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Скъпи в Господа Иисуса Христа и посветени Нему православни духовници, монашестващи,
братя и сестри, уважаеми читатели, търсещи Истината,
Извънредният ни майски брой‘2016 е посветен на храмовия ни празник 11 май – Св. св. Кирил и
Методий, както и на 24 май. Затова в настоящото издание на „Символ на вярата” ви предлагаме:
Патриаршеското слово за 24 май 2016 г.
Честването на храмовия ни празник.
Кратка хронология на основните събития в живота и служението на св.
равноапостолни Кирил и Методий.
„Написание за правата вяра” от св. Константин-Кирил Философ.
Информация за храм „Св. св. Кирил и Методий” и неговите текущи дейности.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
11 / 24 май
ПАТРИАРШЕСКО СЛОВО ЗА 24 МАЙ
„Ваши Преосвещенства,
Ваши Високопреподобия,
Досточтими отци,
Обични в Господа братя и сестри,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

подвиг, които Църквата винаги е приравнявала с
делото на самите Христови апостоли,
засвидетелствайки по този начин непреходното
значение и величието на стореното от тях, както
и своята вечна благодарност и признателност към
богомъдрите Солунски братя.
В тържествения и празничен ден, изправени
Появата на славянската писменост, заедно със
пред образите на
скоро последвалото я
светите равноапосПокръстване при
толни братя и
равноапостолния св.
просветители на
Борис І Михаил, бяха
славянския
род
и остават и днес
Кирил и Методий,
двата основопоотново се преклалагащи фундамента
няме пред тяхното
в многовековната и
величаво и родолюпревратна история
биво дело, с което в
на българския народ.
далечното девето
Двата стълба, опрестолетие бе набеляделили веднъж и
зан пътят към духовзавинаги принадлежния и културен възход
ността на нашия
на нашия народ, а
народ към християнпосредством него и
ската европейска
на всички славянски
цивилизация,
Св. Братя изнамират азбуката и превеждат св. Библия в
народи. Прекланяме
вдъхновили
и матеманастира „Св. Полихрон” - Витиния, М.Азия
се и прославяме
риализирали
всички
(сн. Ю. Христова, източник: www.bg-patriarshia.bg)
тяхното дело и
наши приноси към
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Негово Светейшество Българският
патриарх и Софийски митрополит
Неофит
(сн.
Десислава
Панайотова,
източник: www.bg-patriarshia.bg)

европейското
и
световното културно
наследство, заради
които и днес нашето
Отечество се радва
на уважението и
признателността на
м еж д у н а р о д н а т а
културна общественост.
Не бе случайно и
провъзгласяването
на равноапостолните
братя през втората
половина
на
отминалото столетие за съпокровители
на Европа. Едно
безспорно признание

не само лично за тях и за тяхното дело, но и за всички
техни ученици, последователи и приемници през
столетията, отдали силите и живота си на попрището
на славянската писменост и култура. Защото плодовете
от величавото дело на светите равноапостолни братя
са разпрострени из целия славянски свят, а стореното
от тях остава и до днес ярък образец и пример за
подражание от всички цивилизовани християнски народи
по целия свят.
Ето защо днес, в деня на славянската писменост и
култура, нашата радост е пълна и от нищо непомрачена,
защото след толкова много столетия делото на светите

Кирил и Методий остава живо и продължава да принася
плод, изявявайки се в нови и нови произведения на
културата, литературата и изкуството, все така
вдъхновявани от нашата православна християнска вяра
и от дошлата при нас заедно с нея славянска писменост.
Нека бъдем верни следовници на завета на светите
Братя!
Нека у всекиго от нас никога не угасва онзи
скъпоценен пламък, който в далечните дни те запалиха
сред нашия народ – пламъка на просветата и на
православната ни християнска духовност, за да пребъде
делото на славянските просветители, за да пребъде и
„държавата на духа” – нашата свидна православна
България!
Нека и днес, заедно с цялата Божия Църква, с едно
сърце и една уста и ние да възкликнем:
„Свещената двоица на нашите просветители да
почетем, които, чрез превода на Божествените книги,
отключиха за нас извора на богопознанието, от който
извор и до днес, непрестанно като черпим, облажаваме
ви, Кириле и Методие, които предстоите пред престола
на Всевишния и се молите топло за нашите души!”
