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Скъпи в Господа Иисуса Христа и посветени Нему православни духовници, монашестващи,
братя и сестри, уважаеми читатели, търсещи Истината,
Февруарският ни брой‘2016 е посветен на отбелязването на Св. Трисветители, 30 януари - малък
храмов празник на храм „Св. св. Кирил и Методий”. Затова в настоящото издание на „Символ на
вярата” ви предлагаме:

 Доказателства за това, че съвременни протестантски секти като „Свидетелите на
Йехова” и „Мормоните” изопачават християнската вяра и са всъщност проповедници на
стари ереси като арианството и духоборството.  Тях, както и много други ереси,
богоумъдрените св. Трима светители са изобличили заедно с I-вия и II-рия Вселенски събори
и решително са ги отхвърлили още през 4 век.

 Извадки от основополагащи съчинения на св. Трисветители – св. Василий Велики, св.
Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст, в които правилно се изповядва православната
вяра в противовес на стари християнски ереси и нови псевдохристиянски секти.

 Катехизически поучения на новоканонизирания св. Серафим Соболев, Богучарски
архиепископ и Софийски Чудотворец.

 Информация за храм „Св. св. Кирил и Методий” и неговите текущи дейности.

Днес множество секти пречат на
некръстените хора или на неправославните
християни да намерят пълната истина за Бога и
вечното спасение, която се пази и живее в
светото Православие. Нещо повече,
проповядвайки и „мисионерствайки” в
традиционно православни държави, каквато е и
България, сектантите откъсват живи членове,
понякога и цели семейства от Православната
Църква и това оказва пагубно влияние върху
ежедневния живот на заблудилите се хора, както
и върху духовното им развитие и живота на
техните близки. Такива секти например са
„Свидетелите на Йехова” и „Мормоните”,
които от гледна точка на българското
законодателство са регистрирани
вероизповедания, но всъщност са могъщи
финансови корпорации с политически амбиции.
Те са опасни сектантски организации, които в
редица аспекти от своите учения напомнят на
отдавна развенчаните ереси арианство и
духоборство.

СЕКТИТЕ „СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА”
и „МОРМОНИТЕ”
Стари ереси в нова опаковка

Старите ереси
Арианството е триадологично-

христологична ерес, която изкривява учението на
Православната Църква за Св. Троица и Нейното
второ Лице Бог Син.  Арианите твърдели
следното: „Било време, когато съществувал само
Един Бог Отец, нероден, Първопричина на всичко.
Искайки да създаде свят, и знаейки, че светът,
разбира се, ще бъде отделен от Бога и не ще
може да понесе непосредствените действия на
творческите Му сили,  Бог Отец от
несъществуващото сътворил посредническо
Същество между Себе Си и света - Сина Божий,
та чрез Него да създаде света. Като сътворен
от несъществуващото, Синът е също така
изменяем по природа, както е изменяемо
творението.” Ето какво пише в своето Слово за
Благовещение /произнесено през 1946 г./ св.
Серафим Соболев за основателя на тази ерес -
александрийския свещеник Арий: „Днес е
началото на нашето спасение, днес се открива
пазената от векове тайна: Синът Божий става Син
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на Девица...” (Из тропара на Благовещение) Някога
големият еретик Арий дръзнал да изяснява истината
за въплъщението със своя ум и се получила хулна ерес,
защото Арий учел, че Христос не е Бог, а твар. Тази
ерес разрушава основите на цялото християнство,
защото словото Божие и Църквата чрез устата на
своите св. отци свидетелствуват, че нашето изкупление
и спасение е могъл да извърши само Бог, въплътил се
от Дева Мария в момента на Благовещението.” По
повод арианството се свиква Първият вселенски събор
през 325 г. в малоайзийския град Никея по времето на
император Константин Велики. В събора участвали 318
отци – между тях били св. Николай Мирликийски
Чудотворец, св. Спиридон Тримитунтски Чудотворец,
св. Атанасий Велики и много други. Решенията на I
Вселенски събор били потвърдени от II Втория
Вселенски събор, който допълнил Никейския Символ
на вярата (т.е. изработените до онзи момент членове
1-8).

