
  

 
 
 
 
 
 
 

 

  
„Помнете вашите наставници, които са ви 

проповядвали словото Божие, и, като имате 
пред очи свършека на техния живот, 

подражавайте на вярата им“ 

(Евр.13:7) 
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 Наблягането върху свръхестествените страни и на множеството 

видения, които характеризират житието на свети Нифонт, може да 

притесни нашия рационалистичен и материалистичен разум, при-

вързан към тукашната временна действителност. Впрочем, известно е, 

че светците често стават за човеците камък за препъване. Защото 

когато човеците с плътския си ум се опитват да проумеят техните 

чудни дела, се съблазняват от тях, извращават ги и ги изкривяват. 

Обяснението на това е, че те искат да представят богоносните светии 

без Бога, христоносците без Христа, чудотворците без Господа, 

Който чудотвори чрез тях... Само чрез Дух Светий може да се 

разбере, проумее и приеме светият живот на Божиите светии. 

Защото всичко у тях е от Бога... Цялата им душа е от Бога, както 

умът и логиката, волята и съвестта им, силата и целият им живот.  
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 явяването на Богочовека в нашия земен свят – 

пише блаженопочиналият архимандрит Юстин 

Попович1 – на човешкия род са били дадени всички  

божествени сили, необходими да прекара той богочовешки 

живот на тази част от небето, която се зове земя, та бо-

жествените действия и сили... да могат посилно да помогнат 

на личностите на светите Божии човеци, каквито са светите 

апостоли, светите мъченици и всички свети изповедници на 

Господнето име“.2 

Премного са били, наистина, божествените действия и сили, 

с които Господ е обдарил и преподобния Нифонт, епископ на 

Константиана Александрийска, който се подвизавал през ІV век. 

След бурен и развратен младежки живот, той дълбоко се 

покаял, угодил на Бога със строго подвижничество, с духов-

на борба и труженически живот, и се удостоил с Божествени 

дарове и откровения, така че накрай бил ръкоположен за 

епископ на Константиана Египетска, в който сан се проявил 

като достоен пастир-светител. 

На живота и делото на Нифонт е отдадено признание с 

„причисляването му към лика на светителите на апостолската 

Александрийска Църква, но от чиито диптиси с времето името 

му изпаднало и потънало в забрава и анонимност“3. Така той 

не се намира нито в минеите, нито в синаксарите. 

Все пак житието на Нифонт е запазено предимно в гръц-

ките кодекси. Напротив, преводът му на славянски език го е 

направило толкова популярно в славянския православен свят, 
                                                           

1
 Канонизиран през 2010 г. като преподобен. Б. ред. 

2
 Архим. Юстин Попович, Жития на светите наши отци Сава и Симеон. 

3 Софроний [Евстратиадис], бивш митрополит Леонтополски, „Свети 
Нифонт, епископ на Константиана Александрийска“, в списанието 
„Църковен фар“, бр. 35, (1936), с. 204 [на гръцки език]. 

„С 
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че то, както признава и съветският професор П. О. Потапов, 

„заема първо място сред произведенията, които са изградили 

верската народна съвест“.1  

Уместно е да се спомене и това, че докато най-старият 

запазен гръцки кодекс се отнася към ХІІ век2, съответният 

славянски е написан през 1219 г. в Ростов3. Освен това, от-

къслек от Службата на преподобния (един канон на утренята 

на осми глас), е запазен в пергаментен кодекс от ХІІІ век в 

манастира Криптофере (Δ.δ. ІІ)4. 

Съставителят на житието на преподобни Нифонт в някои 

ръкописи остава анонимен, докато при други нарича сам себе 

си Петър йеромонах (или монах и презвитер) и от това се 

създава представата, че е ученик на светеца. Между това, 

езиковите, граматическите и историческите данни, заедно с 

целия кодекс, ясно свидетелстват, че това житие, във вида, в 

който е достигнало до нас, написано много след четвърти 

век. Бившият Леонтополски митрополит Софроний (Евстра-

тиадис) отнася съставянето на житието към осми или девети 

век, макар да е най-вероятно това да е станало още по-късно, 

„на основата на някое древно житие, първообраза на което е 

написал вероятно някой от Нифонтовите последователи или 

ученици“.5 Не ще съмнение, че житието ни пренася в 

духовната атмосфера и всекидневие, които не могат да се 

сместят в периода преди ІХ-ХІІ век. Наистина, тази епоха е 

отразена богословски, исторически и географски, а чрез това 

и с фолклорните и социалните елементи на житието, а не 

онази, която се приписва на преподобния отец.6  
                                                           

1 A.V.Rystenko, Materialen zur Gesshichte der Byzantinisch-Slavischen 
Literatur und Sprache, Odessa, 1928, c. 6. 

2 Става дума за ръкопис № 79, който се съхранява в манастира „Св. Пан-
телеимон“ на Света Гора и се отнася към ХІІ век, като представлява един 
от основните извори за превода на житието на съвременен гръцки език. 

3 А.V. Rystenko, Пос. съч., с. 7. 
4 А не цялата служба, както пише бившият Леонтополски митрополит 

Софроний [Евстратиадис], цит. с. 204. 
5 Софроний [Евстратиадис], Пос. съч., с.207. 
6 Стивън Рънсинман отбелязва във връзка с това, че византийският човек 



Увод 
  7 

За времето, когато е бил написан първият предобраз, от 

който се е оттласнал по-късният съставител на житието на 

преподобния отец, най-вече е очебийно отсъствието на извест-

ни исторически дейци в житието, липсата на имената на 

Александрийските архиепископи светите Александър и Ата-

насий Велики.  

Също така, името на Константианската епископия1 е 

неизвестно в историческите извори, които обаче ни дават 

твърде малко сведения за административното деление на 

Александрийската Църква през четвърти век. Ние знаем 

само, че тази Църква по това време е имала повече от 

стотина епископии, разделени на десет епархии-провинции, 

(които са съответствали на римските държавни провинции2) 

и че първата Египетска провинция, със седалище в Алек-

сандрия, е имала тринадесет епископии3. Необосновано е 

мнението на бившия Леонтополски митрополит Софроний 

(Евстратиадис)4, според което Константиана най-вероятно е 

била Епископия на Мареотидската Митрополия, понеже, от 

една страна, поменатата Митрополия не се споменава през 

ІV век под това име, а от друга страна, както изрично сочи 

св. Атанасий Велики в своето Второ апологетично слово, в 

Мареотида „никога не е имало епископ, подчинен на Соеския 

епископ; всички църкви на областта бяха подчинени на 

Александрийския епископ“5. Мнението, че Епископия под 
                                                                                                                                               
от четвърти век има твърде малка прилика с византийския човек от петна-
десети век, който живее, храни се, облича се и се държи съвсем иначе от 
своя далечен предшественик. (Byzantine Cyvilization, Cambrige, 1933, p.179.) 