(Кондак, гл. 3).
По молитвите на св. славянски просветители и
първоучители равноапостолните Кирил и Методий Бог
да благославя от небесните висоти православния ни
народ и да го укрепва във всяко негово добро начинание!
Честит и благословен празник!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
†НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ”

Слово на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит на молебена в деня на славянската писменост и култура,
София, ПКСХП „Св. Александър Невски“, 24 май 2016 г.

ХРАМОВИЯТ ПРАЗНИК НА ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ”
Празникът на двете светила, двамата братя, двете Софийска св. митрополия. В празничните богослужби
единици, сбрани в общото дело на благовестието и се включиха столични предстоятели и храмовото
просвещението!
духовенство в лицето на председателя
През този месец Бог отново ни
на храма ик. Александър В. Георгиев,
сподоби да изживеем радостта от
свещ. Стилиян Табаков и свещ.
отбелязването на храмовия празник на
Методий Корчев, носещ името на
нашия храм “Св. св. Кирил и
славянобългарския просветител св.
Методий” - едно от най-развитите
Методий. Специални гости на
духовни средища на БПЦ днес, в което
храмовия празник бяха архим. Филип
свещенослужението, просвещението и
Василцев - предстоятел на Руското
културата вървят ръка за ръка - за
патриаршеско подворие в София, и
слава Божия и спасение на хората.
ставр. ик. Нелуц Опря - представител
С благословението на Негово
на Румънския патриарх у нас.
Светейшество Софийския митрополит
В отслужването на тържествените
и Български патриарх Неофит
богослужения им съслужиха
храмовият празник бе отпочнат на 10
софийският
митрополитски
май 2016 г. с празнична вечерня,
протодякон Иван Петков и дякон
възглавена
от
Негово
Йосиф.
Преосвещенство Браницки епископ
Пред многобройния народ,
Григорий - Софийски викарий. Св.
изпълнил храма на вечернята, епископ
Литургия на 11 май 2016 г. бе
Григорий подчерта, че ако не бяха
предстоявана
от
Негово
светите братя Кирил и Методий,
Високоблагоговейнство ставр. ик. Чудотворната икона на св. Братя в нашия нямаше да ги има буквите, нямаше
храм
Ангел Ангелов - протосингел на
да ги има българските книги,
(сн. Десислава Панайотова)
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нямаше да я има по нашите земи спасителната
православна вяра, а вероятно нямаше да я има и
България. Еп. Григорий поздрави председателя на

храма о. Александър, храмовото духовенство,
преподавателите, учащите при храма, цялата енория
с празника.

Храмовото духовенство: ик. Александър Георгиев /в средата/, свещ. Стилиян Табаков /вдясно/ и
именникът свещ. Методи Корчев
(сн. Десислава Панайотова)

В отговор ик. Александър Георгиев благодари на
Светейшия Български патриарх и Софийски
митрополит, че е напътил стъпките на владика
Григорий към храм “Св. св. Кирил и Методий” и каза,
че тук се просвещаваме и освещаваме под

всегдашната закрила на св. Братя, винаги се молим
за здравето и преуспяването на първосветителя на
родната ни Църква и се подвизаваме с надеждата да
спасим нашите души.

ЖИТИЕ В ДАТИ
на св. братя Кирил и Методий
Св. Константин Философ, след като пропътувал
много земи като патриаршески мисионер и
просветител на Православието, по време на
последното си пътуване - до Рим, заболява тежко.
Но Всеблагият Бог му изпратил небесна утеха чрез
някакво дивно видение, което укрепило сърцето му и
го изпълнило с необикновена радост, така че той сред
болките си започнал да пее псаломския стих:
„Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома
Господен” (Пс. 121:1), като при това казал: „От сега
вече не съм служител ни на царя, ни на другиго по
земята, но само на Бога Вседържителя” и изрекъл
бележития философски афоризъм: „Не бях, бидох
и съм вовеки. Амин”.
