
ДО ЕДИН ОБРАЗОВАН ЧОВЕК, КОЙТО ПИТА: 

ЗАЩО ПРАВОСЛАВИЕТО НЯМА СВОЙ ПАПА? 

 

Има. Православието има свой папа, най-древния от всички папи и 

патриарси в света. Имало го е от самото начало и ще го има до края на 

времената. Това е същият онзи „папа", когото са призовавали и Христовите 

апостоли. Светият Дух, Духът на мъдростта и разума, Духът на утехата и 

силата Божия - Той е истинският папа на Христовата Църква от века и до 

века, без смяна и промяна, без спор и избор, без предшественици и 

наследници. А че апостолите са признавали за свой върховен глава и папа 

Светия Дух, ни свидетелства, за щастие, документ, писан от тяхна ръка. На 

първия свой събор в Йерусалим Апостолите са записали следните 

знаменателни думи: Угодно бе на Светия Дух и нам да бъде така и така 

(Деян. 15:28). Очевидно е, че апостолите са поставяли Светия Дух пред и 

над себе си. Преди всеки свой събор те са се молили на Него, Него са 

призовавали и на Него безусловно са се покорявали. Не постъпват ли така 

и до ден днешен архипастирите на Православната Църква? На всеки събор 

те се обръщат първо към своя непогрешим Папа, към Светия Дух. Него 

призовават със страх и трепет преди началото на всяко дело и на Него се 

подчиняват безусловно. И не само "църковните водачи, но и държавните 

първенци на православните страни, министрите и народните 

представители винаги започват заседанията си с молитва към Светия Дух. 

Така са постъпвали и постъпват също и учителите.  Знаете, че в началото 

на учебните занятия те заедно със своите ученици също призовават Светия 

Дух. И Всеблагият, Всесилният и Премъдър Дух Свети всичко ръководи, 

всичко крепи, всичко вдъхновява - и Църквата, и държавата, и Просветата. 

Но владее и управлява всички във всичко не насилствено като земните 

диктатори, а като баща - с мъдрост и любов. Той именно е нашият Отец, 

чрез кръщението с Когото сме кръстени. Вие знаете, че гръцката дума 

„папа" означава „баща", „отец". И така, в истински, исторически и 

нравствен смисъл Светият Дух е нашият Отец, нашият Папа. И за какво й е 

тогава на Православната Църква още един отец, още един папа? Не ни ли е 

предупредил сам Господ Иисус Христос да се пазим от земните папи, от 

земните отци пастроци? Преди деветнадесет столетия Той ни е заповядал: 

и никого на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашия Отец, 

Който е на небесата (Мат. 23:9). Мир на теб и здраве от Бога! 


