли един макар и бегъл поглед върху
дейността на църквата в последно време, не може да не
се констатира, че тези закоравели врагове на СССР и
БКП активизират своята вражеска дейност. По всички
основни въпроси се солидаризират и са в услуга на
международната реакция, с която даже официално още
не са скъсали; обединяват около себе си вражески еле
менти; саботират партийните и правителствени мероп
риятия и правят опити да поставят църквата на много
по-независими начала от държавата, отколкото това е
било в миналото. Не се свенят да заявяват, че тяхната
добра воля е била на лице, че биха могли да работят в
пълна хармония с правителството, ако обаче има „вза
имно доверие и допитване“, а в същото време правят
всичко възможно да заобиколят и саботират закона за
вероизповеданията. С всички средства се стремят да
затворят в собствената му черупка българското свеще
ничество и официално да заявят, че съгласно „духа и
традициите на църквата“ то трябва да се държи настра
на от политическия живот, като същевременно вземат
всички възможни репресивни мерки срещу свещениците
отечественофронтовци и неутрализиране тяхното влия
ние в църквата. Забавят и разтягат до безконечност
решенията на по-големите въпроси, прехвърляйки вина
та за това един на друг, за да могат да печелят време.

Една характерна проява на Синода напоследък е
опитът, направен чрез епископ Пимент, да се преброи и
категоризира софийското гражданство по енории, като
се събират данни за числото на верующите и неверую-
щите, отношението им към властта и религията, имот
ното им състояние и пр., да направят пълна картотека,
което не може да се изтълкува по друг начин, освен като
една вражеска проява на Синода с цел да се съберат ма
териали, които представляват интерес за чуждите разуз
навателни централи, откъдето могат лесно да ги вземат.

Ръководителите на църквата считат, че натискът,
който се упражнява отвън във връзка с „неспазване
постановленията на мирния договор“ и „религиозна сво
бода в България“, е довел до решенията на Юнския
пленум „за отстъпка на селяните“. От това те правят
изводи, че партията е принудена да прави отстъпки и че
те биха могли да направят натиск, за да получат такава
особено след смъртта на др. Г.Димитров. Те наистина
повишават своята вражеска активност.

Явно е, че при това положение в православната
църква при този състав от нейното ръководство тя ще
продължава да си остава и се превръща от ден на ден
във все по-голяма и здрава опора на външната и вът
решна реакция, тяхна сериозна надежда за реставрация.
Необходимо е срочно да се вземат мерки, за да не се
допусне това, а напротив -  да се създадат условия за едно
демократизиране на църквата. Затова

ПРЕ ДДАГАМЕ:
1. Да се направят промени в Синода. Да стане поне

една минимална чистка във върховте, което ще стресне
останалите митрополити, някои от които да вземат ан
гажименти към Оф власт и се насърчи по този начин
народното свещеничество.

Да се отстрани отначало русенският Михаил, търнов
ският Софроний и видинският Неофит, които са предани
представители на реакцията в църквата.

Това може да стане по три безболезнени начина:
а) Чрез съкращения на епархиите по бюджетни при

чини.
б) Да се приложи пределната възраст за служба и за

митрополитите, т.е. за всички граждани на Републиката.
в) Или да бъдат сведени до положението да си дават

оставките и излязат в почивка -  с медицинско. Тоя
начин изглежда най-удобен. За същите ще се намерят
достатъчни компрометиращи материали да сторят това.

2. Да започне да се прилага законът за вероизповеда-
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нията. Да се уволнят по 4-5 души, дейно проявяващи се
духовници-реакционери от всяка епархия, съгласно съ
щия закон.

3. Д а се вземат ключови позиции в църквата от
доверени ОФ духовници и миряни. Такива ключови
позиции са главен секретар на Синода, началник на
културно-просветното отделение, началник на църковно
стопанство отделение, директор на книгоиздателството,
редактор на „Църковен вестник“, ректорите на семина
риите и богословския факултет, игумените на Рилския,
Бачковския и Троянския манастири.

4. След тия промени да се внуши на Синода да
изработи нов, демократичен устав и да се пристъпи към
избиране на Екзарх или Патриарх, ако това е необходи
мо. Като вероятни кандидати за глава на църквата се
сочат врачанският Паисий и пловдивският Кирил. Да се
предпочете онзи, който ще вземе по-големи ангажимен
ти за демократизиране на църквата.

5. Ако Синодът се противопостави за изработването
на нов, демократичен устав, да се използува свещеничес
кият конгрес, който да повдигне въпроса за демократи
зация на църквата и представи проектоустав.

6. Да се обърне внимание на наличните кадри на
църквата, тъй като известни външнополитически съоб
ражения налагат да не се предприема широка чистка в
църквата, то някои от реакционно проявяващи се духов
ници, които се поддават на подработка, могат да се
насърчават във възхода им по църковната йерархия, а
други да бъдат сирени във възхода им по църковните
постове. (Този въпрос може да се разработи конкретно.)

7. Народното свещеничество да бъде насърчено. Да се
обърне особено внимание на председателя на свещени
ческия съюз Иконом Георги Георгиев, който е член на
БКП, но с буржоазни склонности и има опасност да
попадне под влиянието на владишката реакция и стане
проводник на техните внушения. (Случаят с проектоус
тава.) Да му се възлагат прогресивни задачи и да се иска

от него да ги провежда, в противен случай да се смени
с друг, по-подходящ да ги провежда.

8. Да се обърне внимание по подготовката на истински
ОФ духовни кадри. По този пункт досега нищо не е
направено. За тая цел трябва да се потърси вещ и
изпитан човек. При приемането в духовната семинария
и институти да се прави известен подбор, като се изисква
от кандидатите да представят и удостоверение от местния
народен съвет, че не са уличени в реакционна и фашистка
дейност.

9. Да се извърши ревизия на учебната програма в
духовните учебни заведения и особено основна ревизия
на възпитанието от компетентни органи.

10. На Дирекцията на вероизповеданията да се обърне
по-голямо внимание. Човекът, който стои начело на
казаната дирекция, да бъде другар, отговорен пред ЦК.
Това се налага, тъй като Дирекцията на вероиз
поведанията ръководи не само духовенството, в което
влизат и всички чужди църкви и секти, а така също и
малцинствените групи в страната.

11. По линия ДС -  да се обърне особено внимание за
засилване и ускоряване на разработките на лицата, засе
чени като чужди агенти, които имат голямо влияние в
църквата за тяхното демаскиране и обезвредяване.

3 август 1949 година
София

МИНИСТЪР:
/Ан. Югов/

ПОМ.-МИНИСТЪР ЗА ДС:
/Р. Христозов/
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СПРАВКА
ОТНОСНО: ХРИСТО ПЕТРОВ СЪБЕВ, обвиняем

по сл.д. № 66/1989 г. по описа на ДС

ХРИСТО ПЕТРОВ СЪБЕВ е роден на 03.05.1946 г. в
гр. Габрово, Ловешка област, жител и живущ в гр.
Велико Търново, ул. „Балванска битка“ № 128 Б, л.п.
серия Л № 3411747/23.12.1987 г. от ОУ на МВР, гр.
Велико Търново, ЕГН № 4605031549, българин, българ
ски гражданин, неосъждан, с виеше образование, по
професия свещеник (йеромонах) от черното духовенство,
в момента не работи. •

През 1963 г. СЪБЕВ завършва средното си образова
ние в гр. Велико Търново с отличен успех, а през 1972 г.
завършва и висшето си образование в гр. София -  СУ
„Климент Охридски“, специалност „Ядрена физика“.

От 1972 г. работи по специалността си като физик в
различни училища и институти.

През април 1980 г. Събев става свещеник и последо
вателно служи като такъв в различни храмове на БПЦ
във Великотърновската и Врачанската епархии. Между
временно завършва с отличие Духовната академия гр.
София. Като свещеник не е спазвал устава на БПЦ,
имал е неправомерно отношение към каноните на Цър
квата, поради което е бил освободен от енорийските му
задължения и в момента е без работа.

Обв. СЪБЕВ има определено и трайно изградено
отрицателно отношение към установения в НРБ държа
вен и обществен строй и Българската православна Цър
ква (БПЦ). Това негово отношение се е развивало с
годините, като е намирало явен израз първоначално в
нарушаване на съответни разпоредби от административ
но-правен характер -  провеждал е религиозни шествия
без знанието и разрешението на компетентните църков
ни и държавни органи. Поради мекушавост от страна на
местните органи СЪБЕВ не е бил санкциониран за тази
си дейност. Убедил се в безнаказаността си, през 1989 г.
той заедно с други лица в гр. Велико Търново създава
т.н. „Комитет за защита на религиозните права, свобо

дата на съвестта и духовните ценности“ -  неформално
сдружение, което има привидно само религиозни цели,
но с определена антисоцилистическа насоченост. С цел
да получи подкрепа за създадения от него „КОМИТЕТ“,
обв. СЪБЕВ търси помощ от западните дипломатически
представители ВИЙЛА БАЙДМЪН -  втори секретар в
посолствата на САЩ, гр. София, АЛЕКСАНДЪР НО
ВАК -  втори секретар на посолството на ФРГ, гр.
София, ИВ МОНВИЛ -  втори секретар на посолството
на франция, гр. София, ЕЛИЗА БУТ -  член на Евро
пейския парламент, и много други (с които осъществява
многобройни контакти), както и от средите на българс
ката емиграция на запад (ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ, ВЛА
ДИМИР КОСТОВ, ЕДУАРД ГЕНОВ, АНА МАНОЛО
ВА, РУМЯНА БОЯДЖИЕВА и много други).