В продължение на 50 дена той започнал да се готви
за своето най-последното пътуване - вече не
мисионерско, а небесно. Тогава приел и пълното
монашеско пострижение - великата схима, при която
му било дадено името Кирил. Предсмъртната му
молитва била произнесена със сълзи на очи и с
издигнати към Бога ръце. Той се молел да бъде
опазено повереното му стадо от безбожната злина и
да се разрасне Тялото Христово - Църквата чрез
православната вяра. Накрая благодарил на Бога за
това, че го удостоил да проповядва Неговото
Евангелие и като целунал всички, умиращият св.
схимонах Кирил рекъл: „Благословен да бъде Бог,
Който не ни остави да станем плячка на невидимите
наши врагове, но строши тяхната клопка и ни избави
от тлението”.

С тия думи издъхнал на 14 февруари 869 г., едва
42-годишен. Погребан бил с големи почести в храма
на св. Климент Римски (ученик на св. ап. Петър),
чиито мощи св. Кирил открил при Хазарската си
мисия и бил донесъл със себе си. А Бог чрез знамения
и дивни чудеса - изцеления на душевноболни и
изцерения от много други болести - засвидетелствал
славата, която била отредена на св. Кирил в небесното
жилище.
Източник: Църковен вестник, бр. 3/2009 г.,
автор – А.Христова
~~~~~~~~~~
815 г. - В семейството на висшия византийски
военачалник, друнгария Леон (Лъв), подстратег на
Солунската област, и жена му Мария се ражда
Методий, най-големият от седемте им деца.
827 г. - Ражда се Константин, най-малкият син в
семейството.
843 г. - Константин е изпратен да учи в
престижния университет на Константинопол - Магнаурската школа, по покана на своя чичо
Теоктист.
846 г. - Завършва Магнаурската школа и става
хартофилакс, т.е. поверена му е патриаршеската
библиотека при величествената константинополска
катедрала “Св. София”.
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Между 843 и 851 г. се провежда първата значителна Създават там духовно училище, обучават бъдещите
публична проява на св. Константин Философ - диспутът свещеници, превеждат богослужебни книги и
с низвергнатия патриарх иконоборец Йоан VII Граматик, проповядват на славянски. Поставено е началото на
в който той аргументирано го оборва.
славянската литургическа служба.
Между 851 и 856 г. се провежда първата мисия на св.
865 г. - При папата в Рим за искане на неговото
Константин Философ като дипломат на Византия - съдействие в мисионерската им дейност, поради тежкия
Багдадската мисия при сарацините. Халифатът, уверен сблъсък с триезичната ерес.
във военните си възможности, желае да докаже и своето
867 г. - Мисия в Панония, в славянското Блатненско
културно и религиозно преимущество пред християнска княжество, по покана на неговия княз Коцел. Остават
Византия. Но “Константин ги наддума по всички въпроси там 6 месеца. Обучават около 50 ученици и проповядват
- така, че те му се чудят, изпадат в удивление” и успява на славянски.
да постигне освобождаването на хиляди християнски
- Следва Венецианският диспут (Венеция тогава е
пленници, които връща във Византия.
византийски екзархат) на път за Константинопол за
851 г. - Св. Методий се замонашва в манастира “Св. срещата с новия император Василий I. Там св.
Полихрон”, Витиния, Мала Азия (дн. край Бурса, Турция). Константин Философ в открит диспут оборва
След мисията при сарацините с.г. свети Константин-Кирил духовниците от Фриулската марка, подкрепящи
Философ също се установява в манастира.
триезичната ерес.
855 г. - Солунските братя създават там славянската
- Същата година последва мисия в Рим, с пренасяне
азбука - глаголицата.
мощите на св. Климент Римски, която продължава 14
860 г. - Дипломатическа мисия по инициатива на месеца.
патриарх Фотий при
869 г. - Найхазарския хаган в
после и западен
Крим. Св. Константинепископ, Римският
Кирил взема със себе
папа Адриан II,
си брат си Методий.
р а з р е ш а в а
По пътя си за
мисионерската
хазарската страна
дейност на светите
спират в град Херсон,
Братя, като позвокъдето откриват в
лява
богослуморето мощите на св.
жението да се
Климент
Римски.
извършва и на
Оттам продължават с
славянски език.
кораб за хазарската
14 февруари
земя.
Философът
869 г. - В Рим св.