Духоборството (македонианството) е
триадологично-пневматологична ерес, която  изкривява
учението на Православната Църква за Св. Троица и

нейното Трето Лице Бог Св. Дух. Ереста е създадена
от еретика Македоний, цариградски епископ, който
проповядвал за подчинеността на Св. Дух спрямо Бог
Отец и Бог Син. Казвал, че Св. Дух е сътворена сила и
няма същото божествено естество като естеството
на Отца и Сина. Църквата реагира твърдо и през 381 г.
в Константинопол се събира за заседания  ІІ Вселенски
събор. Св. Василий Велики е починал само две години
преди свикването му, но неговият верен приятел и
продължител на учението му за Св. Дух - св. Григорий
Богослов за известно време дори оглавява и води
събора. Благочестивият  император Теодосий Велики
(347-395) застава твърдо зад Църквата в борбата й за
отстояване чистотата на православната вяра и за
разобличаване на македонианството (духоборството).
В работата на събора участвали такива светии на
Православната Църква като св. Мелетий Антиохийски,
св. Григорий Нисийски, св. Кирил Йерусалимски. Била
изработена втората част от Символа на вярата (от 8-
ми допълнен до 12-ти член). Той се пази ненакърнен и
в пълнота се изповядва от православните християни
по време на всяка св. Литургия вече 1600 години
навсякъде по света.

КАКВО УЧИ ДНЕС СЕКТАТА
„СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА”

ЗА СВ. ТРОИЦА, ЗА ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС
И ЗА СВ. ДУХ?

Сектата „Свидетелите на Йехова” има редица
скандални вярвания.

- Те забраняват кръвопреливането, поради
което много техни членове, включително и множество
деца по целия свят, са изложени на смъртна опасност
при инциденти и здравословни проблеми, изискващи
преливането на допълнителна кръв;

- Те отхвърлят личните рожденни дни,
почитта към националния химн, към
националния флаг и редица други изражения
на принадлежността към Отечеството,
националните традиции и семейството.

Подробен анализ на заблужденията на тази
секта ще направим в друг брой на „Символ на
вярата”.

Тук ще се съсредоточим върху най-
срамното в учението на „Свидетелите на
Йехова” – хуленето на Бога по отношение
Лицето на Сина Божий Господа Иисуса Христа
и Лицето на Св. Дух.

-  Както повечето протестанти, тази секта
изписва името на Иисус като „Исус”, което е
крайно неправилно, тъй като Иисус означава Спасител,
а „Исус” не означава нищо.

-  В навечерието на Възкресение Христово сектата
разпространява из цялата страна листовки за свои
сбирки с надпис като този: „Каним Ви на

годишнината от смъртта на най-великия човек,
живял някога” [Оставили сме изписването, както е
в сектантските материали.]

- „Свидетелите на Йехова” пишат кощунствени
неистини за св. Кръст Господен: „Исус не умрял на
кръст. Той умрял на стълб, на кол.” [Брошура
„Какво изисква Бог от нас?”, с. 23]

- В официалния си сайт „Свидетелите на Йехова”
дръзват да изрекат и друга страшна лъжа: „Ако Исус
е Бог, както учат някои църкви, то кой е
възкресил Исус? Исус не е Бог, а Синът на Бога,
на Йехова. Именно Йехова възкресил Исус. (Римляни
10:9) Един библейски учен казва: „Немислимо е

Конгрес на „Свидетелите на Йехова”
(снимка: http://www.bnews.bg)
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- Сектата учи следното: „Светият дух не е

личност; това е божията действена сила.” [Пак в
същото издание.]

Ние по-нататък ще опровергаем тези хули на
„Свидетелите на Йехова” не с цитати от
анонимни „библейски учени”, на каквито те се
позовават, а с помощта на светоносните слова на
мъдрите всецърковни учители - св. Трисветители!
Тяхната роля е незаменима в утвърждаването на
православното учение за Св. Троица с Нейните Три
божествени Лица, за двете природи в Господ Иисус
Христос – божествената и човешката, и за Св.
Дух.

