
 
 

ДО БРАТСТВОТО „СВЕТИ  АПОСТОЛИ”: 

ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА ХРАМА 

 

 

Едно време във вашия град имало храм, посветен на светите лечители. С течение на 

времето храмът бил разрушен и от него останали само основите. Върху тези основи на 

древната църква народът пали свещи по празници, а в деня на светите лечители там се 

събират за молитва много хора. Иначе за духовните си нужди прибягвате до един 

отдалечен от града манастир.  

Наскоро един от вашите заможни съграждани изявил желание да построи нова 

църква върху основите на старата, но само при условие тя да  бъде посветена на свети 

пророк Илия. Питате дали това е допустимо. Смятам, че преименуването на храма би 

било неразумно, а и на народа това няма да бъде по сърце. Хората ще продължат да се 

стичат при светите лечители и да се им се молят, както и досега. 

Вашият земляк няма никакви сериозни основания да променя светците, на които е 

посветен храмът. Единствените му доводи са, че самият той се нарича Илия и че според 

него свети Илия е по-голям светец от светите лечители. Първото му основание може да 

накара хората да мислят, че той е издигнал църква на себе си, а не на пророка. А второто 

му основание е оскърбително за Бога, Небесния Отец на всички светци. Защото Бог 

обича всички свои светии, както баща обича децата си. И който огорчи децата, огорчава 

техния баща. Светите лечители са велики светци. Бог е проявявал чрез тях своята милост 

и сила в света също така, както и чрез свети Илия. Вашите предци не случайно са 

посветили своята църква на тях. Навярно те са имали за това важни причини. А предците 

трябва да бъдат почитани. Вашият заможен земляк ще направи най-добре, ако обнови 

църквата на светите лечители върху старите основи. Ако не иска да направи това, тогава 

би могъл да построи храм на свети Илия, но не на същото място, а там, където му бъде 

дадено благословение. В противен случай, ако той изпълни сегашния си замисъл, у 

хората ще настъпят недоумения по отношение действието на светците. 

В стари времена в Чехия, докато тя била православна страна, се случило следното: 

княгиня Драгомира, майката на свети Вацлав, убила Людмила - бабата на същия този 

крал светец. Върху гроба на убитата започнали да се случват много чудеса и народът 

масово се занизал натам. Княгиня Драгомира се изплашила от народния гняв и решила да 

си послужи с хитрост. 

Върху гроба на мъченицата тя издигнала църква на свети архангел Михаил, та 

народът да приписва чудесата на него. Но това не помогнало. Хората продължили да 

посещават гроба на Людмила и да приписват чудесата на нея, а не на светия архангел. Да 

не би и при вас да се случи така - да посветите църквата на свети Илия, а народът да 

продължи да се моли на светите лечители и да очаква помощ от тях. Или което е още по-

лошо, да настъпи разделение заради светците, както някога между коринтяните, които се 

карали, казвайки: едните - аз съм Павлов, а другите - аз съм Аполосов (1 Кор. 3:4). | Да не 

бъде това между вас. 

Мир вам и радост от Господа! 

 