С цел създаване недоверие към властта в НРБ и
нейните мероприятия, както и създаване на затрудне
ния, през 1989 г., месец април, СЪБЕВ се е включил в
група, съставена от активисти на различни неформални
сдружения в страната -  КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ
ТРЕНЧЕВ, ТОДОР ДИМОВ ГАГАЛОВ, НИКОЛАЙ
ГАНЧЕВ КОЛЕВ, АНТОН КРЪСТЕВ ЗАПРЯНОВ и
АСЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ, които са си поставили за
цел да разпространяват неверни твърдения и организи
рат масови гладни стачки сред българските граждани,
изповядващи мюсюлманско вероизповедание, по време
на които гладни стачки да се поставят верски и етничес
ки искания към властите. В изпълнение на горната цел
СЪБЕВ в съучастие с останалите членове от групата,
упоменати по-горе, подбудил български граждани от с.
Долно Изворово, Казанлъшко, да създават мохамеданс-
ки стачен комитет, който да организира гладните стач
ки. Самият СЪБЕВ не е участвал в преките организаци
онни работи, но е подпомагал и напътствал със съвет
преките извършители. За тези си данни обв. СЪБЕВ е
привлечен като обвиняем по сл. д. № 66/1989 г. по описа
на ДС.

По време на разследването държанието на обвиняе
мия СЪБЕВ беше противоречиво. Първоначално той
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призна вината си по предявените обвинения.
По време на предявяване на следствието на обвиня

емия СЪБЕВ беше разрешена лична среща насаме със
защитника си адвоката от гр. Бяла Слатина ИВАН
ПЕНЧЕВ, след което чрез него СЪБЕВ заяви, че не се
признава за виновен по предявените обвинения. Очевид
но тази линия ще поддържа и занапред.

По време на разследването СЪБЕВ се прояви като
умен, съобразителен и комбинативен. Той се стремеше
към затваряне на обясненията си във възможно най-
тесни рамки.

Независимо от направените пред следствието и Глав
на прокуратура изявления в критичен и самокритичен
дух, по отношение на деянията си СЪБЕВ продължава
да стои на вражески позиции и изявленията му в тази
насока следва да се приемат и оценяват като проява на
демагогия с цел облекчаване на положението си.

Има данни, че СЪБЕВ ще се стреми да оклевети
дейността на следствените органи по време на предсто
ящия процес.

Всичко изложено дотук ми дава основание да предпо
ложа, че с оглед постигане на определени политически
цели е възможно СЪБЕВ да направи опит за самоубийс
тва и да провокира длъжностни лица към репресивни
мерки, които в последствие да използва.

По време на престоя му в Софийския затвор ХРИС
ТО ПЕТРОВ СЪБЕВ не следва да има достъп да съпро-
цесниците си КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ТРЕНЧЕВ,
ТОДОР ДИМОВ ГАГАЛОВ, НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ КО
ЛЕВ, АНТОН КРЪСТЕВ ЗАПРЯНОВ и АСЕН ПЕТРОВ
НИКОЛОВ.
Лицето е регистрирано в ГСУ-ДС под № 944/19.06.1989 г. *

гр. София, 26.07.1989 г. СЛЕДОВАТЕЛ:(п) ...............
(кап. В. Петров)

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
По решение на Св. Синод в пълен състав, във връзка с

избора на нов Патриарх, взето в заседанието на 1.17.1971 г.,
Врачанският митрополит Паисий, Варненският и Преславс
ки митрополит Йосиф и Неврокопският митрополит Пимен

оставаме на особено мнение.

ОСНОВАНИЯТА НИ ЗА ТОВА СА СЛЕДНИТЕ:
1. Изборът за новия Патриарх, ако бъде произведен спо

ред взетото решение, ще бъде нередовен, защото не ще бъде
спазено най-същественото изискване както на основния за
кон на Църквата, надлежно одобрен от народната власт, така
и на свещените канони на Вселенската църква.

2. Най-същественото изискване за този избор е да бъде
дадена възможност на сегашните православни християни да
вземат участие в избора. А участието на християните се
осъществява чрез изборите за църковни настоятелства, които
чрез свои представители избират епархийските избиратели.
Те пък избират патриаршеските избиратели, които избират
самия Патриарх.

3. Основата (т.е. църковните настоятели) на тази избира
телна пирамида трябва да бъде редовна и здрава, за да бъдат
редовни и законни следните степени на пирамидата. Тази
именно основа в момента е нередна, откъдето произтича и
нередността и незаконността на следващото избирателно тя
ло -  епархийските избиратели, които трябва да изберат пат
риаршеските избиратели, а те -  самия Патриарх.

4. Нередна е основата, защото мандатът на църковните
настоятели според Устава не може да бъде по-дълъг от четири
години, освен през време на форсмажорни обстоятелства
(война, метежи, бедствия и др.). Този четиригодишен мандат
на църковните настоятелства, които участвуваха в избора на
блаженопочиналия Патриарх Кирил, е изтекъл отпреди 16 го
дини. «

Мандатът и на епархийските избиратели също е четириго
дишен. И той е изтекъл отпреди 16 години. Същото е и с
мандата на църковно-народен събор.

5. Мандатът на църковните настоятели и на епархийските
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избиратели е продължаван чрез синодални наредби. А сино
далните наредби нямат законодателна сила. Само каноничес
ките наредби имат такава сила. Чл. 238 на Устава гласи:
каноническа наредба е законоположение на църковно-наро
ден събор по устройството и управлението на Б.П.Църква.

Чл. 126 т. изяснява: църковно-народният събор установява,
допълва, изменява и отменява църковните законоположения,
наречени канонически наредби.

Независимо от това обаче, нито една от издадените сино
дални наредби през дългия период от 20 години не е разглеж
дана по установения ред от редовно свикан църковно-наро
ден събор. А щом като не е бил свикван всеки четири години
църковно-народен събор, за да бъдат разглеждани своевре
менно синодалните наредби, те са изгубвали своята валид
ност.

6. Ако предстоящият избор за Патриарх бъде произведен
от избирателни тела, чийто мандат е изтекъл преди 16 години,
естествено е, че самият избор ще бъде нереден, а избраното
лице ще се счита, че заема най-високия и най-отговорен пост,
по нереден начин.

Изборът следователно на новия Патриарх трябва да стане
по начин, по какъвто стана изборът за Патриарх Кирил. А
изборът за Патриарх Кирил стана при строго изпълнение
изискванията на Устава, като бяха произведени избори за
църковни настоятели, за епархийски избиратели и за патриар
шески избиратели през 1951 година.

7. Не виждаме съществена разлика между нашите (на
тримата старши митрополити) разбирания за спазване на
повеленията на основния закон на Църквата и разбиранията
на останалите четирима митрополити. Убедени сме , че и те не
желаят да бъде нарушаван основният закон на Църквата.

Според нас единствената разлика между тях и нас е това,
че според тях нямало условия за произвеждане на избори за
църковни настоятели. Те обаче не посочват конкретни вът
решни църковни причини. Такова обяснение -  за липса на
условия -  е неоснователно.

Ние произведохме избори за църковни настоятели, за епар
хийски избиратели и за патриаршески избиратели преди 20

години при много добър ред и добри резултати, защото Народ
ната власт даде пълно съдействие на Църквата. На такова
съдействие разчитаме с пълна сигурност и сега.

8. Големият престиж на блаженопочиналия патриарх Кирил
всред другите православни църкви и народи се дължеше в
голяма степен и на обстоятелството, че висшият клир на тия
църкви знаеше, че патриархът е избран с участието на пра
вославния клир и народ и че по този начин са изпълнени
повелите на свещените канони на Вселенската църква. Изб
ран по този начин, Патриархът биваше признаван за канони
чески духовен глава и от всички българи клирици и правос
лавни извън нашата Родина. През цялото време на неговото
служение той бе споменуван в светите служби от българските
архиереи в Америка, Канада и Австралия и Австрия. Това бе
така, защото изборът на Патриарха бе издържан и от уставно,
и от каноническо гледище.

9. Проектът на новата Конституция на Н.Р.България трябва
да ни бъде за поука. От текста на проекта се вижда колко
дълбоко е вкоренено изборното начало чрез участието на
масата -  народ и как силно е подчертан народностния и
демократичен характер на всички институти.

Особена поука за нас трябва да бъде и фактът, че продъл
жаването мандата на изборните тела в Държавата не може да
бъде повече от шест месеца или една година. Важен е чл. 69
от Конституцията, ал. 1-ва: „Пълномощията на народното съб
рание се прекратяват с изтичане на срока, за който е избра
но."

При този конституционен принцип как може да се твърди,
че нашите избирателни тела имат валидни пълномощия за
един народ от 16 години, когато те са избрани за само
четиригодишен период?!

Чл. 93 от Устава гласи: „Служебният период на църковните
настоятелства трае четири години."

Чл. 56 от Устава гласи: „Служебният период на епархийс
ките избиратели е четиригодишен“, а чл. 59 повелява: „Три
месеца преди да изтече служебният период на епархийските
избиратели, Св. Синод, като уведоми правителството, прикан
ва епархийските началства да разпоредят за нови избори."
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Чл. 38 от Устава гласи: „Служебният период на членовете
на Църковно-народния събор е четиригодишен."

В какъв наистина остър контраст с посочената конститу
ционна форма и с повелите на основния закон на Църквата
се явяваме днес ние, като сме продължавали мандата на
изброените изборни тела в Църквата не шест месеца, а 16 го
дини.

Чрез взетото пък сега решение избор на Патриарх да
стане без произвеждане избори за църковни настоятели се
подчертава стремежът тези шестнадесет години да станат
седемнадесет, осемнадесет и т.н.