1 В каталога на Г. Харитакис тя се споменава като епископия 

Констанциана (у К. И. Диовуниотис, Епископи и Митрополити, „Неос 

Елиномнимон“, том 15, [1921], с. 329, на гръцки език). 
2 Сократ, Църковна история 1, 6 (Послание на Александър Алексан-

дрийски). 
3 В. Хризостом Пападополус, архиепископ Атински, История на Алек-

сандрийската Църква, (62-1934), Александрия, 1935, с. 473-474 (на гр. език). 
4 Софроний [Евстратиадис], пос. съч., с. 209. 
5 Е. П. Е. 9 (1976)1 с. 246 (на гръцки език). 
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името Констанциана, е била непозната, е насочила някои 

преписвачи на ръкописа погрешно да я отъждествят с Епи-

скопията на Констанция Кипърска1.  

Въпреки всички тези затруднения, житието на преподоб-

ни Нифонт „ни представя един древен йерарх на Алексан-

дрийската Църква, който по-рано ни беше непознат и който 

се отличава по светостта на живота си, който се е удостоил с 

много Божествени видения и за когото като за светец е 

засвидетелствал и великият Александър, когато в последните 

часове на своя земен живот го е помолил да си спомни за 

него в часа, когато ще се поклони на Бога и на всички Негови 

Ангели“2. 

Всички светии по благодат достигат човешко съвършен-

ство. Някои, впрочем, по особен и индивидуален начин се 

проявяват, като се освещават според свойствената страна на 

духовния им живот. Така е било и със свети Нифонт, който 

представлява за всеки подвизаващ се християнин образец на 

смелост в борбата против демона, смелост невиждана и по-

тресаваща. Духовните неприятели са го нападали с различни 

изкушения, като той често пъти е падал поразен, но не се 

отчайвал. С учудване виждаме, „как не само при неочаквани 

случаи, които биха му били като повод, който да го подтикне 

към грях и които по някакъв начин биха му нанесли 

поражение, той и на очакващите това не отстъпва и не губи 

смелост. Виждаме, как това светило извършва подвизи и 

виждаме отговора на Божията благодат, която го взима под 

закрила като борец, който макар и да кърви, не се предава“3. 

По този начин той окончателно поразил демона и се явил 

победител, като прославя със своя подвиг и усилия преди 
                                                           

1 Същата грешка прави и J. Martinov, Annus Ecclesiasticus Graecoslavicus, 

23 декември. 
2 Софроний [Евстратиадис], Пос. съч., с. 209. 
3 Старец Иосиф (Ватопедски), Отчаяние, страх и смелост – памет за 

свети Нифонт, в книгата: Поуки от Атон, Солун, 1989, с. 146 (на гръцки език). 
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всичко трите най-силни духовни оръжия: смирението, мо-

литвата поста1.  

Преувеличението на свръхестествените страни и мно-

жеството видения, които характеризират житието на свети 

Нифонт, могат да отблъснат нашия рационалистичен и 

материалистичен ум, привързан към тукашната временна 

действителност. Впрочем, известно е, че „светиите често 

биват за човеците камък за препъване. Защото човеците като 

се опитват с плътския си ум да проумеят техните чудни дела, 

се съблазняват от тях, преиначават ги и ги извращават. 

Причината за това е, че те искат да обяснят богоносните 

светци без Бога, да ги направят христоносци без Христа, 

чудотворци без Господа, Който извършва чудотворения чрез 

тях... Само чрез Дух Светий може да се разбере, да се 

проумее, да се приеме светият живот на Божиите светии. 

Защото всичко у тях е от Бога... Цялата тяхна душа е от Бога, 

както и техният ум и разум, тяхната воля и съвест, тяхната 

сила и целият им живот.“2 Това е така, защото „в житията на 

светиите всичко е обичайно, както и в Евангелието, но и 

всичко е и парадоксално, както и в Евангелието. И при двата 

случая всичко е и същинско, и истинно по един-единствен 

неповторим начин“3.  

Тези мъдри мисли представляват едно необходимо преди-

словие при прочита на житието на преподобни Нифонт. 

От 1972 г., когато за пръв път е обнародвано в превод на 

новогръцки, та до днес, това житие има петнадесет издания и 

духовно е назидало десетки хиляди набожни читатели по 

широкия свят.  
                                                           

1 В: Архимандрит Софроний (Сахаров), Свети Силуан Атонски, Есекс, 

Англия, 1990, с. 342 (на английски език). (Изрично подчертавам, че така 

представения от Софроний Сахаров Силуан Атонски не е никакъв светец, 

а е една мистификация. Бел. на бълг. прев.) 
2 Архимандрит Юстин Попович, Пос. съч., с. 9-10, 7-8 (цитат според 

гръцкия превод). 
3 Архим. Юстин Попович, Човек и Богочовек, (с. 87 на гръцкото издание). 
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Преводът на новогръцки език тогава е бил въз основа на 

198-ми кодекс от четиринадесети век, който се пази в светия 

манастир на свети Дионисий в Света Гора. 

За това издание ние настояхме основно да преоформим и 

преработим житието, грижейки се за целостта на голям брой 

ръкописи или за откъсите, преди всичко на три светогорски 

ръкописа – № 79 (от ХІІ век) от манастира „Св. Пантелеимон“, 

В 81 (от ХІІІ век) от манастира на Великата Лавра и спо-

менатият кодекс 198 (от ХІV век) от манастира Дионисиат. 

Изказваме топла благодарност от това място на високо-

преподобните отци на манастира Симоно-Петър, на отците 

йеромонаси о. Макарий, който ни предостави фотокопието 

на древния текст на житието, и на о. Атанасий, химнограф на 

Великата Христова Църква1, който е съставил Службата и 

Молебния канон на преподобния отец.  

Също така при подготовката на текста изправихме, 

разбира се, голям брой граматични, синтактични, логични и 

богословски грешки. Покрай това изправихме и някои 

исторически неточности и вътрешни противоречия на текста, 

които са обичайни за средновековните, а още повече за 

житиеписните трудове. 

Този труд няма претенция за научност. Преди всичко 

негова първа грижа е духовната полза за читателите, към 

които, както и към всички останали, химнографът изпраща 

спасителен призив: Следвайте добрия пастир, божествения 

Нифонт, като го приемете за образец на покаянието, за да се 

обърнем и да придобием Христа Человеколюбеца, дирейки 

благодатта, която разпиляхме с разнообразни съгрешения, та 

да бихме могли да се облечем отново в одеждата на 

осиновяването и да придобием вечен покой2. 
Свети манастир на Параклита 

(на Светия Дух Утешителя)
                                                           

1
 Цариградската патриаршия. Почти унищожена от Божия бич през ХV в. 

заради отстъплението си от Православието (което за жалост йерарсите ѝ  про-
веждат и сега), нейното „величие“ днес е само едно название. Бел. ред. 