КАКВО УЧАТ ДНЕС „МОРМОНИТЕ”
ЗА БОГ ОТЕЦ, ЗА ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС

И ЗА СВ. ДУХ?
Виждали сте по нашите улици и площади такива

„мисионери”, които искат да научат православния ни
народ на някакво „ново учение” за Бога. За тези, които
го познават в дълбочина, се оказва, че това учение
толкова се е отдалечило от св. Библия, че в
същността си даже не е християнско. Защото
проповядва за Земята като за „женско
божество”; твърди, че на други планети и в други
галактики живеят други божества;  че
човешката душа съществува преди да се зачене
човешкото тяло; някои по-малки разклонения
все още практикуват многоженството;
разпространяват своето фалшиво „свещено
писание” „Книгата на Мормон” и пр. Важно е да
отбележим, че мормонската секта е разцепена в САЩ
основно на три по-големи течения:

1) „Официалната” секта The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints = Църквата на Исус Христос
на светиите от последните дни”.  Пред
държавната власт тази секта отрича многоженството.
Центърът й е в Солт Лейк Сити, щата Юта, САЩ. В
България е регистрирана като вероизповедание. Тя е
най-известната за широката аудитория.

2) The Church of Jesus Christ = Църквата на Исус
Христос, с център в Мононгаела, щата Пенсилвания,
САЩ.

3) Алтернативна на горните секти е Community
of Christ = Общност на Христос (преди известна
като Reorganized Church of Jesus Christ of Latter
Day Saints), с център Индипендънс, щата Мисури,
САЩ. /Като „по-умерена”, тази общност, за разлика
от предходните две, е член на икуменическата
организация Световен Съвет на „църквите” – ССЦ,
който се стреми да създаде „глобална християнска
църква”, но не върху основата на Истината – Христос
чрез завръщане на всички в лоното на св. Православие,
а в угода на земни, чисто човешки цели.

Тук ще набележим основните ереси за Бога, които
проповядва първата мормонска общност – „Църквата
на Исус Христос на светиите от последните дни”.
Защото точно нейните „мисионери” срещате у нас с
мормонски библии в ръце, които около 2 години вършат

своето „служение”, за което после получават правото
на безплатно образование в някой от мормонските
университети. Подробен критичен анализ на
мормонизма ще публикуваме в друго издание на
„Символ на вярата”.

Сектата „Църквата на Исус Христос на светиите
от последните дни” проповядва следното объркано
учение [цитираме раздела „ПОЯСНЕНИЯ” от тяхната
книга „Евангелски принципи” със съответното
мормонско изписване]:

- „ИСУС ХРИСТОС: Син на Бога” (с. 257). В
същата книга мормоните определят и дявола като
„Духовен син на Бога” (с. 256) ?!

- „СВЕТИЯТ ДУХ: Дух, Който разкрива
истини на човеците” (с. 257).

- „Аз съм Исус Христос. Аз съм Бащата и
Синът.  /…/ Ето, това тяло, което виждаш, е
тялото на Моя дух” [Етер 3:14,16. -В: Книга на
Мормон. 2004, с.622, 623]

- Мормоните в „официалната” си и общодостъпна
книга пишат, че Отец, Син и Св. Дух са един вечен Бог
[Алма 11:44.-В: Книга на Мормон, с. 296], но
действителното им учение, което се проповядва в
техните класове и домашни събрания, е съвсем друго.
В него ясно прозира умаляването на достойнството на
Отца във връзка с хората, както и достойнството на

Мормонски „мисионери” (снимка: billingsgazette.com)

който и да било — дори Христос — да може да
възкреси самия себе си.“ [Това е цитат от
ежемесечното списание на сектата „Стражева кула”/
март/2013, статия „Дали възкресението на Исус е
действително събитие?” - https://www.jw.org/bg]

- В брошурата си „Какво изисква Бог от нас?” (с.
22) сектата дръзва да заблуждава последователите
си и нищо неподозиращите си читатели така: „Дали
Йехова е троица – три личности в един Бог? Не!
Йехова, Бащата, е „единият истинен Бог” /…/
Исус е Неговият първороден Син, и той е
подчинен на Бога.”
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Сина Божий и на Св. Дух спрямо Отца и във връзка
с хората.

- „Пророкът Йосиф Смит [Джоузеф Смит –
основателят на мормонизма] каза, че ако ни е
позволено да видим Бог ние ще открием, че
Той прилича на нас. Той има тяло от плът и
кости. Той има очи, уши, нос, ръце, крака и
всички други части на тялото, които ние
имаме. Въпреки че Бог изглежда като нас, Той се
различава от нас. Той е съвършен; ние не сме. /…/
Всичко, което Той прави е да ни помогне да станем
като Него” [Евангелски принципи, с. 3-4]. „Той ни
казал, че ако ние следваме този план, ще
станем всесилни; ще получим тела като
Неговото; ще се сдобием с духовни деца, каквито
Той имаше в наше лице и ще притежаваме
съвършено щастие” [Евангелски принципи, с. 7].