10. Стремежът да бъде продължен и сега мандатът на
избирателните тела за неопределено време в никакъв случай
не може да бъде оправдан, защото сега не става реч за избор
на епархийски съветник или за епархийски архиерей, за
Предстоятел на Църквата, който трябва да има безспорен
канонически престиж всред християнския свят и в междуна
родния живот.

Посочваните синодални наредби са изгубили своята сила
на законоположение по устройството и управлението на
Б.П.Църква, защото не са внасяни своевременно по устано
вения от Устава ред да бъдат разгледани от свикан в законен
срок църковно-народен събор.

Чл. 238 от Устава гласи: „Синодална наредба е висш акт
на църковно управление, издадена от Св. Синод в пълен
състав", а чл. 108, т. 8 изяснява: „Св.Синод в пълен състав
издава синодални наредби по устройството и управлението
на Църквата в случай на неотложни нужди и ги внася за
разглеждане в първия свикан след издаването им църковно-
народен събор.

Понеже не е имало неотложни, т.е. форсмажорни причини
за издаване на посочваните наредби, нито пък форсмажорни
причини за свикване на църковно-народен събор и понеже
тия наредби на са разглеждани, т.е. одобрени от църковно-
народен събор, те не могат да оправдаят извършената от
Св.Синод нередност.

11. Преценявайки днешните условия, при които трябва да
бъдат произведени избори за църковни настоятели и епар

хийски избиратели, не виждаме да са налице вътрешно-цър
ковни непреодолими, т.е. форсмажорни причини, които да
изискват отлагането на изборите.

Ако ли пък има някакви временни неудобства във връзка
с предстоящото обсъждане на Проектоконституцията, рефе
рендума и гражданските избори, за произвеждане сега на
тия избори може да се изчака да отминат тия временни
неудобства, та както Държавата се устройва по пътя на из
борното и демократично начало, така и народната Църква да
може да се устрои по пътя на тия начала, за да не загуби
както народностния си и демократичен характер, така и прес
тижа и тежестта на междуцърковния и международен живот.

12. Ако отминаването на евентуални временни неудобства
би изисквало да стане изборът с известно забавяне, намира
ме, че това забавяне не ще причини такава вреда, каквато би
последвала от един избор, за който ще се знае, че е станал
не по установения ред, като не е дадена възможност на
„клира и народа" -  православните християни да вземат учас
тие. В такъв случай новият партиарх и Българската църква не
биха имали вече онова значение и тяжест в междуцърковния
и международен живот, каквато тяжест и значение имаха
през светителствуването на блаженопочиналия Патриарх Ки
рил. Вярно е, че интелектуалните данни, с които разполага
личността на Патриарха, са от извънредно значение за изво
юване на личен и междуцърковен престиж, но от не по-малко
значение е и убеждението, че личността заема високия и
отговорен пост по пътя на закона и канона.

Тук следва да бъде променен фактът, че след блажената
кончина на екзарх Йосиф делата на Църквата в продължение
на около 30 години бяха ръководени от Св.Синод с намест
ник-председател, а след освобождаването на екзаршеския
престол от екзарх Стефан, при съществуващия устав и чл. 17
от него, преди да стане изборът за Патриарх Кирил, делата на
Църквата бяха ръководени също от Св.Синод с наместник-
председатели, един от които за двегодишен период бе Вра
чанският митрополит Паисий и за периода от три години бе
блаженопочиналият Кирил, в битността му Пловдивският мит
рополит. Той бе избран за наместник-председател и въпреки
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чл. 17 от Устава, който го задължаваше в четири месеца да
подготви избора за Патриарх, в продължение на три години
остана наместник-председател на Св.Синод.

В заключение дължим да заявим, че оставайки при особе
но мнение, сме с молба и молитва да надделее здравият
разум при окончателното разрешаване на този тъй важен,
основен, от устояване и канонически характер въпрос, за да
може новият Патриарх и Църквата да бъдат още по-полезни
на нашата държава, на народа и на Родината ни.

+  Врачански Паисий
+  Варненски и Преславски Йосиф
+  Неврокопски Пимен

Из в, „ Конти нент\_брой 173, сряда, 28 юли 1993 година

"РДП може да влезе в Либералния интернационал, ако е
лоялна към президента."

... Другото му условие за международно ходатайство е
било Христофор Събев да се изолира политически и СДС да
откаже подкрепа за църковните му начинания. За повече
толерантност към патриарх Максим също е станало дума на
срещата.

Мирослава Белчева

* *

Из в, .,Стандарт", 24 февруари 1994 г,

"Ремзи Осман ще иска оставката на Христофор Събев"

Ще поискам оставката на Христофор Събев от поста пред
седател на парламентарната Комисия по вероизповеданията,
ако в пленарната зала влязат предложенията му за задължи
телно въвеждане на източноправославно вероучение в учили
щата и военни свещеници в армията, заяви вчера депутатът
от ДПС Ремзи Осман. Той смята, че след като 12 на сто от
населението в България изповядва исляма, ще бъде абсурдно
те да се кълнат пред Библията в казармата и да участват в
християнски церемонии по време на празниците.

★ *

Из ..Църковен вестник", събота, 1 септември 1984 г.

"Патриаршеско и синодално послание до клира и
вярващите"

Възлюбени чеда на светата ни Църква,
След всенародно достолепно отпразнувания светъл юби

лей -  1300 години от основаването на българската държава,
целокупният български народ е отново честит да изживее още
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една радост -  40 ГОДИНИ от деня на обновена България -
Девети'септември, 40 ГОДИНИ всенароден възход. Ходът на
родната история, премъдро ръководен и промислително на
сочван от Бога, Господаря на времената (Дан. 2:20-21), отме
ри още една благоуспешна юбилейна годишнина. Четири де
сетилетия вече ни делят от историческия прелом през 1944 г.,
когато с жертвената помощ на братския руски народ демок
ратичните и патриотични сили у нас установиха народна
власт на Отечествения фронт и отправиха стъпките на трудо
любивия ни народ към светлите хоризонти на всестранен
подем. Това вменява на нас вярващите църковния и патрио
тичен дълг да насочим вниманието и размислите си към изми
натия път и да дадеТи достойна оценка на историческите
явления и на „личбите на времената“ (Мат. 16:3), свидетели
на които по Божи промисъл сме всички ние...

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ.СИНОД
+  МАКСИМ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
и Митрополит Софийски

ЧЛЕНОВЕ НА СВЕТИЯ СИНОД
+  Варненски и Преславски митрополит ЙОСИФ
+  Неврокопски митрополит ПИМЕН
+  Великотърновски митрополит СТЕФАН
+  Доростолски и Червенски митрополит СОФРОНИЙ
+  Старозагорски митрополит ПАНКРАТИЙ
+  Пловдивски митрополит ВАРЛАМ
+  Видински митрополит ФИЛАРЕТ
+  Ловчански митрополит ГРИГОРИЙ
+  Нюйоркски митрополит ЙОСИФ
+  Врачански митрополит КАЛЕНИК
+  Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ
4* Велички епископ ЙОСИФ, управляващ Акронска

епархия

★ *
★

Из „Църковен вестник", брой 28, 1972 г.

Из “КОМЮНИКЕ
за посещението на негова милост Кентърбърийския архие

пископ д-р Майкъл Рамзей в България и за проведените
разговори с Негово светейшество Българския патриарх

Максим и Св.Синод на Българската православна църква"

Гостите се молиха в патриаршеската катедрала храм-па
метник „Св.Александър Невски" по време на тържествената
служба (11 юни 1972 г.), извършена от Негово Светейшество
патриарх Максим в съслужение с неговите събратя архиереи.
Те се черкуваха и в други храмове и манастири. Тук гости и
домакини имаха възможност да почувстват духа на нераздел
ната Христова църква.

МАЙКЪЛ
Архиепископ Кентьрбърийски
Примас на цяла Англия и
Митрополит

"На свещена стража на мира"

... Тържествено откриване и официална част. Съгласно
икуменическите традиции началото на Софийската сесия на
Работния комитет (12 ноември, 19 ч.) беше предшествувано от
тържествената официална част, свързана с откриването, пред
ставянето и установяването на програмата за предстоящите
тридневни заседания. Извършено бе икуменическо богослу
жение. ръководено от Поеосвешения Драговитийски епископ
Йоан, ректор на Духовната академия „Св. Климент Охридс
ки". Пя сборен мъжки църковен хор. При тържественото отк-
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риване присъствува Негово Преосвещество Българският Пат
риарх Максим -  международно утвърден деятел за мир и
дългогодишен многозаслужил съработник на християнско ми-
ротворно движение. Неговото слово-приветствие бе изслу
шано с подчертано внимание и възторжено аплодирано от
всички присъствуващи в залата. (Заб. Текстът на приветстви
ето е публикуван отделно в този брой). Гости на това икуме-
ническо тържество бяха Високопреосвещените митрополити
Пловдивски Варлаам, Видински филарет и Врачански Кали-
ник, наред с група професори и студенти от Духовната ака
демия. Приветствуваха тъй също Високопреподобният архи
мандрит Никита, предстоятел на Руското църковно подворие
в София и представителят на Румънската Патриаршия в Со
фия Всеблагоговейният прот. Александру Мунтяну. Голяма
част за този икуменически форум беше високото представи
телство от страна на Държавната власт у нас: г-н Николай
Георгиев -  член на Държавния съвет и подпредседател на
Националния съвет на Отечествения фронт, г-н Любомир По
пов -  зам.-министър на външните работи и председател на
Комитета по въпросите на БПЦ и на религиозните култове,
Васил Балевски -  от комитета за солидарност с народите на
Азия и Африка. При тази официална част като представители
на другите християнски църкви и религиозни общности у нас
присъстваха: Негово Високопреосвещенство апостолически-
ят екзарх Методий, председателят на епархийския съвет на
Арменската апостолическа църква г. Онник Асланян, предсе
дателят на Евангелската петдесятна църква пастор Иван За-
рев, пастор К, Бозовайски от Евангелската съборна църква,
председателят на Централния израилтянски духовен съвет
доц. д-р Салватор Израел, както и главният мюфтия на мюсюл
маните у нас Мехмед Топчиев.