2 Според стихирата на Молебния канон. 
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арева тайна да пазиш е добро, а Божиите дела да 

разгласяш е похвално“ (Тов. 12:7). А който знае де-

лата Божии, но от немара не разглася за тях, ще се 

намери в голяма опасност в часа, когато Господ ще дойде, 

седящ на облаци (Ср. Мат. 24:30; Малах. 13:26), за да въздаде 

всекиму според делата му (Рим. 2:6).  

Затова и аз, последен от всички, които добре познават 

душеполезните обстоятелства от живота на блаженопочиналия 

Нифонт, за които по-надолу ще четете, седнах и записах, – за 

онези, които желаят да научат нещо за него и да им е от пол-

за, – неговия труден живот и неговите божествени подвизи. 

Наистина, чуден е животът на Нифонт и е достоен за 

учудване. Той още като дете е поразил лукавия дявол и го е 

стъпкал с нозете си, а после, като младо момче, сатаната му 

се присмял и тежко го наранил така, че той да потъне в 

бездната на греха. Но той отново като смел войн се хвърлил 

срещу него и на надменната змия нанесъл съкрушителен удар. 

Но нека да започнем поред и всичко подробно да разкажем. 

През онези години, когато царувал най-благоверният и 

боголюбив самодържец Константин Велики, живял в Кон-

стантинопол един дворцов военен, на име Саватий. Той бил 

набожен и изпълнен със страх Божий, но заедно с това и 

изтъкнат войн. Него царят поставил за стратилат1 на военната 
                                                           

1 Военачалник. Бел на бълг. прев. 

„Ц 
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област в земята на „Божиите наказания“1, която се намира в 

Египет и чийто главен град е Алмиропол.  

Когато той стигнал там и наближил града, насреща му 

излезли всички градски първенци да го приветстват, оказали 

му много почести в тяхното отечество и му устроили офици-

ален прием. Сред тези първенци бил и бащата на Нифонт, 

който се казвал Агапит.  

Агапит веднага обикнал Саватий, а и стратилатът, бидей-

ки великодушен по нрав и поведение, твърде обикнал и него. 

Те имали преди всичко и нещо общо помежду си – и двамата 

били набожни и богобоязливи. И това още повече ги сближило.  

Стратилатът бил изключително смирен и мил. Не позна-

вал гордост и превъзнасяне. Другият пък, и по име и по дела 

Агапит2, имал дар на любов и простота.  

Така, един ден Агапит взел със себе си осемгодишния си 

син Нифонт и тръгнал към палата на стратилата, който се 

намирал край морето. Саватий с радост ги приел и любезно ги 

сложил да седнат до него. Погледът му се спрял на момчето. 

– Това синът ти ли е? – попитал той Агапит. 

– Да, войводо, мой син е.  

– Учи ли? 

– Не, за жалост... Къде да се намери тук учител? 

– А искаш ли да ми го дадеш да го изпратя в Константи-

нопол? – му предложил стратилатът. – Там има много добри 

учители. Може да живее в моя дом, докато не се научи да 

пише и на всичко друго, което пожелае.  

Агапит се трогнал от вниманието на стратилата и от все 

сърце му благодарил. 

– Наистина, и аз сам исках да те замоля, мой войводо. 

Затова и сам доведох детето тук. Ето, Бог те просвети ти сам 

това да ми предложиш... И тъй, моят син е и твой! Прави 

каквото мислиш, че трябва да се стори.  

Саватий се усмихнал доволен. 
                                                           

1 Египет. Бел на бълг. прев. 
2
 Обичен, любим. Бел на бълг. прев. 
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– Ще направя всичко, което искаш – рекъл. – Тогава да не 

губим време. Остани малко тук, докато детето свикне с на-

шия дом и тогава ще си отидеш, като ми го оставиш. Аз ще 

му дам всичко потребно за из път.  

Три седмици останал Агапит със сина си в стратилатовия 

палат. След това се върнал у дома си, като оставил Нифонт в 

сигурните ръце на Саватий. А пък този тогава седнал и 

написал писмо на жена си. 

„...Постарай се, жено – пишело в писмото, – любезно да 

приемеш това дете, защото то е син на един твърде драг мой 

приятел. Прояви към него много любов, както и аз изпитвам 

към него такава. Изпрати го при някой добър учител, за да го 

научи на Светото Писание...“ 

Като завършил писмото с различни подробности, отнася-

щи се лично до него, той го предал на един свой верен слуга. 

– Отиди в Константинопол – му рекъл. – Вземи малкия 

Нифонт. Ще предадеш на жена ми това писмо. И добре го пази! 

Не оставяй детето да се измъчи от дългия път! Бог да бъде с вас. 

След няколко дена те се качили на един кораб, който 

трябвало да ги откара в Града1. Есента била започнала, но 

тяхното пътуване преминало през нетърпими премеждия. 

Тъй като Нифонт, който преди никога не бил пътувал с 

кораб, бил слаб и чувствителен, доста се измъчил, докато 

стигнали до набелязаното място.  

Разбира се, те някак си достигнали Константинопол. Же-

ната на стратилата, бидейки и сама набожна, с радост приела 

Нифонт. А когато разбрала, че той е син на виден човек, про-

явила към него още повече любов, понеже самата нямала деца. 

Тя се постарала той от нищо да не се нуждае докато е при 

нея. Редовно го поучавала и наставлявала на път Божий със 

съвети и назидателни думи. А самият Нифонт, какъвто бил 

възприемчив и имайки добра наклонност, като гъба попивал 

нейните поуки, живеейки скромно и разумно. 
                                                           

1 Гърците често наричат в разговорната реч Константинопол Града. Бел. 
на бълг. прев. 
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нази добра жена го оставила няколко дни да от-

дъхне, да дойде на себе си от пътуването и да свикне 

с новия град, защото, от една страна, дълготрайното  

пътуване, а от друга, мъката от раздялата с родителите, силно 

го били налегнали. След това тя решила да го повери на един 

добър и строг учител, за да го научи на свещената наука, 

както нейният съпруг ѝ бил поръчал. Като за най-подходящ 

тя се сетила за презвитера Петър, който служил в църквата към 

нейния палат. И така, тя отвела детето при него и го замолила 

той да го научи на всичко, което е необходимо, а преди всич-

ко на четене на Псалтира – понеже тогава такъв бил обичаят.  

Така и станало. От ден на ден Нифонт напредвал в Боже-

ствената наука, ревностно изпълнявайки всяко послушание, а 

презвитерът от църквата му помагал. Ревността му към нау-

ките била извънредна – много често и нощем учил в тишина, 

при светлината на вощеница или светилник. Така той тогава 

за кратко време много научил. 

Към учителите си и към другите люде той се отнасял с 

голяма почит, уважение и умереност. 