- „И тъй като всички ние сме Божии чеда,
ние сме братя и сестри. Първият духовен Син
роден от Бога, нашия Отец, е Исус Христос.
Той е най-възрастният ни брат” [„Евангелски
принципи”, с. 5]. „Най-възрастният ни брат,
Исус Христос, наричан тогава Йехова, пожела
да бъде изпратен” [Евангелски принципи, с. 11].

- „Небесният Отец и Исус Христос имат
тела от плът и кости; обаче Светият Дух няма
такова. Той има духовно тяло както телата,
които сме имали преди да се родим на тази
земя” [„Евангелски принципи”, с. 26].

- Мормоните представят Св. Дух като
ограничен „член на Божеството”, защото „Той
може да бъде само на едно място в едно и
също време, но Неговата сила може да се
чувствува навсякъде в едно и също време”
[„Евангелски принципи”, с. 26].

Непоследователното учение на тази секта внася
различие и подчиненост между Отца, Сина и Св.
Дух, а с това – и разделение в мормонската
„троица”. Единосъщният Бог-Троица, в който ние,
православните християни, вярваме, е Дух. Едно от
Лицата Му – Бог Син – в определен исторически
момент прие и човешка природа и се въплъти като
Иисус Христос. Но като Бог, Синът Божий няма
физическо тяло, а вечна неизменяема духовна
божествена същност, една и съща със същността
на Отца и Св. Дух. Ние можем да се обожим по
благодат, а не да станем богове по същност, както
внушават мормоните на своите последователи.

СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ

В своето епохално съчинение „За Светия Дух”
св. Василий Велики (ок. 330 - 379) отбелязва: „Той
е наречен Божи Дух, а също така „Дух на истината,
който изхожда от Отца /Йоан 15:26/; Дух прав, Дух
ръководен. /Пс. 50:12/ Дух Свети е главното Му,
собственото Му название: а това е най-вече
означението на всичко безтелесно, изцяло
невеществено и несъставно. /.../ Който живее,
несътворен, ала сътворяващ живот...; Който Сам
в Себе си пребивава, но се намира навсякъде. /.../
Недостъпен по природа, достижим поради

благостта си;
изпълващ всичко
със Своята мощ,
споделим само с
достойните за
Него, при това
отдаващ им Се
не в една и съща
мяра, ала раз-
п р е д е л я щ
Своята енергия
с ъ о б р а з н о
степента на
в яр а та . ”[П ос .
съч. С., 2002, сс.
34-35.]

Св. Василий
Велики е виждал колко лукави и гибелни са ересите
за човешката душа. Затова 125-то му писмо се
отнася до това, че не можем да сме толерантни
към еретическите заблуди, нито да бъдем в
църковно-евхаристийно общение с религиозни
общности, с които не споделяме едни и същи
догмати – православните!

СВ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

Най-добрият
приятел на
В е л и к и я
Василий св.
Григорий Бого-
слов, подкрепя
размислите на
своя духовен
брат в Словото
си за Светия
Дух и пише:
„Неговата бо-
жественост е
дори твърде
добре засви-
детелствувана
в Писанието.

Забележи следното: Христос се ражда - преди това
Духът идва (Лука 1:31, 35); Христос се кръщава -
Духът свидетелствува (Лука 3:21-22); Христос е
изкушаван - Духът Го отвежда (Мат. 4:1; Лука 4:1,
14); Христос дава сили - Духът Го съпровожда
(Мат. 12:22, 28); Христос се възнася - Духът Го
приема (Деян. 1:9; 2:3-4)” [Григорий Назиански.
Слово ХХХІ. За Светия Дух [или за богословието
слово пето]. - В: Григорий Назиански. Пет
богословски слова. С., 1994, с. 132].