*  *
*

Из ..Църковен вестник" бр, 1, 1982 г,

+  Врачански митрополит КАЛИНИК

"Призвани към една надежда"

В тези благодатни мигове на братска среща между пред
ставители на различни християнски църкви и изповедания от
цяла Европа в съзнанието ми отекват думите на премъдрия
Псалмопевец: „Колко хубаво и колко приятно е братя да
живеят наедно" (Псал. 132:1).

Нека ми бъде позволено да дам словесен израз на някои
от вълнуващите ме мисли...

„Угодно бе на Светаго Духа и нам" (Деян 15:28) да сложим
преди три години в Шантйн началото на братски срещи на
християни от трите основни конфесни в Европа -  начало,
което по същина няма равно на себе си от столетия наред. Не
е ли това знаменателно събитие, не свидетелствува ли то, че
враждите и взаимните обвинения -  чужди на духа на Еванге
лието -  постепенно отстъпват пред здравата логика и пред
любовта, която е силата на християнството?

Завещанието от Христа единство (Йоан 17:21) в миналото
нарушено, но не разрушено, ни събра днес отново, събра ни
заедно за молитва, за свидетелство и за служение на човека-
брат. На всички ни е добре известна силата на общата молит
ва, която е убедително доказателство за евангелското свиде
телство и стимул на жертвено служение в името на общочо
вешкото братство...

*  *
*
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Из ..Църковен вестник", бр, 27, 1985 г.

ИЗ ДОКЛАДА НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР* НА СВЕТОВНИЯ
СЪВЕТ НА ЦЪРКВИТЕ ПРЕД ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА

ССЦ ПО ВРЕМЕ НА СЕСИЯТА МУ В БУЕНОС АЙРЕС,
АРЖЕНТИНА

* Емилио Кастро -  неправославен.

(28 юли -  8 август, 1985 г.)

Позволете ми да ви разкажа за един случай на духовен
напредък по пътя към единство, като си послужа с един
съвсем личен пример. Преди няколко седмици имах честта да
посетя църквите в България и по-специално българската пра
вославна църква. Имах радостта да посетя различни храмове,
мъжки и девически манастири, като навсякъде участвувах в
обша молитва и бях приет за член на богомолното изпълнение,
на онази реалност, която може би все още намира израз в
нашия канони. Св. Синод на Българската църква ме удостои
с честта да ме направи член на ордена „Св. Кирил и Мето
дий" -  първа степен. Орденът ми бе връчен от Светейшия
Български Патриарх Максим на скромна, но дълбоко вълнува
ща церемония. Чествуваше се 1100-годишнината от смъртта
на св. Методий, който заедно с брата си св. Кирил бе вели
кият мисионер-проповедник на славяните.

Из_Вх_Земеделско знаме -  9 май 1992 г. (88 1378 1Д

’ Стефан Иванов

"Невероятните превъплъщения на един „богослов""
(Псевдодоктор иска да върне възрожденското здраве на

нацията)

След 10 ноември 1989 година в средствата за масова
информация се появи едно неизвестно име до този момент.

Това е „д-р "Тони Радков, който още на Националната кръгла
маса се опита да стане „герой", като започна да сипе огън и
жупел срещу сегашната управа на църквата и срещу бившия
Комитет по въпросите на БПЦ и религиозните култове към
Министерството на външните работи. Едно от главните му
абсурдни обвинения беше, че българският патриарх Максим
не бил чел Библията.

Със замах и „творчески плам" г-н Радков пишеше паскви
ли и даваше гръмки интервюта по страниците на в. „Дума", в.
„Свободен народ", Българска телевизия, Българско радио и
пр. В очите на непросветените и незнаещите той се утвърди
като „непримирим“ борец за „чиста и света Православна
Църква“.

Но кой всъщност е този „ревностен" борец за църковни
правдини? „Д-р" Тони Радков Димитров (45 годишен) е роден
в София, където завършва VIII гимназия като частен ученик.
След това от 1967 до 1973 година следва Духовната академия
„Св.Кримент Охридски", която завършва с посредствен успех
след много перипетии (от направената справка е видно, че
веднъж е отпаднал от- следване поради слаб успех, а втори
път е бил изключен за неспазване правилника на академия
та). В продължение на пет години (1978-1983 г.) е бил фотог
раф при Св. Синод и както е видно по документи, започва
активно да сътрудничи на комунистическия Комитет по въпро
сите на БПЦ и религиозните култове. С конкретни задачи, уж
като фотограф, е пътувал до Москва, Рим, Света гора и
Берлин.

През 1983 година набързо, без да създаде фотографско
имущество, г-н Радков напуска Св. Синод и оттогава до ден-
днешен никой не го знае къде точно работи и от какво точно
се издържа. Съществуват документи, че господин Радков е
бил платен сътрудник на VI управление на ДС, като е работил
и работи пряко под ръководството на полковник Христо Ма-
ринчев, който дълги години се беше маскирал като зам,-
председател на прословутия Комитет по въпросите на БПЦ.
Чрез Коларовската районна прокуратура през 1978 г. Св.
синод започнал да търси от г-н Радков 7514,29 лв. за присво
ено фотографско имущество. Чрез намесата на „Комитета"
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г
съдебното дирене веднага е прекратено.

Така след 10 ноември 1989 г. по нареждане на своите
„господари" Тони Радков започва шумна кампания на комп
ромати и афери.

Отначало той се представя като „ДОКТОР" (веднъж по
богословие, втори път по изкуствознание, трети път по фотог
рафия) и редактор-стопанин на издателска къща „Вяра и
култура", чрез която не се знае чии пари пере. Тази негова
издателска къща, доколкото ми е известно, преиздаде фото-
типно само книгата на акад. Иван Дуйчев „Рилският светец“
(изд. през 1947 г. от библиотека „Златни зърна"), и то в доста
голям тираж -  50 хил. екземпляра.

До идването на СДС на власт Тони Радков беше против
Св. Синод и патриарх Максим. След това настъпи коренен
обрат в неговата ориентация. „Великият богослов“ чрез пис
мо се извини на патриарх Максим и започна борба срещу
йеромонах Христофор Събев и неговата дейност за обновле
ние на Православната Църква. Докато в средствата за масо
ва информация „Докторът" наричаше врачанския митрополит
Калиник „комунист" и го гонеше заради пистолета му (пода
рък от небезизвестния П.Младенов), сега стана негов приб
лижен и дори влезе под кожата му. Чрез него и някои други
синодални членове Св.Синод изкупи 40 хиляди екземпляра от
залежалата, преиздадена от Тони Радков книга „Рилският
светец". Близо 300 хиляди лева митрополитите жертваха уж
да затворят устата на този „велик богослов“, а пари за зап
лати на служителите няма.

Невероятният комбинатор, агентът на бившето VI и не знам
кое си настояще управление на ДС е в стихията си. По
радиото, на телевизионния екран и по страниците на разни
жълти вестници той „брани" старото ръководство на Църква
та, виновно за разрухата на Православната ни Църква, и се
„утвърждава като „незаменим богослов“. Крайно време е да
се извади досието му и да се разбере веднъж завинаги кой
е „псевдодокторът" Тони Радков, агент-разколник в Правос
лавната ни Църква, римокатолик или протестант. А може би
просто атеист?!

Из „Църковен вестник“ , бо, 3, 1986_г.

+  КОНСТАНТИНИЙСКИ ЕПИСКОП ГРИГОРИЙ

ПО ГОСПОДНИЯ ДРУМ

...Свидетелствувам искрена благодарност и на Комитета
при Министерството на външните работи на Народна Репуб
лика България по въпросите на българската православна цър
ква и религиозните култове в лицето на неговия дълбокоува-
жаван Председател г-н зам.-министър Любомир Попов и на
усърдните му сътрудници, които всякога са се отнасяли с
разбиране и внимание към нуждите на Българската правос
лавна църква и към останалите религиозни култове. Благоск
лонно са подпомагали нашата църковно-родолюбива мисия, а
лично за мен с благожелателност откриха перспективи с
благословението на Светейшия Патриарх и Св. Синод да
прекарам неколкогодишна езикова и икуменическа специали
зация зад граница в учебните институти на Световния съвет
на църквите и в институти на братската икуменическа общ
ност.

Дължа топла синовна благодарност, почит и уважение на
Негово Високопреосвещенство св. Великотърновски митро
полит Стефан, който с църковна мъдрост и бащинска обич
насочи първите стъпки на моя монашески живот към старос-
лавната Преображенска света обител, където в края на бла
годатната за мен 1973 г. прие свещения чин на малката
схима, полезно подготвен за нея от благодушни духовни отци,
и който след това извърши над мен и ръкоположение в йеро-
дяконски и йеромонашески чин...