Наистина, само за едно Нифонт много тъгувал – че е още 

малък и поради това много не можел да разбере от Светото 

Писание, макар че рано отивал сутрин да слуша учителя си 

когато чете. Но все пак схващал най-простото и най-лекото. 

Тогава душата му горяла и той копнеел да се уподоби на 

светците. 

Той бързо изучил Псалтира, а след това дал всичко от 

себе си, за да научи и реда на църковните служби.  

Веднъж, когато бил на църква, някой му подал една 

книжка и му казал: 

– Вземи и научи, за да станеш след това канонарх1. 
                                                           

1 Канонарх – уставчик, отговорник за правилното провеждане на църков-
ната служба според богослужебния устав. Бел. ред. 

О 
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Между това, Нифонт по демонско внушение, отказал да 

вземе тази книга. Тогава един друг, който бил до него, му 

казал: 

– Защо, чедо, не слушаш? Вземи и научи, както ти се казва. 

Ако сега ти се струва трудно да изучиш това, ще дойде време, 

когато ще бъдеш похваляван от онези, които сега те поучават. 

При тези думи Нифонт веднага взел книгата. Оттогава му 

се дал дар да се учи толкова прилежно, че всичко, което 

прочитал, лесно запаметявал и можел да го каже наизуст. 

Но най-много от всичко го привличали житията на светии-

те. Когато слушал по време на богослуженията да се чете за 

техните подвизи и мъченичество, той се чудел на пламенната 

им вяра, търпението и смелостта. А когато намирал такова 

четиво, вземал го и с жар го поглъщал.  
 

Първи постижения 

 

 похвална духовна ревност Нифонт постигнал дълбо-

ко смирение и кротост. А бил едва на дванадесет го-

дини! При това, той се отличавал и с милосърдие.  

Щом видел сиромах, смилявал се и му давал хляб или пара 

или нещо друго, което имал под ръка.  

Веднъж зимно време той видял на улицата един сиромах, 

гол и изгладнял. Като нямал нищо да му даде, той се отда-

лечил и заплакал. 

– Горко на мене, грешния! – казвал той. – Как Христос 

страда гол в този мраз! И не стига това, ами е гладен и жаден, 

и е без покрив над главата! 

Тогава той си поставил за цел да се грижи до колкото 

може за бедните люде.  

Случило се веднъж да чуе в църква един уважаван свеще-

ник да поучава народа, че ако той не е милостив и чист, на-

празно се труди, защото не ще се сподоби с Царството Небесно. 

Нифонт бил потресен от това слово. Когато службата 

свършила, той отишъл при свещеника.  

С  
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– Отче, – попитал го той, – каква е тази чистота, за която 

говореше? 

– Чистотата, дете мое, е избягване на блудството и не-

говата сквернота. 

– Следователно, Бог обича оногова, който избягва да 

прави това?  

– Да, чедо мое. Нали и апостол Павел казва: „Блудниците 

и прелюбодейците ще ги съди Бог“ (Евр.13:4). А на друго място 

казва: „Тялото не е за блудство, а за Господа“ (1 Кор. 6:13). 

Като излязъл от църквата, Нифонт размишлявал: 

„Искам ли и аз да постигна тази добродетел? Защото е 

потребна сурова борба за да се избегне разпалването на плът-

та, а и демоните хвърлят човеците в бездната на плътския 

грях много по-лесно, отколкото в другите грехове. Какво да 

правя аз, като съм слаб? Но с Божията помощ никога няма да 

погледна жена в лицето! Предавам се в ръцете Божии и да 

бъде Неговата воля...“  

Така като разсъждавал, той стигнал до дома си. Целия 

онзи ден тогава той останал мълчалив и замислен, като да 

бил извън себе си или да се бил побъркал. Никаква дума не 

излязла от устата му. С никого не говорел.  

От тогава той често отивал на църква и изцяло потънал в 

изучаването на светите книги. Затова взел да търси усамоте-

ние, тишина и покой. Към земните дела оставал равнодушен. 

Всички, които го виждали, се чудели и казвали: 

– Какво става с този младеж? Живее като Ангел на земята!  
  

Падение 

 

инало време. Нифонт напредвал не само в нау-

ките, но и в добродетелите. Като гледал неговите 

подвизи, дяволът се озверил. 

– Гледай ти! Толкова млад, а ме презира! Чакай само, 

младежо мой... Ще се постарая сега за тебе... 

И наистина, уви! На Нифонт му липсвал опит в духовната 

М 
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борба и тъкмо това лукавият използвал. А и още нещо – непо-

стоянството на младостта, която лесно се подхлъзва към греха... 

Така най-напред той посял в ума му безполезни грижи. 

След това го потопил в пиянство и чревоугодие. А накрая му 

внушил да чезне по родителите си и родния си край. На 

Нифонт сърцето се разкъсвало при мисълта за майка му и за 

баща му. Помислите започнали да го душат. Но откъде е 

могъл той да знае, че това е изпитание от демонската бран?  

Нифонт отначало храбро се съпротивлявал на помислите. 

Но накрая мъката и тъгата съвсем вкаменили сърцето му и го 

съкрушили. 

Жената на военачалника, като не намирала друг начин да 

го утеши, започнала прекалено да му угажда и да му готви 

богати и разнообразни ястия с отбрани вина. 

Това продължило някое време. Нифонт навикнал на ядене 

и пиене, което по-късно преминало в пиянство. От злоупо-

требата с тях му се помрачил умът. Така едно зло прераснало 

в друго, защото както се знае, грехът, когато се задейства, не 

се спира – преди чувствителен и тих, сега той станал дързък 

и бъбрив. Той ругаел всичко, крещял по най-малкия повод. 

Впускал се в свади за нищо. Съблазнявал и сеел раздори.  

– Гледай ти! Какъв безсрамник! Какъв заядливец! По 

света няма равен на себе си! – говорели човеците и гледали 

да не се намират на пътя му.  

Оправдавайки се с това, че желае да забрави родителите 

си и мъката от живота в чужбина, той не излизал от зрели-

щата, кръчмите и нощните свърталища, които имали лоша 

слава. Утрото го заварвало в пиянство, игри, песни и без-

срамни приказки... 

Но най-печалното от всичко било това, че той потънал в 

блатото на плътските грехове. Той се събрал с някакъв раз-

вратен младеж и стигнал до там да осквернява заедно с него 

чистотата на душата, като изпаднал в блудство, прелюбо-

действо, та дори и до содомия! 
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От ден на ден той се помрачавал все повече и повече, 

защото все по-дълбоко потъвал в греха. Все по-лесно се 

хващал на сатанинските уловки. Станал дързък към всичко. 

Не позволявал на никого да говори с него. Ако някой би се 

решил да му каже нещо, той би му отвърнал с ругатни и удари. 

– Наистина, няма разлика между дявола и този тук! – 

казвали с негодувание всички, които виждали неговите 

безчинства. 