„Отец е Божие име не по същност и не по
действие, а по отношението, което Отец има към
Сина или Синът – към Отца. Защото тези
наименования както при нас показват близост и
родство, така и там означават съприродността на
Родилия с Родения” [Св.  Григорий Богослов.
Творения, т. 2. Слово 29. За богословието трето,
за Бог Син първо. Славянобългарски манастир
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„Св. Вмчк Георги Зограф”. Света гора, Атон. 2010,
с. 146]. „Защото всичко, което Отец има,
принадлежи на Сина,  както и обратното,
принадлежащото на Сина принадлежи на Отца. И
така, не съществува нищо собствено; защото
всичко е общо. И самото Им битие е общо и
равночестно” [Св. Григорий Богослов. Творения,
т. 2. Слово 30. За богословието четвърто, за Бог
Син второ. Славянобългарски манастир „Св. Вмчк
Георги Зограф”. Света гора, Атон. 2010, с. 163].

СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ

„Какво би
казал за името
Син Божи? Това
име би било
нелепо, ако
беше сътворен,
както твърдите
вие. Понеже
Той не се е ро-
дил по-рано и
после Бог да Го
е осиновил, нито
началото Му е
достойно за
презрение, а е
същностно и по
природа. /…/ И

навсякъде Той показва, че не е различен от Отец”
[Св. Йоан Златоуст. Избрани беседи върху
Евангелието според Йоан. „Омофор”, 2003, сс.31-
32,34]. „За да не би, когато чуеш „В начало беше
Словото”, да сметнеш, че е вечно наистина, но и

същевременно да допуснеш, че животът на Отец
е по-стар с известен период и е с по-голяма възраст
от този на Сина, и така да придадеш начало на
Единородния, Йоан е прибавил това „в начало беше
у Бога” – така вечен, както е Самият Отец” [Пак
там, с. 41].

СЪБОРНИ РЕШЕНИЯ
/извадка/

- I Вселенски събор – анатема против
арианството /респективно – „Свидетелите на
Йехова” и „Мормоните” и др. подобни ереси/:

“Които говорят, че имало [време], когато не е
съществувал Синът; че Той не е бил до рождението
и е произлязъл не по същност; или
утвърждаващите, че Син Божий има битие от
друго същество или същност; или че Той е
създаден, или сътворен, или изменяем, да бъде
предаден на анатема от Вселенската Църква”.

- II Вселенски събор – отхвърля маке-
донианството /респективно – „Свидетелите на
Йехова” и „Мормоните” и други подобни ереси.

- Борилов събор. Решенията на горните два
събора (относно ересите) са били препотвърдени

от състоялия се във Велико Търново на 11
февруари 1211 г. поместен събор, известен като
Борилов, защото е бил свикан при царуването на
благочестивия български цар Борил. В решенията,
известни като „Борилов синодик”, пише следното:

„ ...78. [На] всички еретици анатема.
   79. [На] онези, които не вярват право и

благочестиво в Светата,  Единосъщна,
Животворяща и Неразделна Троица, в единия
истински Бог, анатема: - трижди.

[На] всички, които правят ... нашия Господ
Иисуса Христа по-малък,  а  не равен на
предвечния Негов Отец: - анатема трижди.

[На този], който не изповядва, че пресветият
Божи Дух е единосъщен с Отца и Сина, анатема:
- трижди ...”
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СВ. СЕРАФИМ (СОБОЛЕВ)
АРХИЕПИСКОП БОГУЧАРСКИ И СОФИЙСКИ

ЧУДОТВОРЕЦ
На 3 февруари 2016 г. съвместно от Руската православна църква и Българската православна

църква-Българска Патриаршия бе канонизиран архиепископ Серафим Соболев, чиито св.
мощи почиват в криптата на руския храм-подворие в София – „Св. Николай Мирликийски”.
Канонизацията се състоя след внимателно проучване на жизнения път и архипастирския
подвиг на архиепископ Серафим, извършените по неговите молитви чудеса и несекващото
всенародно почитание към него.

Прославлението му се състоя в София на 25 и 26 февруари 2016 г. За него ще ви известим
в следващия ни брой.

В настоящата ни катехизическа рубрика ви предлагаме някои поучения на св. Серафим
Софийски Чудотворец – за благодатно назидаване във вярата и духовно-нравствено
възрастване за спасение!

1. Свято и неприкосновено пазете нашата
православна вяра, както в нейните канони, така и в
нейните догмати. Приспособявайте не вярата към
своя живот, а своя живот - към вярата. От истинно
православната вяра черпете цялото свое щастие.
Тогава вие ще бъдете истински синове на
Православната Църква и Господ ще излее върху
вас още тук Своите неизказани милости.