спечелва на своя
Константин Философ
страна хазарските
завършва последния
водачи, които са готови
си труд - “Написание
да
признаят
за правата вяра”, но
християнската вяра за
изтощен от тежките
най-добра. Покръстени
пътувания
той
са около 200 хазари, но
заболява. Малко
Св. Седмочисленици (сн. Атанас Димитров, източник: www.bgхристиянството не се
преди смъртта си
patriarshia.bg)
допуска за държавна
приема “великата
религия. Мисията обаче постига освобождаването на монашеска схима” с името Кирил. Погребан е
хиляди пленени християни и връщането им по родните им тържествено в криптата на базиликата “Сан Клементе”
места.
в Рим.
861 г. - Мисия при аланите, в околностите на град Фула
Малко по-късно с.г. - Папа Адриан II сам
(близо до Херсон), където успяват да покръстят известен ръкополага нужното духовенство за създаване на
брой от тях.
автономна славянска църква. С този акт той фактически
След изпълнението на мисията и връщането им във присъединява Мораво-Панонската област към своя
Византия св. Конст антин-Кирил се оттегля в диоцез. За глава на новоизградената църква хиротонисва
константинополската църква “Св. Апостоли”, а св. св. Методий, като му дава титлата “архиепископ
Методий е възведен в игумен на манастира “Св. Моравски” (Панонски).
Полихрон”.
870 г., есента - Епископски събор в Бавария срещу
862 г. - Двамата братя по прошение на княз Ростислав св. Методий в присъствието на император Лудвиг
се отправят да разпространяват xристиянството на Немски. Главен обвинител е Пасауският епископ
славянски език във Великоморавия. Тяхната Херменрих, един от водачите на папската делегация в
просветителска мисия сред западните славяни се България през 867 г. Св. Методий е затворен в тъмница,
организира от Константинополската поместна църква с нанасят му побой, продължително време е държан под
благословението на св. патриарх Фотий и по поръчение открито небе на дъжд и зимен студ при суровия алпийски
на византийския император Михаил III.
климат. На събора е влачен и бит пред всички с конски
863 г. - Моравският княз Ростислав приема като бич.
многоценно
съкровище
изпратените
от
14 юли 879 г. - В послание на папа Йоан VIII св.
Константинополската църква св. братя просветители Методий, освен постоянното обвинение, отнасящо се до
Кирил и Методий. Установяват се в столицата Велеград. извършване богослужението на “варварски език”, е
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обвинен и че “не учи така, както светата Римска църква”,
а “въвежда народа в заблуждение”. Със същото послание
св. Методий е повикан от папата в Рим, за да даде отговор
за делата си. Очаква се, че там той ще бъде осъден и
анатемосан. Но се случва точно обратното.
880 г. - Непосредствено след присъствие на
Константинополския събор, свикан от патриарх Фотий
(относно главенството на папата и филиоквето), св.
Методий пристига на съд в Рим, за да даде отговор пред
папата за отправените срещу него клевети. После се
завръща в Моравия при своето любимо Христово стадо,
на което е посветил живота си и за което според
евангелската заповед полага душата си.
882 г. - Св. Методий посещава Константинопол,
където се среща с патриарх Фотий и император Василий
I Македонец, от които е приет с особени почести.
6/19 април 885 г. - В моравската столица Велеград
св. Методий се преселва в Небесното си Отечество.
Въпреки противодействието и интригите на латинонемското духовенство, той се ползва с любовта и
доверието на просветения от него народ, както и с
особената преданост на повече от 200 свои ученици,
подготвени да продължат делото му.
885 г. - Няколко месеца след неговата смърт - новият
папа Стефан V (VI) изпраща послание до моравския княз
Светополк, в което многословно излага римските
претенции за първенството на римския папа и за
филиоквето (лъжеучение за изхождението на Светия Дух
и от Сина). То става юридическо основание за гоненията
срещу учениците на св. Методий.
Зимата на 885/886 г. - Останалите живи ученици на
св. Братя се устремяват към българските земи, водени

явно от Божия промисъл и горещите молитви на св. цар
Борис.
След анатемата на Стефан V (VI) още няколко папи
потвърждават произнесената срещу светите Братя и
тяхното дело присъда - Йоан Х, Йоан XIII, Венедикт,
Александър II и Григорий VII.