Търся достоен израз на дълбоката ми благодарност, обве
яна с най-топло чувство на признателност и към Негово Ви
сокопреосвещенство св. Старозагорски митрополит Панкра-
тий. който с неподкупна обич, промислително ме прие преди
пет години в богодаруваната си епархия, назначи ме за свой
протосингел и ме удостои с изрядната чест да му бъда сътруд
ник в делото Господне. Благодаря му за грижите, за търпени
ето, за желанието, за усърдието му да направи от мен добър
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помощник в отправлението на епархийските дела. От негова
та архиерейска десница получих Св. Кръст на архимандрит-
ско достойнство. От него се научих да доливам с елей лам-
падата на православно свидетелство по пътя на междуцър-
ковното сближение и християнската икумена. От неговата
мъдрост черпя и ще черпя поука в моята служебна, църковно-
обществена дейност, за родолюбиво и миротворно служение
в нашето сложно, но и нелишено от светла надежда съвре
мие...

★ ★

(А през 1992 г. от благодарност ги предаде и се подписа
под „низвержението“ на дядо Стефан и на дядо Панкратий и
ги осъди, а през 1994 г. с побоища и окупация узурпира
митрополитската катедра на още живия дядо Стефан! Ерети
ците от Световния съвет на Църквите -  Женева, са му икуме-
нически братя, а гони жестоко православните „разколници",
чиито разкол и вина е в казване на истината и изобличаване
на фарисейството -  коментарът е мой.)
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Йерусалим, XI.1993 г.

Нито дъжд, нито сняг можеше да спре бдението и вярата на хората.



Комитет по въпросите на БПЦ и РК
- 0 6 ' 6 ^ г ‘

!'•
ло
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА
ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ
П Л О В Д И В

Другари,
Комитетът по въпросите на бъ лгарската  православна

църкза и на религиозните  култове при М инистерството на външните
работи Ви моли пя се. предостави за закупуване един апартамент
на епископ Наум -  игумен на Зачковскмя манастир.

Епископ Наум е духозник,. :г/;т-з правилно разбира
ролята ча църкзата ;> со ц и а л и стл чо ска т -. дър.»аза и съдействува на
□ ъкооодстзотс на църквата за зодсне на родолюбива църковна дейност
й прелотазяне пред външния соят ча истината  положението на
.злигиг.тз п нашата страна.

Той е жител на гр .  Пловдив и се нуждае от жилище за

частно ползаане.
Зам .-м инистъ р, , 7
председател на Ком итета: /

/Л .П о п о р /

С луж б а  "АРХИВ" -  МВР, у х х о с г т о в е ^ я в а .  ,  ч е
л и ц е т о  -  С 1  (?<*>

р о д .  н а

н е  е  б и л о  с е к р е т е н  с ъ т р у д н и к  н а  б и в ш а т а  Д ъ р ж а в н а  с и г у р н о с т .

СОФИЯ,

1 9 9 ^  г . НАЧАЛНИК СЛУЖБА

Декември 1992 г. Кощунство с парче от светия кръст. Хора на
Максим „свещенодействат" на ул. „Оборище" 4. Документи без коментар.



ЗЪ Л ГА РС Н А  П А Т Р И А Р Ш И Я

св. си н о д

со*и я По г . .Любомир Попов,Заместник Министър на Външните работи,Председател на Комичетажно въпроситеда Българската православна църква и н$.религиозните култове
Уважаеми г,Председател,Св,Синод в заседанието си на 28 март Т989 година, прот.?? 7ое запоена с пяйотг материали па самозвания независим Комитет ” з азащита на религиозните права, свободата на съвестта и духовнитеценности ” ,  който си е присвоил правото на " защитник " на Българската Православна Църква и е поискал съдебна регистрация.Св, Синод ВДИПОДУ1ШЮ РЕШИ да Ви помолим да предадете накомпетентните съдебни органи; че-, този Комитет не следва да бъдерегистриран. -Това становпа^ се обуславя от обстоятелството, че таковасамочишо явление, като образувалия се  Комитет, е в пълно противоречие на каноните и- традициите на св.Православие, на Устава на Лъл-х^арската Православна Църква м добрия ред в обир.п>рковното шгустройство.Св»Синод изразява ПЬКНЗ НВСЪГЛАСИЕ е  постановките и тезитезалегнали в обявените материали на самозвания Комитет.Върховната управа на Българската Православна Църква ще оеобърне към църковния клир и духовните ни чеда православни християни с призив да не се подават на лъжливите и измамни думи на лица,които нямат качествата на разпоредителна и изпълнителна власт вструктурата на Българската Православна Църква, кактб и пълномощияз а  благовестинческо евангелска диакония пред добрия ни.народ.Убедени, че молбата на Св.Сицод ще бцце удовлетворена

Председател на св.Синод
Патриарх Българскии Митрополит Софийски

•{- Неврокопсги митрополит <(
+ Великотърновски митрополит С

+

+ Старозагорски митрополй!Ловчански+ Врачански4- Сливенски+  Пловдивски митрополит
Варненски и Преелаврки^нтвололит

+  Западноевропейски митрополит .Ж -4- И»-Йоркскк митрополит

митрополитмитрополитмитрополит
Ввдински митрополит
Акронски митрополит

Доростолскк и Червсиски

сши.

Приложение № 1
Писмо на Синода от 28.111.1989 г. до държавните органи, с което
се иска отказ за регистрация на нашия комитет поради пълно не
съгласие с постановките на комитета (вероучение, връщане на
семинариите).оставаме с почитание:



Къде отиваш,
йеромонахо?

***^* 1̂ _ |
<У>У ТД! •  Л^чфМЦита на религиозните права, свободМта * “ ПТ7*!Т <̂ .Н*

О«и м Чк.С*веспммцгховннте ценности“

синоди излезе е<
чя « тм а  >»- декларация

Приложение № 2
Великотърновският окръжен съд отказва регистрация на комите
та. (Статия във в-к „Борба", 15Л/1.1989 г., заради вероучението в
училищата.)

>
Публикация, свидетелстваща за данни от РДВР, гр. Ловеч. (Задър
жането ми в Джамбазовата колиба, 30.IV.1989 г. -  Великден.)
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СОФИЙСКИ 'р ® Н Е Н

--------------- 1 3 3 3 / 8 9  . ...... съд
№—    9- ;-1 : 3 СОфйя ----- 193 г г л -

у д о с т о в е р е н и е

Трети районен.съд -Н .К , 1-ви състав дава настоящст
на ХРИСТО ПЕТРОВ СЬЕЕВ • от гр.Велико Търново, в уверение
на това , ч е 1'същи# като следствен е имал мярка"задържане
под-стража" по -г-пдд дрдр 66/989 год. и с-0ил задържан
от следствените органи в следственият отдел,Софийския
затвор и Врачанския затвор з а  времето~ общо от 1 5 ,0 6 .8
до 04 .09 .1989  г .,к а т о  мярката му з а  неотгклонение била
изменена в"нарит!на гаранция"в размер на 1^0 л ева .

Настоящето- му се издава по него -за, да му
/ (Оруани чв' НРБ.

СТОЛИЧЕН НАРОДЕН с ъ в ет  ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦС НА СЪЗЗА
/ - Л ' '  на дежратйчните силу!

- .......... ; ....... 1 9 8 ./г .

с о фи я  Т У К

Към наа 62-00-57/27.09.1390 г.

послужи пред съдебните и администрация

РАЙОНЕН СЪДИЯ

СЕКРЕТАР
о ~ /"

„ , г  ВЕЛИКО ТЪРНОВО -  ЛОВЕШКА ОБЛАСТ
,гр- (с-У-.......... *.......................... »...........................

ул.БАЛВАНСКА БИТКА 128 вх.Б  а п .6  ет2

Д о ПЕТЪР ХРИСТОВ СЪБЕВ

постъпи в затвора, като обвиняем (а) ХРИСТО ПЕТРОВ СЬкУ$.. ...... . ...

Уведомяваме Ви, че на..........26 .07^89...Г0Д1НЯ._  ------------------

С горното писмо са Ви предоставени десет апарта

мента за настаняване на нуждаели се семейства, в това число апар
таменти и9'“ 69 и 71 от блок 2? 240 в :н.к."Гео Милев".

Поради незаемане в определения законен срок на

посочените по-горе апартаменти и въз основа на представените
декларации за стнгз ст гсопздата Любомир СобаджеЕ-и нерхюнгг.
Христофор Събев,и искането на господин Димитър Баталов за замяна

на частта от апартамент $ 69 със самостоятелно жилп ;е,апартаменти
1”  69 и 71 от блок 5 240 в :;|.и."Гео Милев" се включват към резерв
ния фонд на СНС.

Па господин Димитър Иванов Баталоз се предоставя
апартамент 39 от блок 13 в ;з.к."Дружба" з замяна на частта от

апартамент 33 от блок 2 240 в ж.м.Тео Милев".

Приложение № 4
Задържане на „Развигор" 1, Софийски и Врачански затвор за
„политическите“ ми престъпления.

Приложение № 5
И досега нямам собствено жилище. (Документ за отказ от държа
вен апартамент по линия на кръглата маса.)
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СВ. С И Н О Д  Д0,ЙШ’0Бд-ПРл0СВа®1С1Ъ0
. /С* ?//.. ^ШАРнОПОЛСШ! ЙЖСЙН^ХИЮГоХ.г

т*у к
1090. С О Ф И Я , ул О б е р е ш * «

п х л  67-56-11

ЦлшБ 1 ГР.,!о(Т1>17|-|гП 1_. и ,

Св. Синод в заседанието си от 9 инв 193̂ : г . , прот. 8,
като разгледа Вашата обществена дейност прие следното решение:

Ъ духа на градациите на нашата родна Православна църква е
„ гастието на духовници в обществения ;.ивот, като изразители на
волята на народа и защитници на интересите на св. Православна
църква. Светли примери от нашето историческо минало са участву
валите като депутати в работата на Народното събрание през
различни времена екзарх Антим I ,  'гърновския митрополит Елзмент
/друмев/, Старозагорския митрополит Методик Кусевич и др. Те
са продължители на делото на св. патриарх Цьтжшй Търновски,
преп. Паисий Хилендарски, на светителя Софроний Врачански, на
оезсмъртния иеродякон Игнатий /Левски/, които съчетаха църковнот
си служение със саможертвата пред олтаря на Отечеството.