2. Без православната вяра няма благодат, няма
и истинна любов към ближните, а има само гибелен
егоизъм или само празни думи за любовта, както
е у еретиците и сектантите.

3. По всички догматически въпроси и по
особено спорните богословски мнения ние сме
длъжни строго да се придържаме към
светоотеческото учение. Само светите отци могат
да ни дадат безпогрешния и най-истинния мироглед
в областта на нашата вяра. Те се явяват за нас
спасителен критерий за Православието.

4. Ние, православните християни, изповядваме,
че с понятието Църква, като учредена от Самия
Бог за нашето спасение, може да се нарича в строг
смисъл само едно общество - на истинно
вярващите християни. Да бъде наричано църква
всяко от еретическите общества – това значи да
нямаме правилно разбиране за Църквата и да
сриваме нашата вяра и догмата за Църквата,
изложен в девети член от Символа на вярата.

5. Нашата Църква никога не е считала
еретиците за влизащи в нейния състав, в състава
на самото Тяло Христово. А и как е възможно
дадена икуменическа* гледна точка да бъде
считана за православна, когато Вселенските
Събори винаги са предавали еретиците на анатема,
т.е. на отлъчване от Църквата?

(* Икуменизмът е движение за обединяване на
всички християнски вероизповедания и секти без
отказване от еретическите заблуди от страна на
заблудилите се и без връщането им в
Православната Църква. - Бел. гл. ред.)
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6. Еретици могат да бъдат светии само след

покаяние или отричане от всички свои ереси и след
възсъединяване с Православната Църква.

7. Не трябва да обвиняваме Православната
Църква за това, че тя не се е смесила с еретиците
и че се е отделила от тях, а трябва да я ублажаваме
заради мъченическите подвизи, разделенията,
произтичащото заради възставането на еретиците
срещу Църквата, срещу нейните богооткровени и
светоотечески истини и даже срещу самия Бог.

8. Сектантската мистика - това е тайно
общуване с бесовете, а нашата мистика,
православната, - това е тайнствено общение с Бога.

9. Окултизмът и спиритизмът не е
шарлатанство, а е реално общуване с бесовете и
води към погибел.

10. Ако те връхлети униние, чети житията на
светиите. Старай се да прочиташ макар и само
няколко реда от тях. За душата те са сякаш като
благодатен дъжд, който освежава, ободрява и
радва.

11. Чети житията на светиите. В тях ще
намериш всичко, те на всичко ще те научат.
Сравнявай се не със своите ближни, а със светиите
- такова сравнение ни открива колко сме грешни.

12. Придържай се към своето монашеско
правило и Бог ще те държи.

13. Преди всяко дело си чети «Богородице» и
призовавай на помощ Божията Майка и всичко ще
бъде хубаво. Това аз сам съм забелязал от опит!

14. Трите главни грехове, в които лежи цялото
човечество: 1) блуд, 2) гордост, 3) жестокост.

15. Чревоугодието е  главната причина за
блудната страст.

16. Самоукорението е начало на спасението, а
самооправданието за човека е погибел.

Бюлетинът „Символ на вярата”, издаван от храм „Св. св. Кирил и Методий” излиза
ежемесечно, всяка последна неделя в месеца. Той е специализирано издание на
Българската православна църква-Българска Патриаршия, в което се поставя акцент
върху православната позиция спрямо другите религии, ересите и сектите. Целта на
бюлетин „Символ на вярата” е да просвещава неповярвалите човеци, да вразумява
хората, заблудили се религиозно, да укрепява и подпомага верните чеда на светата
Православна църква в техния живот, служение и подвизаване в Христа.

„Символ на вярата” служи и като информационен бюлетин за гражданите, медиите
и държавните институции по въпросите на сектантството с цел предпазване на нашето
общество от сектантското влияние, което е вредно и може да бъде дори разрушително
за личността, семейството, нацията и държавата като цяло.

Във всеки брой на „Символ на вярата” ще намирате също православни вероучителни
/катехизаторски/ материали, както и редовна информация за разноообразните
богослужебни, духовно-просветни и културни дейности при храм „Св. св. Кирил и
Методий”.