1211 г. - Провъзгласяване на равноапостолните
братя сред сонма от светии на БПЦ. Един “църковнодържавнически” аспект на почитта към двамата братя,
характерен за времето, когато България отново има
самостоятелна патриаршия и когато Търновската църква
придобива особена значимост. Установяването на
тържественото провъзгласяване на “вечная памят” на
св. св. Кирил и Методий става в деня Неделя
Православна, когато от църковния амвон се споменават
всички най-забележителни дейци и отци на
Православието (йерарси, монаси, царе и царици),
подвизали се за утвърждаването на православната вяра.
Провъзгласяването на св. Братя е внесено в Синодика
на Търновския събор: “На Кирил Философ, който
преведе божественото писание от гръцки език на
български и покръсти българския народ, на новия втори
Павел, в царството на Михаил и Теодора, православната
царица и негова майка, които украсиха божествената
църква със свети икони и утвърдиха Православието,
вечная памет. На Методий, неговия брат, архиепископ
на Моравия Панонска, понеже и той много се потруди
заради славянските книги, вечна му памет”.
Източник: Църковен вестник, бр. 9/2012 г., автор
- А.Христова

СВ. КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ
Написание за правата вяра
Писмено изложение на правата вяра, предадено устно
от Константин, блажения Философ, по воля Божия учител
на славянския народ.
В името на Отца и Сина и Светия Дух, аз Константин
Философ, славянски учител, правоверно учащ за
истинския Бог, изповядвам долунаписаното.
Вярвам, прочее, в единия Бог Отец, Вседържител,
Творец на всичко видимо и невидимо и Господ безначален,
невидим, необятен, неизменен, безкраен. И в единия
Господ Иисус Христос, единородния Син, Който
безначално и вън от времето, и преди всички векове е
възсиял от съществото на Отца. И в единия Дух Свети,
Който изхожда от единия Бог Отец, благословен и славен
заедно с Отца и Сина като съестествен и пребъдващ с
Тях. Славя, прочее Троицата в Ипостаси, т.е. в Лица, и
всяко едно от речените (Лица славя) неслито и
неразделно, спазвайки отделните (Им) свойства, понеже
всяко от Тях (Лицата) е (напълно) непроменимо и
неизменимо. (Свойството) на Отца е нероденост и
причинност на Тия (Двамата, Син и Дух Свети), Които

съществуват от Него; на Сина - рождение, а на Духа
(Свети - изхождение). И понеже единствено от Отца е
възсиял и Раждащият се, и Изхождащият, като светлина
от светлина, то затова над целия свят има една трилунна
и трислънчева светлина. Кланям се на единното по
същество, съединено в едно величие Божество, Което е
надсъщно и надестествено , при това неразделно и
неразлъчно, имащо слава и власт (проявявани) в една
мисъл и воля, познавано в една сила и едно действие;
като Цар на всичко и обладаващ всичко, като равночестен
и равнопрестолен (по Лица) приема поклонение и служене
от всички видими и невидими твари. Защото ние
виждаме (= знаем) едно Божество, обединено в три Лица
по същество. Трите пък Лица в едно Божество
неразделно разделяме не инак, а само по присъщите на
всяко от Тях свойства. Нито Сина (раждащ) от
съществото на Отца отъждестяваме с неродения Отец
поради това, че Той (Син) се ражда, нито пък Св. Дух
отъждествяваме с Отца и Сина поради това, че Той (Дух
Свети) от Отца изхожда. Не Ги знаем и смесени поради
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неразделността и единството по естество, но в славата на Отца и без да остави Своите богоприлични
общението по естество прибавяме различие по (личните почести, доброволно се смири и, като се въплъти от Св.
Им) свойства. Защото Те се разделят неразделно и се Дух и от пресветата и наистина славна Богородица и
съединяват разделно, понеже едно е Божеството в приснодева Мария, която бе предочистена по душа и по
трите (Лица) и Божеството в Тях е триединно, както ни плът от Св. Дух, стана човек по всичко освен по грях, и
учи богословът Григорий Назиански . Прочее, почитам се облече в смъртно, тленно и достъпно за изобразяване
Бога Отца, Който е дал битие на всичко. Славя Бога естество, и се яви един от две (естества), същият по
Сина, чрез Когото всичко е произлязло и съществува. божество и човечество, и съвършен във всичко, и остана
Величая Бога Дух Свети, чрез когото всичко се запазва неизменен по божество, и така също съвършен и
и държи. Почитам единия Бог в три (Лица), без да деля неизменен по човечество, с което поживя между нас.