И наистина, той дотолкова се бил овъргалял в греха, че 

всички демонски войнства радостно тичали след него със 

смях.. И толкова бил изобретателен, когато измислял нов вид 

грях, че за младежите представлявал врата към погибел!  

Полека-лека той добил лоша слава из целия град. 

Предишните му познайници и всички набожни християни го 

съжалявали за това, до къде е стигнал. Един от тях, на име 

Василий1, често му думал: 

– Тежко ти, нещастни Нифонте! До къде си се докарал, та 

ти си жив мъртвец! Ела на себе си... 

Понякога, когато чувал тези думи, Нифонт се замислял за 

своите грехове. Започвал да размисля, да въздиша и да плаче. 

Но не можел да остави злите си дела, защото твърде скоро 

силата на навика го повличала към старото, като завързано 

магаре. И тогава отчаянието, най-голямата от всички злини, 

гледало да довърши делото на душевната погибел на мла-

дежа: „Сега за тебе няма покаяние – му шепнело то. – Гледай 

да не останеш поне без земни радости...“  

Дяволът дотолкова здраво го бил привързал към себе си, 

че Нифонт не можел не само да промълви някаква молитва, 

но понякога усещал непоносима тежест, като че ли някой му 

бил притиснал тежка плоча на гърдите. 

Добрата жена на стратилата, като го виждала в такова 

жалко състояние, плачела и тъгувала.  
                                                           

1 В сръбския текст е Василевс – от гр.: Βασιλεύς. Но името Василевс 

(Βασιλεύς), както и транскрипционните му варианти Василеос (Βασιλέως) и 

Василиос (Βασίλειος)  на славянски се предават като Василий. Бел. ред. 
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– Ах, какво ме постигна мене, грешната! Какво е това 

изкушение, което ми се случи? – постоянно повтаряла тя. 

Тя често се опитвала да го подбуди към доброто, като му 

давала съвети. При други случаи, като се разгневявала, дори 

го и биела! Но всичките ѝ усилия оставали безуспешни. 

Нифонт не се изправял.  

Случило се веднъж той да отиде да види един свой стар 

познат, Никодим, човек набожен и изпълнен с добродетели.  

Никодим го приел и му изказал голяма любов. 

– О, добре си ми дошъл, брате мой в Господа! – възклик-

нал той. 

– Божията благодат да бъде с теб – отговорил Нифонт и 

изведнъж се сетил, че отдавна не бил казвал този поздрав. 

Но когато той пристъпил към него, Никодим се вцепенил. 

Той вперил поглед в него и слисан го гледал. Нифонт се 

смутил. 

– Какво е станало? – попитал го той развълнуван. – Защо 

си се взрял така в мене, без да ми продумаш? Нима за пръв 

път ме виждаш?  

Приятелят му дошъл на себе си. 

– Вярвай ми, брате, не знам какво да кажа... Лицето ти ми 

се стори черно като на арапин! Как да си обясня това?  

Никодим отново млъкнал, но Нифонт много добре раз-

брал, че множеството му грехове направили лицето му да по-

чернее! Той се потресъл, и изпълнен със срам и съкрушение, 

скрил лице в дланите си и си отишъл, като само повтарял: 

„Тежкò ми на мене, грешния! И в този живот станах за смях 

на човеците, а в другия ще горя в геената огнена! Ах, 

нещастник аз! Какво да правя? Дали бих могъл да се покая и 

да се спася? Кой би ме уверил, че наистина ще получа 

милост, ако се покая? И как да кажа на Бога „Помилуй ме!“, 

след толкова смрадни грехове, които съм извършил пред 

очите Му?“   
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акива мисли му минавали през главата, докато вър-

вял към дома си. Влязъл вътре с вкаменено от тъга 

сърце и паднал на постелята си. Но как при това да 

му дойде сън на очите... 

„Да се помоля, може Бог да ми помогне“ – си помислил 

той и се опитал да стане. 

Но дяволът, знаейки какво му е намерението, се опитал да 

му попречи. И какво сторил? Започнал да внушава на душата 

му голям страх, като му пълнел главата със следните не-

разумни мисли: 

„Ако сега, посред нощ, станеш да се помолиш, ще паднеш 

в ръката на дявола. И вместо добро, ще те сполети голямо зло. 

Ще полудееш, ще се демонизираш и всички ще ти се смеят!“ 

Този лукав помисъл изпърво разтревожил и твърде 

уплашил Нифонт, но той бързо се овладял, като си рекъл: 

„Добре, когато по цели нощи прекарвах в разврат, 

никаква беда не ми се случи. Нима ще ми се случи сега, 

когато искам да се помоля на Бога? Проклет да си, дух лукав 

и нечист!“ 

И там, захлупен по очи на постелята си, в тъмата, той 

дошъл на себе си... Очите му станали извор на горчиви сълзи.  

– О, Боже мой! – ридаел той с душевна болка. – Какво бях 

и докъде сега стигнах! Да бях умрял тогава, когато живеех 

набожно и добродетелно. А сега покрих със синини и рани 

нещастната си душа. Но, Господи мой, на Тебе се надявам; 

„спаси ме от тези, които ме преследват, и ме избави, да не би 

неприятелят като лъв да погуби душата ми, когато няма кой 

да ме избави и спаси!“ (Пс. 7:2-3). 

И с този вопъл той скочил от постелята, изпълнен със силно 

желание за молитва. Но когато се обърнал на изток, обгърнал 

го черен облак! Той се ужасил и се вцепенил. Страх и боязън 

Т  
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отново овладели душата му. Той се хвърлил на постелята и 

останал там, легнал ничком, като въздишал за своите грехове 

и размишлявал за бедите, в които дяволът го хвърлил... 

С разсъмването той изтичал в църквата. Застанал на едно 

полутъмно място и потънал в пламенна молитва. По едно 

време той повдигнал нагоре очи и видял над главата си икона 

на пресветата наша Майка Божия. Той въздъхнал дълбоко и 

промълвил:  

– Смили се над мене, ти, която си Благоуханието на 

християнството,  

Благодатна,  

Пренепорочна,  

и ми помогни,  

Преславна,  

Пресветла,  

която си надежда за онези,  

които се каят,  

поради голямата твоя милост. 

При тези думи света Богородица – о, чудо! – го погледнала 

и му се усмихнала! Нифонт изумял. Сърцето му се изпъл-

нило с радост и се разтуптяло.  

„Колко е човеколюбив Бог!“ – си помислил. „Колко са 

велики Неговата любов и милосърдие! И какво е чедолюби-

ето и грижовността на пресвета Богородица към каещия се 

грешник!“  

Той искал да целува онази света икона, да я притиска към 

гърдите си и да не се отделя от нея. Такъв бил свещеният 

копнеж у него, който пламнал в неговото сърце!  

Дълго време той се молел и плакал, като живо усещал 

присъствието на света Богородица. След това излязъл от 

храма и се запътил към дома си. 