17. Покаянието е поправяне на живота.
18. Главното е да не осъждаме. Корен на

всички плътски грехове е осъждането.
19. В своя брат е нужно да виждаме Ангел, а

на неговия грях да гледаме като на болест.
20. В непослушанието се крие гордост. В

смирението се крие любов. В гордостта няма
любов. Всички твои нещастия идват от твоята
гордост.

21. Не поучавай,  ако не те питат!
22. Когато те обидят, непременно замълчи, и

ще придобиеш смирение. Нужно е, обаче, да се
мълчи не само с устата, но и със сърцето.

23. Гордостта е целувка с дявола.
24. Себелюбието носи печал и се лекува с

мълчание.
25. Любовта към Бога се състои в съблюдаване

на Неговите заповеди.
26. Когато починем, то ще разберем колко

близки са ни били Спасителят и Божията майка.
27. Най-главното е кротостта и смирението. Без

тях телесните подвизи са нищо. За телесни подвизи
без любов и смирение Господ наказва с блудна
похот, за да смири човека.

28. Молитвата спасява от всички беди.
29. Нито една наша молитвена сълза не е

напразна.
30. Чети Иисусовата молитва, слагайки

ударение върху думата «Господи» или «Иисусе»,
като гвоздей в сърцето. Тогава постепенно сърцето
ще бъде уловено от благодатта, и името Иисусово
ще изгони нечистите помисли от сърцето.

Подбрано от: http://www.pravoslavie.ru/
90332.html

Превод от руски: Десислава Панайотова



8 Ñèìâîë íà âÿðàòà, áðîé  21 - 28 ôåâðóàðè  2016

ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
1202 София, ул. „Г. Вашингтон” 47

Тел. 02 /983 14 85
Официален уебсайт: www.symvol.org

Храмово духовенство:

Негово Високоблагоговейнство иконом Александър В. Георгиев – предстоятел на храма и
председател на църковното настоятелство

Негово Благоговейнство свещ. Стилиян Табаков

Негово Благоговейнство свещ. Методий Корчев
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
При нашия храм работи

ЦЕНТЪР ЗА РЕЛИГИОЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

1202 София, ул. „Г. Вашингтон” 47,
Енорийски център - ет. 3
Тел. 02 /983 14 85, в. 215

Е-мейл: crsc_st_cyril_st_methodious@abv.bg
Директор: д-р Десислава Панайотова

Моб. тел.: 0878 44 54 57 или ++359 878 44 54 57 /от чужбина/

ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий”  предлага :

1. Безплатни консултации за граждани, засегнати от негативно сектантско влияние.
2. Безплатни консултации за граждани с въпроси в областта на история на религиите.
3. Безплатни консултации за граждани, желаещи да задълбочат познанията си в областта на

Православната християнска вяра.
4. Безплатни консултации за медии, организации и държавни институции.
5. Открити мисионерски лекции за видовете, същността и влиянието на сектите, както и за

православното отношение към тях – всеки първи четвъртък в месеца, от 18.00 ч. или 18,30
ч. в Енорийската зала. Изнесени мисионерски лекции в страната и чужбина.

6. Организиране и провеждане на квалификационни семинари и научни конференции.
7. Курсове по Православие за възрастни (начинаещи и напреднали групи) – всяка събота, м.

ноември – м. май.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ХРАМОВА БИБЛИОТЕКА

Над 3 000 тома в различни категории.

Работно време: Понеделник/Сряда/Петък: 11:30-13:30/16:00-18:00
Неделя: 10:30-14:30

За информация: 0878 394 801

За храм “Св. св. Кирил и Методий” настоящия брой на бюлетина „Символ на вярата” подготвиха:
Д-р Десислава Панайотова – гл. редактор на „Символ на вярата” и директор на ЦРИК „Св. св.

Кирил и Методий”
Красимир Георгиев - предпечатна подготовка, Издателски център „Св. св. Кирил и Методий”

О Т К Р И Т А    Б Е С Е Д А :
“ФЕМИНИЗМЪТ – ОТСТЪПЛЕНИЕ ОТ БОГА”

Лектор: г-н Бисер Божков – богослов, сътрудник на ЦРИК
Енорийски център на храм “Св. св. Кирил и Методий”, ет. 1 - Лекционна зала

3 март (четвъртък) 2016 г. - 18,00 ч.
ВХОД СВОБОДЕН