едното Божество на три бога, за да избягна трибожието Чрез Своята безгрешност Той изцери Адамовото
и особено многобожното
непослушание. И като разруши
безбожие. (Приемам) всяко от
произлязлото от греха тление,
Тях (Лицата) за съвършено,
чрез
доброволните
Си
защото не изповядвам Единия
страдания по плът, (чрез)
за нещо съвършено от три
живототворящата Си смърт и
несъвършени, а от три
(чрез)
боголепното
си
съвършени (изповядвам) едно
възкресение ни дари нетление.
пресъвършено
и
найЗащото (Той)
възкръсна
съвършено, както ни учи
тридневен, като победи
благовестието на светите отци.
смъртта и стана първенец из
Разделям ги не по същност, а
мъртвите, и така чрез Себе Си
по лични свойства. Като
научи човешкия род да върви
различавам (Лицата) едно от
по пътя на нетлението и лиши
друго по личните Им свойства,
невидимия враг от насилието
смятам Ги единни по
му над нас. Извърши и прие
същество. Всяко друго мнение
всичко, което се проповядва в
отхвърлям, за да не се сметне,
светите Евангелия и в което
че в единосъщната Троица има
ние вярваме. С това (Той)
по-голям или по-малък по
осъди ветхия Адам, а нашето
същество или по Божество, и
естество обнови и го възвърна
за да угася арианското
в предишната му чест. И като
неистовство (ярост), поради
възлезе на небето, седна до
което и против което е
престола на Отца и постави
днешната ми борба. Нито пък
началото на нашето общение (с
Ги (Лицата) събирам или
Бога). Ето така, казано посмесвам в едно същество, но
ясно, изповядам и излагам
Ги (признавам) като (отделни)
великата и честна тайна на
Лица с реални имена, съединени Иконата на св. Братя от царския ред на храмовия
Божието промисляне. Ако пък
иконостас
разделно по същество за да
е нужно някак си по-пространно
(сн. Десислава Панайотова)
помрача
савелианското
(да изкажем нашата вяра)
безумие. То противно зло, но еднакво нечисто с първото поради възникналите (по-рано) и измисляните сега
(арианството) и, тъй да се каже, измамническо. Като пустословия, веднага ще кажем, че (Иисус Христос) е
ги съединявам, разделям Ги богопочитателно, а като по естество Бог, единороден Син и Слово на Бога Отца,
Ги разделям, съединявам Ги богоприлично. При това, раждаш се от Него преди вековете неизразимо и
разделеното по Лица съединявам поради единството безсеменно. Той, без да престане да бъде по естество
по същност, а съединеното по същност и по Бог, в последните времена на века прие човешко естество
божественост разбирам като разделено и по двете (по и се приобщи искрено (всецяло, напълно) към нашата
същност и по Лица) в три Лица. Аз, бидейки със здрав плът и кръв. Защото Словото стана плът и живя между
ум, добре вярвам във великата Божия превъзвишена нас, като прие не само проста плът, но одушевена с
тайна за нас. И така, бидейки служител на Пресветата мислеща и разумна душа. Той и след Въплъщението си
Троица аз Й служа с дух и истина, в чиста и непорочна остана един Син, единосъщен по божество на Бога и
слава през всички дни на живота си.
Отца, а еднакъв с нас по човечество. (Той) запази и спази
Така, утвърден и подкрепен от краткото и и в съединението неповредени и непроменени различията
неизразимо Божие слово, изповядвам Единия от на двете естества, присъщи на всяко от тях, съединени
единосъщната Троица Господ наш Иисус Христос, Син в едно и също тяло. Това е ново и дивно съединение на
Божи и наш Бог, сияние на славата на Отца, светлина слязлото Божество и на възприетото от него човечество
от светлина, неизменно подобие на Отца и образ на , което ние знаем като осъществено съединение в едно
Неговото същество, Който е дошъл в плът на земята и тяло. Още по-дивно е това, че след приемането на плът
изпълнил предначертаното за нас, като приел наш образ. се ражда Бог, защото Словото е съвършен Бог и се
Защото Той, движен от неизразимо човеколюбие, съедини със съвършен човек, съединил се с него в едно
милосърдие, милост и щедрост, не търпя да гледа докрай сложно тяло. Поради това и тази, която Го роди, се
нашия род поробен от злия мъчител, но с нарича от нас справедливо и истински Богородица.
