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BULGARISCHE DIÖZESE von WEST-und MIТTELEUROPA der BULGARISCHEN 

ORTHODOXEN КIRCHE – BULGARISCHES PATRIARCНAT HEILIGE METROPOLIE 

BERLIN   

Deutschland 

__________________________________________________________________________ 

Архипастирско послание  до клира, монашеството и миряните 

на Западно и Средноевропейска епархия на БПЦ-БП по случай 

Възкресение Христово 

 

„Заспивайки по плът като мъртъв, Царю и Господи, възкръснал Си  на 

третия ден, въздигайки Адам от тлението и обезсилвайки 

смъртта. Ти Си Пасха нетленна, спасение на света“ (Светилен на 

празника) 

Досточтими отци,  
Възлюбени в Господа братя и сестри,  
Скъпи епархиоти на Западно- и Средноевропейската епархия на БПЦ-БП,  
Христос възкръсна!  

 

Въпреки, че траурният характер, с който се характеризира Великият пост не 

е приключил заради върлуващата пандемия на COVID-19, все пак сме 

приканени да отпразнуваме Празника на Празниците – Пасха Христова при 

безпрецедентни условия. Тази година трябва да останем в домовете си, 

нашите църковни общини няма да могат да съберат вярващите, за да 

прославят заедно Възкръсналия Христос. Някои от нашите духовници ще 

служат при закрити врата, а повечето също ще трябва да останат у дома си 

и от там да отслужат полагащото се пасхално последование. Въпреки всичко 

това Църквата, земна и небесна, е длъжна тържествено да отпразнува 

Възкресението на нашия Спасител. Тържествено да възхвали победата на 
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смъртта и началото на новия вечен живот! Как в това смутно време можем 

да направим това? Отговорът на този въпрос ни дава светият апостол и 

евангелист Йоан Богослов. След Своята кръстна смърт и възкресение 

Христос се явил на своите ученици, които „поради  страх от иудеите“ стояли 

изплашени при заключени врата в една къща. Господ минал през вратата, 

застанал посред тях и им казал „Мир вам!“, а „учениците се зарадваха, като 

видяха Господа“ (Йоан 20:19). 

Днес всички ние, непреките Христови ученици, се намираме в подобно 

положение. Затворени в своите домове, страхуващи се. Днес вярващите не 

са в храма, неумишлено или по неуважителни причини, а изпълнявайки 

своя граждански дълг, но най-вече и послушание към своите духовни 

наставници, които загрижени за духовните си чада приканят, може би за 

първи път в църковната история, вярващите да останат по своите домове и 

да не идват в храма. Именно заради това, след като нямаме възможността 

подобно на жените мироносци да се затечем към животворящия гроб 

Господен и да се уверим, че Той наистина възкръсна, то Той Самият ще 

дойде при нас, като отиде при своите ученици и ни донесе Своя мир, като 

ни изпълни с радост, която по Неговото обещание, никой не може да ни 

отнеме! (Йоан 16:22)  

Всички членове на Църквата сме убедени, че Възкръсналият от мъртвите ни 

дава много повече от това, от което имаме нужда! Той ни дава всичко! Сега 

Го умоляваме да ни избави от смъртната опасност, която пандемията на 

коронавируса носи. Знаем обаче, че рано или късно, земният живот на 

човек приключва. Христос може не просто да го удължи, но може и да ни 

даде нещо много по голямо – вечният живот, който няма да има край. Ето 

защо, ние християните, по думите на Св. Йоан Златоуст, можем да 

празнуваме Пасха всеки ден, дори и при най-лошите обстоятелства, имайки 

доверие на Този, Който беше разпънат и възкръсна заради нас. Нека всички 

натъжени от сегашната мрачна ситуация, се вслушаме в тези 

обнадеждаващи слова. Да!!! Възкръсналият Спасител ще дойде в нашите 

домове и при заключени врати. Но нека не заключваме вратите на нашите 

сърца, защото ако тях заключим, то Той няма да дойде, понеже уважава 

свободната ни воля.   

Нека си спомним, че Христос не обвини Своите ученици, които бяха 

изплашени поради страх от иудеите, а дойде, и при заключени врата, им 
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донесе мир и радост без да ги презира! Той не се поколеба и след осем дни, 

при същите условия, отново да им се яви и им донесе същите дарове.  

В тези трудни за всички ни дни много от нашите вярващи са смутени от 

думите и действията на някои наши братя и сестри, които се опитват да 

очернят светата Църква и я обвинят в безхаберие към живота на хората. 

Църквата винаги е бдяла за благоденствието на всички и в момента повече 

от всякога извършва своята най-важна функция, а именно да се моли за 

всички независимо от техните възгледи и виждания. Христовата любов е 

безгранична към всички и особено към тези, които несъзнателно гонейки 

Го, всъщност не съзнават, че те още по-вече Го търсят. Към всеки Господ има 

начин как да достигне и му даде своя мир, стига той да го желае.    

Проследявайки световната история ще установим, че никой съзнателен 

гонител на Църквата не е стигнал далеч, защото сам Христос е дал обещание 

при основаването ѝ, че и портите адови не ще ѝ надделеят! (Мат.16;18) 

 Скъпи в Господа братя и сестри, 

 С тези утешителни слова, които накратко описват истината на нашата 

Църква, нека със смирение и копнеж да очакваме посещението на 

Възкръсналия Спасител. То ще стане възможно, когато се изпълним с любов 

и състрадание към нашия ближен и запалим в сърцата си във всяко време и 

във всеки час пасхалната светлина. Така, изпълнени от тях, с едно сърце и 

една уста да пеем победоносния химн на църквата: „Христос възкръсна от 

мъртвите и чрез смърт потъпка смъртта и на тия, които са в гробовете живот 

дарува“! Нему слава во век и веков. Амин.  

               Христос възкръсна!  

 

                                                  

                                       Западно- и Средноевропейски митрополит  