В духа на горното Св. Синод благославя Вашето участие
като депутат в Народното събрание, за да съдете изразител на
църковните интереси и да помогнете за общественото признание
и възстановяването на статута на св./ни Църква като национална
Църква, както и възвръщане на църковната собственост. Освен
това Св. Синод оценява вашите усилия за изготвяне и приемане
на нов Закон за изповеданията в България.

Препоръчваме се на св. Пи молитви и оставай  на Ьаше
Преосвещенство в Христа -рат,

Приложение № 6
Синодална благословия за моето депутатство от дядо Пимен.

В тази връзка наш дълг е открито да изразим съжаление
и признание, че в този сложен момент на противоборстване сре
щу Църквата преди 10 ноември 1989 година ние не можахме дл
оценим правилно случая с християнските ценности и методи нк
отец йеромонах Христофор Събев* я  изразихме негативно стано
вище към него. Не признавайки образувания от отец Христофор
комитет,/^ предложено то&.дегне с е  регистрира от държавните
органи.; Сек*. ние>сже с зюяюрно пред Църквата и народа ни
съацанне на* християнска локамиост, кат». същевременно даваме
вацйк^цоловцкцвлма оценка ивцедоревдоддоеди и сега от отец

мер»моя$кХъ6ев^
Ние, подписаните архиереи, смирено заставаме пред образа к.ч

Богочовека Христа, Който доброволно пое и изкупи греховете ка
човечеството. В- покайна молитва призоваваме Христовата неиз-
тощима божествена любов за опрощаване на допуснатите от нас
поради немощ, грешни действия, поводи за  съблазън и случаи на
нецелесъобразни църковни решения и простъпки. Нашето мокре
но покаяние, което чистосърдечно отправяме и към благочести
вия ни народ, не търси извинение чрез изтъкване на прегреше
нията на другите — духовници и миряни. Пречистващото покая
ние, извиращо нз глъбините на сърцето човешко, е необходима
духовна предпоставка за цялостна обнова на личността и обще
ството. Молитвата ни към Бога е, Той благодатно да съдейству-
ва за благоуспеха на съвместни усилия, насочени към изгражда
нето на едно ново, одухотворено и истинско демократично обще
ство, в което и светата ни Православна Църква, както и други
те църкви в България, ще може успешно да осъществява своята
благодатна мисия — в религиозни свободи и зачитане на човеш
кото достойнство, в единство на целия ни народ и за'благоуспеш -
мост на скъпото ни Отечество.
•• 4Г.И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина;

С2.Кбр« 5:17).
Нека всички да пречистим сърцата си, 'Аа бъдем единни* вък

вярата и свидетелството на Христа Господа за обнова на Цър.
;квата ни и спасение на душите в църковното лоно.

, Нека да радеем за църковно, нравствено и културно възраж
дане и. за социално-икономическа обнова на народа н Отечество
то-.
18 юли 1990 г.
• С о ф и я

I НЕЗРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН
I ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ СТЕФАН
I СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ ПАНКРАТИЙ
+ ВРАЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ КАЛИНИК
+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДОМЕТИАН
I ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ КИРИЛ

Приложение № 7
Извинение на шестима владици, което ми отправиха на 20.\/1.1990 г.



тз'□грака

Ло "'его^о Светейиестьо

Рългарския Пятгмапх Максим

Поялседател •-■а Слелия Сичлд

улипа Чар Калоян 7

Софийска Митпополия

Понеже не съм гласувал, отказвам се от подписа си на

резолюцията от решенията на Архиерейския СъРоп на 22 юли 19^2 голи:

относно с-*,девите, дела сложен принудително -  при голям натиск

Няпя ла подпиша и опигиналя на ппотоколя

(.'итпополията

Приложение № 8
Канонично-процедурни нарушения при т.нар. ми отлъчване.

>
Приложение № 9
Дипломите ми по физика и богословие, свидетелстващи, че не съм
следвал в СССР.
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ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ

РЕПОРТЕРСКИ ДНЕВНИК -  -------

ШЕСТ ХИЛЯДИ
ТЪЖНИ ДЕЦА
Споровете за Двореца на пионерите в столицата продължават •  Йеромонах Христо

фор Събев предлага сградата да бъде опразнена до Великден, но той не представля
ва Българската православна църква •  Трудна дилема между морал и законност

Софийските деца предупреждават,, че са готови да излязат на
митинги или да направят „жива стена“  около Двореца на пи
онерите, за да не бъдат изгонени от него. Това е тех

пият отговор на предложението на йеромонах Христофор Събев
до Великден бившата Семинария да бъде върната на духо
вснството. • ■

Сега Дворецът на пионерите
е приютил около 6000 софнян
чет-а, конто се занимават в
62 извънкласни форми на обу
ченне. Оборудвани са кабнне
ти по радиоелектроника, кора
бо- н авиомоделизъм, клуб
„Компютър“ , етнография, хи
но- и фотодело, дърворезба и

др. С голям успех се ползу
ват н школите по живопис, ба
лст, модерни танци и игроте
ката. Тук • .прохождат“  в
спорта малките скиори, коло
ездачи, ветроходци, футбо
листи, гимнастици и туристи.
В дома репетират и представи
талиите детски състави, прос

давили страната нн — „Росна
китка“  и „Изворче“ , фнлхар
моннятз „Пионер“ -и хор „Бод
ра смяна“ . „Сградата на раз
дора“  е истинско джудже, и
сравнение с пионерските двир
нк в СССР. Полша, Куба и
Виетнам. Дори в Пхенян има
два пионерски дворец^ —
единият е с 600 зали, а дру
гият — с .20001 Българските
деца биха изпитали истински
комплекс за малоценност, ако
видят дворците в Румъния и
ГДР, където „къщата“  • на
пионерите с филиал из зкзде

мнята на ..науките,; " Нашите
малчугани получих* обещания
(неизпълнени) лично от Тодор-
Живков и Георги Порданоо.
Дори по сметката на Ц К  на
ДКМ С  бяха събрани 32 000 ле
ва, конто потънаха някъде.
Позицията на директора на
двореца Славчо Славчев ' е
следната: - -ч

• ( ’
Сегашната сграда не ’нн

задоволява, но рззбнраме. че
искането за нова с трудно из
пъляимо дри сегашното иконо
мнчееко положение на--страна
та. Не-е хуманж? да бъдем йз
хвърлени на улицата посред
зима. Ако това  стане, реакция
та на родители н ученици, ще
бъде изключително остра. Срещ
нахме се с митрополит Клн
мент н той заяви, че зданието,
строено в началото на века, не
удовлетворява н църквата.

Тревожат нн нарасналите апг
5-тктн на йеромонах-Христофор.

На митинг във Велико Търно
во той изяви претенции и към
пионерския дом в града, кой
то никога не е принадлежал на
духовенството. , Многобройнн

Уважаеми,'/--н Декан,

Вт,в в . "Диалог", бр. 12’ от .т «г •» се появи моно дог на
т.нар- дпктор иа науките Тони Радков, в което ме оОвинявя, . че

съм оил писал дипломната работа на кером.-Христофор Събев. Тъй
като това но отговаря на истината, изпратих опровержение да

редакцията с настояване то да бъде поместено- Също там се отпра

вят вулгарни.обвинения срещу професорскил състав на БФ. Предла

гам да Заведете съдебен иск срещу въпросното липе за морални

загуби. В противен случай заключението би било,, че сте съгласни

с неговите клевети.

йеромонах Павел Ст• Георгиев,

ул. "Розова долина" 15,
с . Николово 1, общ. Русе 7057.

С уважение:

Приложение № 10
Ние отвоювахме на кръглата маса Софийската семинария, а Си
нодът се опитва да си присвои заслугите. (Вестник „Отечествен
фронт", 2.11.1990 г.)

Приложение № 11 а
Писмо на йеромонах Павел, с което опровергава Тони Радков, че
ми е написал дипломната работа.



Невероятните превъплъщения
на един «богослов»

След Ю ноември 1989 годи
ма ■ средствата за масова ма
формации се появя едно не
известно нме до този момент.

‘ Това е „д-р“ Тони Радков,
който още ма Националната
кръгла маса се ошгга да ста
не „герой", като започна да
сипе огън и жулел срещу се
гашната управа на църквата
н срещу бившия Комитет пп
въпросите на Б П Ц  н релнгиоз
имте култове към Министер
ството кв външните работя.
Е*но  от главните му абсурд
як обвинения беше, че българ
ският патриарх Максим не
бил чел Библията.

Със замах ■ „творческа
плам" г-н Радков пишеше пас
квклн н дяваше гръмки интер
>юта по страниците на в.
..Дума“. в. „Свободен на
род", Българска телевизия, Бъл
гзоско радио и пр. В очите на
непросветените и кезнавцкте
той се утвърди като „вепря-
мкоим" борец за „чиста ■
света Православна Църква“.