благоволението на Отца и със съдействието на Защото Родилият се попреди безначално от Отца без
пресветия и животворящ Дух, без да се отдели от майка, втория път се роди от майка без баща. (При
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това раждане) Неговото божество не прие тогава начало,
а като остана каквото Си е било, взе това, което не беше
и направи Свое. И стана Ходатай между Бога и човеците,
с което Той се приобщи равноестествено по същество,
т.е. по божество и по човечество, които се съединиха в
една Лице. Защото двете естества, като се съединиха в
едно, образуваха единия Христос, Спасител и Господ,
макар да е произлязъл от две естества, и мислено, и
видимо се разбира като един. Както е останал съвършен
и неизменен по божество, така е останал съвършен и
непроменен и по човечество. Без да е понасял страдания
по божество, Той като Бог, извън човешката природа, е
вършел чудеса. Бидейки безплътен и нетленен, а според
това и неописуем и безсмъртен, Той понесе страдания по
човечество, защото се бе въплътил, и като такъв понесе
човешки страдания и стана смъртен и страдащ и описуем,
защото беше от семето на Давид. Словото направи своите
страдания на тялото Си: и разпятие, и смърт, и всичко
което промислително пожела да понесе заради нас. Защото
с Неговата честна кръв ние, продадените чрез греха,
бяхме изкупени. Със Своята плът Той разруши стенната
преграда на враждата и, като примири небесното със
земното, устрои една Църква и един събор на ангели и
човеци на небето и земята, защото Той единият е в две
(естества). И страдайки за нас, Той ни най-малко не
пострада със Своето естество, именно с божественото,
но пострада с човешкото ( пръстным ) Си естество.
Понеже пострадалото тяло е Негово собствено във всяко
отношение, явявайки славата на Божието естество и
човешката немощ, не бива Божият промисъл да бъде
смятан за привидение. Както Бог се въчовечи (стана
човек), така остана и човек в божествената слава, по
нищо не по-малък, защото и в двете (естества) е съвкупно
един Бог и човек – Емануил. Понеже стоим в това
отношение на основата на благоверните, така и
изповядвам, че в Него (в Христа) са се съединили
съвършено и пълно две естества с (техните) свойства.
Изповядвам всяко едно от тях. Изповядвам също, че след
Въплъщението двете естества са съединени единосъщно
в едно Лице и не разделям на два сина единия Господ
Иисус Христос отделно човека и (отделно) по чест (сина
Божи), за да разруша безумното и придаващо особена
чест на човека Несториево разделение. Нито пък
смесвам или изменям (естествата) като признавам
съединението на двете естества в едно Лице, но
(изповядам) естествата неслитно и неразделно, като
запазвам присъщите на всяко от тях свойства, за да
разруша суемъдрото Евтихиево смешение , а също и
това на последователите на Севир, правилно наричани
безглави. Единият (Севир) смесва (двете естества на
Иисуса Христа) злостно, а другият (Несториий) ги
разделя безчестно. Относно Божия промисъл Евтихий
изпада спрямо Несторий в същата грешка, в която изпада
Савелий спрямо Арий относно учението за Бога. Щом в
Христа се изповядват две съвършени естества и две
цялостни (пълни) същества, трябва да се изповядват и
присъщите им свойства и присъщите на всяко едно от
тях желания и действия. Защото щом (в Христа) има
неизменно две естества, в тях трябва да признаваме и
две воли и енергии. Иначе не се запазва истинското
съвършено съединение на цялото. Само така се запазва
отделността на естествата. А относно страданията, няма
естество без желания и действия. Защото (Христос) като
Бог действуваше божествено, а като човек действаше
човешки: божествено – чрез чудеса, а човешки – чрез

обикновени дела. И едните не бяха противни на другите,
защото приелият (човекът) се покоряваше на приетия
(Бога). Поради това между двете съединили се в Него
естества не биде видяно нищо противно и препятствено,
понеже те не са противни едно на друго. Ето
доказателство. Понеже съществата са различни, то и за
всяко от тях се употребява различно слово (= име), което
се дава според различните естествени свойства.
