
ДО СВЕЩЕНИК СТАНКО С:  ЗА ГРАДЕНЕТО И РУШЕНЕТО 

 

Питаш се в недоумение: защо не идват по-добри дни за нас, когато по толкова 

много църкви и манастири се служат служби и се отправят молитви към Бога. Спомни си 

за изграждането на Скадар на Бояна; каквото хората изграждали през деня, през нощта 

човешкият враг разрушавал. В олтарите се молят на Бога, а зад олтарите го хулят - както 

добре е казал някога московският митрополит Филип на цар Иван Грозни. А това се 

случило така: Цар Иван Грозни ходел редовно на църква, а в същото това време извън 

църквата по негова заповед царските палачи убивали неугодните нему хора. Знаейки 

това, св. Филип много скърбял. Веднъж, когато царят влязъл в храма, митрополитът се 

приближил към него с кръст в ръка и казал: „Царю, ние тук принасяме безкръвна жертва, 

а там зад олтара се пролива християнска кръв". А на израилския народ Господ казал чрез 

пророк Исаия: „Кога умножавате молбите си, Аз не слушам: ръцете ви са с кръв пълни”. 

И добавя: „Твоите князе са законопрестъпници и съучастници на крадци; те всички 

обичат подаръци и ламтят за награда; не закрилят сирак и тъжба на вдовица не стига до 

тях” (Ис. 1:15,23). Да се постъпва така извън храмовете, а вътре в тях да се отправя 

молитва към Твореца за милост - означава едновременно да се гради и да се руши, да се 

сади и да се изскубва. Все едно двама души да излязат пред царя, за да го молят за своя 

град от името на своите съграждани, и единият да се кланя и да моли царя за помощ, а 

другият да го хули в очите.  

Царят на Небето и земята постъпва с нас по правда - понякога дава изобилна 

година по молитвите на праведните, а друг път изпраща суша или наводнение, гъсеници 

или мушици, глад и оскъдица заради хулите на хулителите. Затова Църквата от века 

призовава всички хора да следват Божия закон, знаейки, че от тяхната нравственост 

зависят природните стихии. Още древният китайски мъдрец Конфуций е учел, че 

състоянието на природата зависи от морала на хората. А една руска пословица гласи: 

„Каквото благородството (на хората), такова и плодородието (на земята)".  

Мир на теб и радост от Господа! 
 
 