Н о кой всъщност е този
„ревностен" борец за цьрко
внм правдиви? „Д-р“ Тони Рад
кое Димитров (45-годишен) е
родей в София, където завър
шва V I I I  гимназия като час-
теж ученик. След това от 1967
до 1973.годния следва в Д у 
ховната академия „Са. Кли
мент ОхридсЛ“, която завър
шва с посредствен успех след
много перипетия (от капра ве
ната справки е видно, че вед

(  Пеевд о доктор нека да върже възрожденското здраве на
нацията)

СТЕФАН ИВАНОВ

нъж е отпаднал от следване
поради слаб успех, а втори път
е бил изключен за неспазване
правхлвика на академията). В
продължение на пет години
(1978— 1983 г.) е бил фото
граф поя Ся. Саиод и, кхжто
е видно от документи започ
ва активно да сътрудничи иа
комунистическия Комитет по
въпросите ив Б П Ц  в релвгиоз
иите култове. С конкретни за

М н е н и е
дачн. уж  като фотограф е
пътувал до Москва, Рим. Све
та гора и Берлин.

Прел 1983 година набързо,
без да сдаде фотографското
имущество, г-н Радков напуска
Св. Синод я оттогава до
деи-диешен никой ме го знае
къде точно работи н от какво
точно се издържа. Според из
точвик от Комисията оо веро
изповеданията към Народното
събрание съществуват док у
мента, че господни Радков е
бил платен сътрудник иа V I
управление на ДС . като е ра
ботил к работи пряко под ръ
ководството на полковник Хря
сто Марянчев, който дълги го
димя се беше маскирал ка

то «ям.-председател на прос
ловутия Комитет по въпроси
те на Б ПЦ . Чрез Колароиска-
та районна прокуратура през
1987 г. Св. Сняод започнал да
търси от г-м Радков 7514,29
лв. за присвоено фотографско
имущество. Чрез намесата на
„Комитета“ съдебното дирене
веднага е прекратено.

Така след 10 ноември 1989
г. по нареждане на своите
„господаря“ Тони Радков за
почва шумна кампания на ком
аромати я афери.

Отначало той се представя
като „Д О К Т О Р “ (веднъж по
богословие, втори път по нзку
ствознание. третн път по фо
тография) и редактор-стопа
нин иа издателска къща „Вя
ра н култура", чрез която не
се анае чкн пари пере. Тази
негова издателска къща, до

колко то Ми е известно, преиз
даде фототипно само книгата
на акад. Иван Дуйчев „Рилс
кият светец“ (язд. прс з 1947 г.
от библиотека „Златни зър
на“) ,  и то в доста голям ти
раж — 50 хнл. екземпляра.

До идването на С Д С  на
власт Тони Радков беше про
тив .Св. Синод и патриарх М а*
ски. След това настъпи коре
■ек обрат в неговата ориента
ция. „Великият богослов" чрез
писмо се извини на патриарх
Максим к започна борба срещу
йеромонах Христофор Събев

и неговата дейност ва обноале
ние на Православната Цър
ква. Довито в средствата м
масова информация „Докто
рът" наричаше врачанския
митрополит Калиник „кому
нист" и го гонеше заради пне
тплета му (подарък от иебел
известния П. Младенов) се»
га стана негов приближен в
дори влезе пад кожата му.
Чрез него н някои други си
нодални членове Св. Синод
изкупи 40 хиляди екземпляра
от залежалата преиздадена от
Тоня Радков книга „Рилският
светец“. Близо 300 хиляди ля
ва митрополитите жертваха
уж  да затворят Устата ва то
зи „велик богослов", а парк
за заплати на служителите ия
ма.

Невероятният, комбинатоо,
агентът на бнвшето V I  и не

знам кое си настояще уп
равление на Д С  е в стихията
ся. По радиото, на телевнзн
онния екран н по страниците
на разни жълти вестници ток
„брани“ старото ръководство
на Църквата, виновно за раз
рухата на Православната ни
Църква и сс „утвърждава“ ка
то „незаменим богослов“. Край
но време е да се извади дося
ето му я да се разбере вед
мъж за винаги кой е „псевдо
докторът“ Тони Радков, агент-
разколнкк в Православната ни
Църква, рнмокатолик яли
протестант. А може бя прос
то  атеист?!

Приложение № 116
Данни, които дава Стефан Иванов във вестник „Земеделско зна
ме" за слабия успех и злоупотреби на Тони Радков.

Приложение № 12
Цвятко Алексиев и Свещеническият съюз ме накараха да стана
епископ, въпреки че от 1990 г. след извинението на шестимата
митрополити имах непрекъснато предложения.



С 'В Й Д Е Т Е Л С I  В . 0

ЗА РЪКОПОЛОДЕНИЕ

Няе, С Т. Е Ф А Н ,по (Еоаия милост(Великотърновски
митрополит ,сл ед  като изпитахме благогоаеИнля мъж ХРИСТОФОР
/  ХРИСТО/ ПЕТРОВ СЪБЕВ,роден 'на 3 май 1946 година в град
Габрозо,Великотърновска епаряпя.и се уверихме от достоверни
сви д етелства,а  особено от свидетелството на духовния му о тец ,,
намерих?.® го ,ч е  е достоен да |ориеме великото Тайнство с зе -
денство. ,

Затова на 13 вля 1980 ■година в девическия манастир
"Св.Богородица" • с.Арбанаси,Великотърновски окръг.с  Божестве
ната благодат на Светия и животворящия Дух,дадена ни от Вели
кия Архиерей Господа Бога и Спаса кашего Иис.уса Христа,чрез
Неговите свети Апостоли и техните приемници и сп р о ец ,о б и ч ая ...
и-реда на свежата апостолска (православна църква,ние ръкопо-
лоззише ХРИСТОФОР /ХР..СТ0/ ЩЧ1Р0В СЪБЕВ з  ИЕРОДЯКОЕСКА степен
а на 17 юли 1‘]б0 година в хра№ "Сз.Вмчца Едрина"-гр.Велико

Търново-в ИЕР01ОЕА-РЕСКА степен.

За.уверение на гореизложеното, даваме настоящето свиде
телство на Бсепреподобния йеромонах ХРИСТОФОР /ХРИСТО/ТЕЛ РОВ
СЪБЕВ,подписано р т .н а с ’я скре|ено с нашия подпис к печат. '

Издадено з  престолния № град Велико Търново на 24 юли
1980 година й 1593. .

БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИИ -  СЬ. С Ж Ъ  -  СОФИЯ

РЬКОПОШЗ 7ЖК0 СЕЩЖХТТО

Ние, Неврокспски митрополит ГЕ1.2БН, по Бо?з;я милост

Наместник-председател на Св. Синод СЕ7ЕЕЛ'ЕЛСТБУВА1.Е1, че в

изпълнение решението на Св. Синод на Българската православна

църква от 22 май 1392 година, протокол 3 , аиде хиротонисан

в епископски сан в Катедралния храм "Св. Богородица", гр.

Благоевград, на 26 май 1992 година ос наше смирение ведно с

Бисокопреосвецените синодални митрополити Беликотърновски

СтеБан, Старозагорски Панкратпй, Врачански Каляния и Преосве-

щените епископи Проватски Автоний и Белички Галактион,

Бисокопреподсиният архимандрит Христофор Петров Съ.ев с

титул 1..акариодолски епископ.

1992

месец май 26 ден

Приложение №13
Ръкополагането ми за йеромонах през 1980 г.

Приложение № 13 а
Ръкополагането ми за епископ през 1992 г. след дванадесетгоди
шен църковен стаж.



Приложение № 14
Документ от Йерусалимския патриарх, в който се чете неговото
благословение към моето недостойнство като архиепископ.

Превод от гръцки »ЗИК

ДИОДОР, ПО БОЖИЯ МИЛОСТ ПАТРИАРХ НА СВЕТИЯ ГРАД ЙЕРУСАЛИМ
И ЦЯЛА ПАЛЕСТИНА

Наше смирение с настоящето наше патриаршеско писмо известяваме,
че Архиепископ ХРИСТОФОР СЪБЕВ посети и се поклони на просветите
места за поклонение на старшата Майка на църквите в Сион
(всесвещения храм на Благовещението на св.Богородица в Назарет),
богоприемната пещера иа Рождеството във Витлеем,
Четиридесетдневната планина, страшната Голгота, всесветия Гроб
на Спасителя, мястото на Възнесението в Елеонската планина,
хълма на светия Сион, Богородичния гроб е Гетсимания, гроба на
Лазар във Витания, планината Тавор, Тивериадското езеро,
кладенеца на Яков и останалите свети места, послужили на
Изкупителя за наше спасение и се освети във водите на свещената
река Йордан.

Като завърши с благодатта на всесветия и живоприемен Гроб на
Нашия Спасител Христос своята свещена обиколка по светата земя и
се възроди в струите на непорочната ни вяра, изпращаме го да си
отиде у дома с нашита отечески благопожепания и патриаршески
благословии, а като потвърждение и трайно свидетелство за
неговото брагочестйво поклонничество връчваме на посочения
благочестив поклонник това наше патриаршески подпечатано
удостоверително писмо.

Диодор Иерусалимски Свети град Йерусалим,
пето Гдне 1993х.

В плетеницата долу:

Диодор Иерусалимски, по Божия милост, и молитствувател в Христа.

За верността на превода:

Приложение № 15
Превод на документа от Йерусалимския патриарх.



Приложение № 16
Писмено изявление и обещание, дадено от митрополитите Кали-
ник и Панкратий преди епископското ми ръкополагане, което те
нарушиха, като ръкоположиха човек, избран с червената бюлети
на, за епископ на Силистра.