Потребно е според желанието и действието да
различаваме и съществените свойства, а чрез тях да
добием знание и за естествата, понеже щом действията
са тъждествени, то и естествата са равни. Съответно на
това с богочовешката енергия ще се уясни и Христовия
живот между нас. Защото (само) така ясно се признават
енергиите на двете естества. Тази дума (= богочовешка)
говори за съвършената съгласуваност на двете (различни)
енергии. Защото при това съединение всяко действие е
плод на общението между естествата. С това аз не
проповядвам една воля и една енергия у Христа а
признавам такива у всяко естество, за да не отрека
самото естество, и да не изпадна в безразсъдния и
безумен Аполинариев недъг, а напротив, да разруша
заедно с този недъг и безумието на Севир и Пир, което
отрича у истинското Слово Божие (Христа) отделната
воля и енергия. Така ние прославяме честната и
спасителна тайна на Божия промисъл, която (тайна)
остава неразбираема и неизказана; ако пък би била
изразима (изказана), не би могла да бъде разбрана, както
е казал светият Богоносец. Прочее, изповядваме, че чрез
това слизане (на Бога) ние ще се спасим заедно с всички
честни молитвеници.
Почитаме и целуваме тези свети образи и знамения,
чрез които нагледно са ни предадени всички евангелски
повествования, макар че и Божиите думи, които по
Откровение и от самото начало приехме, възстановяват
в паметта ни извършеното от Спасителя за нас. Ние
въздаваме на (образите) почит и благоговение, както
синове почитат баща, но не им извършваме божествени
служби и поклонения, да не бъде! каквито прилича да се
правят само на Бога, Който обладава всичко. Защото
всички, научени от Божия Дух, виждат разликата и
почитанието - каква чест и какво поклонение подобава
на Христа, нашия Бог, и каква чест подобава да
въздаваме на светите икони – чест, която да се принася
от тях към първообраза, чието тяло е изобразено на
иконата. При това почитам честните икони на пресветата
и пречиста наша владичица, истинска наша помощница и
приснодева Богородица Мария, родила по плът Иисуса
Христа, нашия Бог, (родила Го) безсеменно и неизказано
и без всякакъв (човешки) замисъл. Също тъй (почитам
и иконите) на светите ангели и на светите и славни
апостоли и мъченици и на всички други светии, угодили
на Бога отвека, както благоверно и богоугодно е предал
светият и велик Никейски събор и както са утвърдили
другите благоверни и вселенски събори. Също тъй тачим
и тяхната честна памет.
Така аз изповядам своята вяра заедно с родния ми
брат и сътрудник мой в Божието служение Методий.
Защото в нея (в тази вяра) е спасението и надеждата.
Нея предаваме на нашите ученици, та те, като вярват
така, да се спасят и в Страшния съден ден отново да ни
я върнат истинска, непроменена и съвършена, като
застанат от дясната страна пред Господа Иисуса Христа,
истинския наш Бог, на Когото да бъде слава във всички
векове. Амин.
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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
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДАРЕНИЯ
за храм „Св. св. Кирил и Методий”
Банкова сметка:
IBAN BG07UNCR70001520521504
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Заповядайте на откритата ни беседа на тема:
„ЗА БОРБАТА СЪС СТРАСТТА НА ТЩЕСЛАВИЕТО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ”
Лектор: свещ. Сергей Павлов – гост от столичен храм „Св. вмчк Мина” (жк „Модерно предградие”).
Беседата ще се проведе в Лекционната зала на Енорийския център при храм „Св. св. Кирил и
Методий”, ет. 1
2 юни (четвъртък) 2016 г. - 18,00 ч.
ВХОД СВОБОДЕН
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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. Записване за новата учебна година: от 25 май до 25 октомври.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 – директор на ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий”, гл. редактор на
„Символ на вярата”.
Красимир Георгиев - предпечатна подготовка, Издателски център „Св. св. Кирил и Методий”