Като седнал на постелята си, той си рекъл: „Видя ли, 

бедна душо моя, как Бог ни обича? А ние сме Го оставили! А 

света Богородица! Как тя веднага ни помогна, защитницата 

на всички християни и утеха за онези, които се каят!“ 
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Изнурен, той веднага заспал. И виж! Пред него изникнал 

дяволът, преобразен като един младеж, с когото Нифонт 

имал навик да греши. Седнал срещу него и като си подпрял 

главата, вперил в него жалостен и мрачен, но едновременно и 

гневен поглед.  

– Кажи ми, защо си толкова натъжен, що си се намръ-

щил? – го попитал Нифонт.  

– Защото преди три дена си отишъл при скъпия си при-

ятел Никодим, – отговорил му онзи, като треперел от гняв. – 

Три дена... И Църквата отново те завладя... Това виждам и не 

мога да го понеса. Ето защо съм толкова нещастен. 

– Затова ли толкова си се разтъжил? Но... в това няма 

нищо лошо. 

Онзи обърнал главата си настрана и не казал нищо.  

Тогава Нифонт се събудил. Веднага се сетил, че този, 

който му се явил на сън, бил дяволът и че неговото покаяние 

го изгорило.  

И тозчас той станал и отишъл отново на църква. Сега се 

запътил направо към иконата на света Богородица. Щом 

погледът му паднал върху нея, тя му отвърнала с познатата 

сладка усмивка! Каква сладост се разляла в него от тази 

усмивка! Той се хвърлил да прави земни поклони, покланяй-

ки се на нейната радост. А когато отново ставал и поглеждал 

към нея, виждал, че тя му се усмихвала като жива...  

Един друг ден, когато пак отишъл на църква, той видял по 

пътя си някакъв човек да греши и веднага го осъдил в себе си. 

Но когато влязъл в храма и приближил иконата на пресветата 

Божия Майка, видял Пречистата отначало да го гледа строго, 

а след това да отмества погледа си далеч от него.  

Нифонт се потресъл. Нозете му се подкосили. Паднал на 

колене и си рекъл: „Горко ми! Какво лошо съм сторил? Види 

се, грехът до толкова ме е завладял, та съвсем не усещам 

греховете си. С какво ли съгреших, та Майката на моя 

Господ се отвръща от мене?“  
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Той напрегнал ума си да се сети с какво е съгрешил. И 

тогава му просветнало с какво е съгрешил – в помисъла си 

бил осъдил онзи минувач. 

Той дълбоко въздъхнал. 

– Боже мой! – замолил се той със сълзи, като признал 

греха си. – Прости ми по молитвите на всесветата Твоя 

Майка. Отхвърлих, Господи, Твоята слава и достойнство, като 

осъдих ближния си заради неговия малък грях. „Помилуй ме, 

Боже, помилуй ме, защото на Тебе се уповава душата ми“ 

(Пс.56:1). След много молитви, сълзи и съкрушение, той от-

ново погледнал иконата и видял, че тя му се усмихва като 

преди. Утешен и успокоен, той горещо възблагодарил на 

света Богородица и излязъл от храма. 

Оттогава често, когато падал в някакъв съзнателен грях, 

света Богородица го изобличавала по този начин. А той се 

каел, приемал опрощение и се мъчил да се изправи. 
 

 
 

Защитата на пресвета Богородица 

 

дин ден, когато вадил вода от кладенеца, Нифонт 

по дяволско действие се подхлъзнал и полетял да 

падне в него. Заплашвала го сигурна смърт. Но 

докато падал, като в това време държал в ръцете си ведрото, 

той извикал с все сила:  

– Пресвета Владичице, помогни ми! 

И веднага се намерил да стои извън кладенеца. 

И тогава той се уверил, че света Богородица го пази винаги 

и навсякъде, и затова нейното свето име не слизало от устата му. 

Е 
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Веднъж Нифонт тежко се разболял. Но той не губел 

надежда и не роптаел. Само повтарял: 

– Слава Богу! Слава Богу! 

Той всякога прибягвал с молитва към пресвета Богоро-

дица, като я призовавал да му се притече на помощ. 

Настанал великият празник на Възкресението, а той все 

още лежал болен на легло. Минала Неделята на Преломява-

нето на хлябовете1, минала и Неделята на Мироносиците, но 

състоянието му си оставало все същото. 

Настанал понеделникът преди Преполовение на Петдесет-

ница. У него нараствало желанието да се причасти в деня на 

Петдесетница. И така, по едно време той вдигнал погледа си, 

въздъхнал дълбоко и казал: 

– Господи, Боже мой, 

Ти, Който вършиш чудеса, 

Ти, единий Боже, 

вдигни ме от тази болест,  

за да се удостоя и аз 

да се причастя  

със Светите Твои Тайни,  

защото силно е зажадняла душата ми 

да се насити с непорочната Ти Плът 

и да се напие с честната Ти Кръв. 

Две сълзи потекли по страните му. Той замлъкнал и заспал. 

Тогава той видял на сън две скромни жени, облечени с 

дрехи до земята, приличащи на Мироносиците, които добли-

жили постелята му. Едната от тях, която вървяла отпред, 

била облечена в порфира и държала в ръцете си маслинена 

клонка. Другата, която вървяла след нея, била с по-просто 

                                                           
1 Сиреч, Томина неделя. В древност на този ден се отслужвала особена 

служба на преломяване на хлябовете (така наречения Артос, бел на бълг. 

прев.), запазена в някои ръкописи (Синай, 973, метох на Гроба Господен 

134 [593], под названието „Служба за благославяне на Томините хлябове“ 

или „Служба за преломяване на хлябовете на Томина неделя“.) 
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облекло и носела в едната си ръка малък съд със светена 

вода, а в другата – хартия, напръскана с осветен елей.  

Когато стигнали до него, първата се обърнала и рекла на 

другата: 

– Анастасия, кажи от какво боледува този младеж? 

– Той, моя Госпожо, се е разболял поради своя език. Кога-

то се чувства добре, неговата бъбривост и празнословие са 

безмерни. Затова сега, съгласно праведния Божий съд, е на-

казан с тази болест, за да не бъде осъден със света (1 Кор. 11:32) 

в бъдещия живот. Бог го възпитава с това наказание, защото 

много го обича. А ти, Госпожо моя, ако желаеш да го 

помилваш, направи това и не се забавяй. 

– Да го вземем със себе си там, където отиваме, и да го 

предадем на великата Божия милост, – рекла първата жена. 

Другата го хванала за ръка и не го пускала, докато не 

стигнали до един голям храм, посветен на светите Апостоли. 

Порфироносната рекла на другата: 

– Свали му всичките дрехи и го остави съблечен пред 

светия олтар. 

Когато заповедта ѝ била изпълнена, тя отново казала:  

– Отиди в олтара и ми донеси незагасващото кандило, 

което всякога гори на светия Жертвеник. 