V“ ТА РП

К0ПЙЕ1СШ НЯ СИНОД на БЪЛГАРСКАТА
ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА НА Г

39 о т  1 5 ,0 6 ,1 9 9 2 г

КОПНЕ:ОТДЕЛ СЛЕДСТВЕН при ГЛАВНА

ПРОКУРАТУРА на 1г 1 3 6 9 8 ,9 2 ,1 1 1
о т  1 7 ,0 7 .1 9 9 2  г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гр.София 2 2 ,0 7 .1 9 9 2 г

В ,Михайлов - прокурор при СГП след като се запозная с материалите на пре
писката й- 1 9 3 9 /9 2 г  по  описа на същата прокуратура

У С Т А Н О В И Х :

Преписката е образувана по повод на обжалвано постановление
за отказ о т  8 ,0 6 ,1 9 9 2 г  което У-та РП е препратила преписка К1 0н 25379/г

Жалбата е неоснователна,
Приложените към преписката материали подкрепят фактическите

констатации отразени в обстоятелствената част на постановлението за отказ.
Отчитайки обстоятелството, че лицата влезли в сградата на

Светия Синод са действували на основание на административен акт й* 92  о т

2 5 .0 5 ,9 2 г  на Дирекцията на вероизповеданията при Министерския съвет обос
новано Заместникрайонният ПРОКУРОР е стигнал до правилния извод, че в кон
кретния случай НЕ са осъществени СУБЕКТИВНИТЕ признаци на ЧЛ. 3 23  А Л ,1  от

НК ПРЕДВИД на което е ОТКАЗАЛ ОБРАЗУВАНЕТО на предварително производство,
Липсват и основанията за прокурорска намеса по реда опреде

лен от Наредба Г  1 за установяване и отстраняване на самоуправствата
/Д . в  бр 57 о т  2 1 .0 7 .1 9 8 1  г /

По изложените съображения и на основание ч л . 1 8 1 -1 8 3  о т  НПК
П О С Т А Н О В И Х :

Оставам жалбата без уважвние.
Потвърждавам обжалваното постановление за отказ от 8 . 0 6 , 9 2 г

като обосновано и постановено при изяснена Фактическа обстановка.
Преписката да се върне на У-та РП.

V У
Прокурор: г [

I /Михайлов/

Приложение № 17
Постановление на Софийската градска прокуратура, че моето
влизане в синодалната палата не е самоуправство, нито окупа
ция.
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ОСТАВЯ ЬЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Светр.я Синод пя Бългяпскята
православна църква -  гр.София за допускани на обезпечение
на бъдещ иск срещу мигрополитигр.:Невгокопски Пимеп.Стаоозягорски
манкратий.Врачански Калиник и духонвптл лица:Хпистофор Събев,
Анатолий Балачен.Константни “ етоов и Камен Бараков,чвез налагане
на запор върху движими вещи.

Определението не подлежи на обжалване. ■

Е) ъртЪ
Приложение № 19 а, б

Приложение № 18
Документ от Софийския градски съд, че не се допуска обезпеча
ване на бъдещ иск срещу мен.

Протокол, че кондиката на Светия синод се съхранява в Държа
вен архив и че архиерейската корона ми е подарена от епископ
Антоний.
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ДО ДР. ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО
ТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

НА КОМИТЕТА ПРИ М-ВО
ВЪПРОСИТЕ НА БЬЛГАРСК/
И РЕЛИГИОЗНИТЕ КУЛТОВЕ

Т У К ’

РУГАЛО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 25 т .м .  н а  наш а д р е о  се получи
но писмо и зд ад ен о  от Д виж ението  з а  р е л и г и о зн а
Колежа за  иконом ически  и п о л и ти ч еск и  н аук и  в Лондон.

В ъпросното о т к р и т о  писксо пи се  сто р и  и н т е р е с н о , е т о  защ о н ад леж 
но п ро вед ен о  Вк г о  изпращ ам е з а  с зе д е н й е

едно п е ч а т н о  ц и р к у л я р -
с в о б о д а  в А ф р и к а ,ч р ез

П рилож ение: 1 о р к ги и а л  ъ л ф е й о д » ____  С п очитани
/П р е д с е д а т е

Приложение № 21
Придружително писмо от Външно министерство на документ за прехвърляне на средства от Женевския
икономически съвет (Световен съвет на църквите) за въоръжената борба на левите революционни аф
рикански движения.



год.

К о м и тет  по в ъ п р о с и т е  н а  БПЦ и н а  РК

до
СТОЛИЧЕН НАРОДЕН СЪВЕТ

УПРАВЛЕНИЕ "КУЛТУРА"

делотон.

роа^три н а
юиен съдая

гр . СоЛЙЯ,ЛИЧ9Н ПЗСПО1
сзо салонно у-ние на I
па триа рх ш й ш .п ? а д а
БУГАРСКАТЛ НАТРИАнМ

главен кряаконсулт на &
на БЬЛГАгСК\ТЛ ДЬ-ИАВЛ,]
в лицето на ОБЩИНСКИЯ а
ставителя му ГЕОРГИ СОТ1
гр . Асеновград «следния ।

^ Й “ ,,ЯЬВЕГ Гр»АС&ЮВГгАД Чрв» I
ИРОВ ДИНКОВ — замихредсадател на
не движим имот собственост “  " ~
‘ородица крей а»Бачксво,(

_______ _ _  _ _ _ _ _ _ _ I АЙ А'(?ГИР* _ пп я» а к  да 1Г7НД&
ПАМЕТНИК. НАе № У РА Т А ^аходач  ое  в г а ,  Асеновгре
имот ал.В 4526 /четири хиляди петстотин двадесет
т а д т а л  311  /т р и с т а ж  еди надесети /,за  който е  <и
XVIII /осем надесети/ по ш ина на гр» Асеновград.
одобрен п о  .заповед В .4 8 0 /7 3  год,,състоящ  м  от
о  площ от 2400 кв»м. /д в е  хиляди ж четиристотин
шцихуг,"Крнва* «имот шхДВ 4527 ооботжш ш д на 1

и след като с е  уверих в тяхната еа
с щ п е  ми заявиха-че сключват слщХ.БЬЛГАРСЙАТА ПАТРИАРШИЯ -
нието на Св.Синод взето в засядаш
протокол В 12 рв лицето на БЪЛГАРИ
ТЕЛ НА СВ.СИНОД чрез пълномощника

> му от 24 дни 196 3  год».
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ т § в  -
►рваршия -  Ов»Сияад*царп в

М оля, з а  н а б л ю д а в а н е  м а н и ф е с т а ц и я т а  на

с о ф и й с к и т е  тр уд ещ и  с е  по с л у ч а й  1 м ай -  Д ен  н а

м еж д у н а р о д н а т а  с о л и д а р н о с т  н а  т р у д е щ и т е  с е ,  д а  б ъ д а т

и з д а д е н и  п р о п у с к и  з а  т р и б у н и т е  д о  м а в зо л е я  на с л е д н и т е

л и ц а :

1 .  Максим П а т р и а р х  Б ъ л га р ск и

2 .  Г е л а с и й  -  Г л а в е н  с е к р е т а р  н а  С инода

3 .  п р оф . Ш иваров -  р е к т о р  н а  Д у х о в н а т а  а к а д ем и я

4 .  Миран Т о п ч и ев  -  Г л а в ен  мюфтия
5 .  Й осиф  Л еви

6 .  Г а р о  Д е р м е с р о б я н

7 .  А р хи еп и ск о п  М ардиклн

ЗАМ.МИНИСТЪР,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА

/Л .П о п о в /

Приложение № 22
Нотариален акт за харизване на Бачковския метох от Максим за
комунистическия режим.

Приложение №23
Кои стояха на комунистическите трибуни.
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за епископ Дометиан - Първи викарен епископ
на Софийска епархия на Българската правос
лавна църква (БПЦ)

През периода 1967-69 год. е изпратен на богословска и ези
кова специализация във Великобритания и Швейцария, където получа
ва добра езикова и икуменическа подготовка, след което последова
телно а работил като протосингел на Софийска митрополия и Главен
секретар на Синода на БПЦ. От 1974 година е епископ.

По характер е скромен, контактен, добър компаньор с хубав
глас и певчески данни. Притежава много добра обща култура и богос
ловска подготовка и има висока ерудиция и интелектуални възможност
та. Владее английски, френски и руски език. Въпреки високия духовен
сан поддържа връзки с жени, което се стреми да запази в тайна.

Умерено религиозен, без да изпада във фанатични или мистич
ни настроения. Не; одобрява някои консервативни религиозни догми и ги
чувствува като тежест.

Лоялно настроен към общественополитическия строй в НРБ и
проявява много добро отношение към Руската църква и Съветската
държава. В отделни случай допуска неразбиране задачите на църквата
в условията на социалистическото общество.

Заемайки различни ръководни постове в йерархията на БПЦ,
еп. Дометиан е натрупал богат църковно административен опит. Като
висш духовник поддържа добри взаймоотношения с държавните органи к
обществени организации по места.

Дългогодишен участник в провежданите международни църковни
мероприятия, където като представител 6а БПЦ отстоява позицията на
НРБ, СССР и социалистическите страни. Член е на подкомисията на
Християнската мирна конференция за Близкия изток.

Въз основа на гореизложеното считаме, че епископ Донетиан
притежава необходимите качества за Видински митрополит.

София, м.кни 1987 година

Приложение №24
Из справката за епископ Дометиан, когато е предложен за митро
полит. От резолюцията, подписана от Любомир Попов, се вижда,
че министърът на външните работи Петър Младенов е решаващи
ят фактор кой да стане владика.

+ Архиеп. Христофор Събев
СВЕТЛИНА ЗА БЪЛГАРИЯ
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