Другата жена прилежно изпълнила и това. 

– Запретни си сега ръкавите и го помажи с елей от главата 

до петите. 

Тази изляла върху Нифонт цялото кандило и с ръка раз-

несла елея по тялото му. След това го облякла отново в 

неговите дрехи. 

– Ето, Владичице, извърших каквото ми каза. 

– Този тук човек е милостив, – рекла тя с усмивка, – 

затова и ние се смилихме над него. Нека отсега да бъде здрав. 

След това се обърнала към Нифонт и му протегнала 

маслинената клонка, която дотогава държала. 



Защитата на пресвета Богородица 
  26 

– Размисли добре за благодеянието, с което се удостои. 

Никога не го забравяй. А тази клонка, която ти давам, е знак 

и доказателство за това благодеяние. Днес върху тебе се изля 

милостта на всеблагия Бог. Отсега ще воюваш. Ще се бориш 

против демона и ще го прекършваш като трева и сламка. 

Нифонт паднал в нозете ѝ и ѝ се поклонил. Но тук се 

събудил. 

Той бил извън себе си от този сън. Пресветата Богомайка! 

И света Анастасия Узорешителница! Те го посетили тук, 

изпратени от Господа. 

Той веднага се почувствал здрав и бодър. 

На следния ден той станал, нахранил се добре и с лекота 

се движел из дома.  

В деня Петдесетница отишъл на църква, където почув-

ствал дълбоко умиление и духовна топлина. 

Когато излязъл от храма, едно неземно благоухание го 

обгърнало и го изпълнило със сладост и радост.  

Той застанал пред олтара и от устата му се излели слова 

на благодарност към всеблагия и всемилостив Бог:  

– Прославен да си, Светий, Трисветий, 

наднебесний Вседържителю Боже,  

че ме чу, мене грешника,  

и ми дарува здраве 

на тялото и душата. 

И сега, Господи мой, Иисусе Христе,  

удостой ме да се причастя 

с Твоите страшни, безсмъртни  

и животворящи Тайни, 

за да ми се опростят греховете  

и да се обнови моята душа... 

Той останал там, потънал в молитва, докато не се 

причастил и живо почувствал присъствието на Светия Дух, 

като се изпълнил с божествена сладост.
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Силата на молитвата и поста 
 

инали доста дни. Една нощ блаженият на сън 

видял, че се намира в едно голямо, тясно и високо 

здание. В същото време, докато бил застанал  

отстрани, той видял двама черни мъже със свиреп вид, които 

пристъпвали към него, с намерение да го убият. За да им се 

изплъзне, той хукнал да бяга към другия край на зданието, а 

арапите го погнали. В мига, когато те вече били протегнали 

ръце да го сграбчат, той достигнал до края на зданието, 

намерил една врата, отворил я, и вече извън себе си, влетял 

вътре и здраво я залостил след себе си  

Тогава той видял, че бил влязъл в Божия храм. Усетил, че 

е в безопасност, защото гонителите му не посмели да влязат 

вътре. Той си отдъхнал и се успокоил. 

Подир малко той внимателно отворил вратата и излязъл 

навън. Отишъл доста надалеко, когато онези арапи, които 

дебнели иззад ъглите на зданието, внезапно се появили и 

отново го погнали. Щом ги видял, Нифонт отново хукнал, но 

този път към другия край на зданието. Там също намерил 

врата, която този път водела към някакъв друг свещен храм, 

където отново му се предлагало прибежище. Арапите, отчая-

ни, отново се скрили зад ъглите.  

Когато малко по-късно Нифонт боязливо излязъл и оттам, 

отново се повторило същото, както преди. 

Той сънувал това всяка нощ, цели седем дни. И когато се 

опитвал да схване значението на този сън, Дух Светий тайно 

му проговорил в съня и му рекъл:  

– Невъзможно ти е да избегнеш демонските клопки, ако 

не намериш прибежище в светите Божии храмове и ако не се 

бориш с молитва и пост. 

Оттогава Нифонт не излизал от църква – а в Констан-

тинопол имало много дивни храмове, – като се предал на 

молитва и пост. 

М 
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След това започнал да го мъчи един такъв помисъл: 

„Пък може да е по-добре, вместо да ходя в храма, да си 

седя на едно място и да очаквам Божията милост?“ 
Човеколюбивият Бог не се забавил отново да му открие, 

че когато всеки път някой отива на църква да се помоли, 

било денем, било нощем, неговите отивания се броят от 

светите Ангели, за да бъдат като небесна отплата в деня на 

Съда. Освен това му открил как Ангелите-пазители отбе-

лязват кой е влязъл в храма и всяка вечер известяват това на 

ангелските сили, които обкръжават небесния Жертвеник. 

Тогава небесните Ангели с голяма готовност и радост пеят 

своята славословна песен, казвайки: „Каква велика чест е за 

тези люде, че ден и нощ не престават да славят преблагия 

Бог, макар и да живеят в светската суета! Затова да по-

бързаме и ние подобаващо да се поклоним на Всесветата 

Троица, като Ѝ възпяваме Трисветата песен!“  

Щом узнал всичко това от Светия Дух, Нифонт се стараел 

да се моли непрестанно, като всякога бързал за църква. 

 

Борба със сквернословието 

 

се пак, лукавият дявол, който изпълва човешките 

уста с ругатни, дал всичко от себе си, за да би могъл 

по тоя начин да порази Нифонт. А Нифонт се борел 

с помощта на молитвата да отбегне това зло. Веднъж, едва 

що бил заспал, видял насън свети първомъченик Стефан.  

– Радвай се, Божий служителю Нифонте! – му казал той. – 

Добър е животът ти, но го скверниш с ругатни и срамни 

думи. Но ти обещавам, дете мое, доколкото мъжествено по-

ведеш борба с демона на сквернословието, да бъда до тебе 

като твой помощник и споборник.  

Нифонт се събудил и промълвил с въздишка: 

В  
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– Горко на тебе, безплодна и нечиста душо! Дори 

светиите се грижат за твоето жалко падение, докато ти 

живееш в страшно небрежение.  

Той веднага станал, взел със себе си свещ и поел към 

храма на свети Стефан. Като запалил свещта пред неговата 

икона, дълго се молил със сълзи, търсейки неговата помощ.  

Като излязъл от храма, той взел от пътя едно камъче, 

сложил го в устата, като си казал сам на себе си:  

– Яж камъни, безсрамнико, за да не ругаеш човеците.  

Това камъче останало в устата му много дни, пречейки му 

да сквернослови. 

Ако понякога се изпускал, та казвал някоя ругатня, той 

отивал настрана и като се удрял по устата с все сила, казвал:  

– Нечисти, до сега не си бил наказван, затова си дързък. 

Ще те науча да помниш!  

А когато се случвало да се разгневи на някого и да го 

засегне, той пак отивал на усамотено място, като биел тялото 

си и казвал:  

– Разпасан език ли? Не ти ли стига, че мислите ти те 

подтикват към гняв, пък още и ругаеш брата си, и посяваш 

омраза между себе си и него? Чакай, сега ще те науча на 

кротост и мълчание! Няма ти да ме изкарваш извън себе си 

от гняв и да ругаеш...  

Поради това той си наложил епитимия1 всеки ден да си 

бие по четиридесет плесници. 

Дяволът се късал от злоба като гледал как Нифонт така 

безпощадно се бори с него и затова му казвал лукаво: 

– Нещастнико, нима не ще съжалиш собственото си лице, 

което е сътворено по образ Божий, като го удряш така не-

милосърдно?  

– Смрадливец, и ти си дошъл тук да ми кажеш какво да 

правя със себе си? Ах! Да би имал и ти плът, та да ми паднеш 
                                                           

1 Наказание. Бел. на бълг. прев. 
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на ръка... Тогава бих ти показал как Нифонт угажда на себе 

си! Нима господарят няма право да наказва строго слугата 

си? Защо пък и аз да не наказвам собствения си слуга? Моят 

слуга е моето тяло. Нарушава закона и аз го наказвам! 

Лукавият не знаел какво да му отговори и си отишъл.  

Но както за кратко отстъпил, така после се върнал и 

започнал сурова борба, и блаженият Нифонт станал още по-

безпощаден към своето тяло. Яростно биел сам себе си, докато 

плесниците се умножавали до сто и повече пъти всеки ден.  

Това било необикновено зрелище – мъченик, който 

страда и страшно се мъчи без мъчител и без убиец! 

От всичко това, което сам на себе си причинявал, Нифонт 

направо се стопил. Преди всичко, лицето му се изменило от 

многото удари и непоносимо го боляло. Приличал на жив 

мъртвец, който едва влачи нозете си и често в несвяст се 

струполявал на земята. А когато идвал на себе си, си казвал:  

– Горко ти, нещастни Нифонте! Ако толкова малко не 

можеш да понесеш, как ще търпиш вечния геенски огън? Но 

не губи смелост! Защото макар външният човек да се 

разпада, вътрешният се обновява от ден на ден (2 Кор. 4:16). 

Тук ще спомена едно чудо, което той сам ми откри1. 

Както виждате, имахме близка духовна връзка и затова той 

нищо не криеше от мен. 

Често ходех да го посещавам и когато си разменяхме 

целувката на любовта, едно неизразимо благоухание, което 

се разнасяше от лицето му, ме обгръщаше и опияняваше. 

Какъв беше този пресладък мирис, дълго не се осмелявах да 

го попитам. Но един ден не се стърпях.  

– За Бога – рекох боязливо, – нещо ще те попитам и те 

моля да не скриваш истината. 

– Питай – ми отвърна той – и ако трябва да ти кажа, ще 

разбереш. Иначе не ще ти кажа.  
                                                           

1 Тук, както и на много места по-нататък в текста, съставителят на 
житието на светеца говори от първо лице. (Като очевидец и съвременник. 
Бел. на бълг. прев.). 
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– Кажи ми, защо от лицето ти се разнася такова благо-

ухание? 

– Твоята вяра прави да усещаш тази миризма. А аз знам, 

че целият съм си в обичайната смрад. 

Отбягването му да ми отговори ме натъжи. А понеже 

настоявах да разбера каква е истината, той ми каза: 

– Обещай ми, че никому няма да кажеш, и тогава ще ти 

открия. 

– Обещавам ти. 

– Тогава слушай. В часовете на изкушение, когато бия сам 

себе си, идва Ангел, изпратен от Господа, с една кадилница и 

непрестанно ме кади. А мене небесното благоухание от този 

тамян така ме обхваща, че от него не усещам болката, 

напротив, душата ми много се радва и се весели от ангел-

ското посещение и от неизреченото благоухание. Това е, 

което те обгръща, когато ме доближаваш. 

Останах изумен от това откровение на преподобния отец 

и поради това чудо прославих човеколюбивия Бог. 
 

Борба с чревоугодието  

 

укавият не чакал дълго, за да го нападне по друг 

начин – с лакомия. Така, още от ранни зори той 

му предизвиквал мъчително усещане на глад, под-

тиквайки го да яде месо, риба и други засищащи храни. Но 

блаженият Нифонт се противопоставял на дявола с разсъди-

телен помисъл, като казвал:  

„Всичко това предоставя удоволствие само за гърлото. А от 

гърлото надолу няма нищо, само непоносима смрад. И затова, 

дяволе, върви там, където човеците ходят по нужда, и яж 

онова, което ми казваш да ям. Яж го ти сам и се насищай...“ 

С такива думи той се присмивал на лукавия. А когато 

този отново се нахвърлял да се бори с него още по-силно от 

преди, той му казвал: 

Л 
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– Днес ще ям и ще пия още повече, за да ти покажа с това, 

че не ще можеш да ме откъснеш от молитвата.  

Този ден той ял доста месо и пил много вино. 

След това той преставал и си казвал: 

– Виж какво, Нифонте. Кучето, като се насити, лае 

доволно. И ти сега яде от Божиите дарове. Хайде сега да Му 

благодариш, че те е наситил със земните блага. 

Тогава той веднага отивал на църква и като издигал ръце 

към небето, казвал: 

– Славя Те, Христе Боже, 

че си ме наситил с Твоите блага. 

Не ме лишавай, Многомилостивий  

и от небесните блага!  

И продължавал още дълго да се моли с все по-голяма и 

силна ревност. 

След това той се обръщал и казвал на дявола:  

– Видя ли, пес безсрамен, колко ядох и пих? И сега какво? 

От църквата нищо не може да ме откъсне. Бог не се е отвър-

нал от мене, нито Неговите светии. Засрами се, смрад лукава! 

Бягай от мене! Потъни в мрака! Не ми досаждай вече!  

 

Борба със съня  

 

ежду това, тези думи още повече дразнили дявола. 

И той тутакси опитал да приложи друго оръжие: 

навявал му неудържима сънливост и непрекъс-

нати прозявки, като гледал по този начин да го измами. Но 

Нифонт като усетил откъде е тази сънливост, грабнал жезъла 

си и почнал да се бие по тялото, като казвал:  

– Негоден слуга! Не ти ли дадох да ядеш и да пиеш? А 

сега искаш и да спиш? Ще ти дам аз една сънливост!  

Като казвал това, той силно се биел по тялото, така че 

накрая сънливостта отстъпвала. 

М 
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А той след това почвал бдението и молитвата. 

След молитвата той пак си казвал:  

– Виж какво, Нифонте. Ти се наяде и се напи. Ако сега 

бодро послужиш на своя Господ, Той ще те насити отново 

със Своите дарове. Но ако се отдадеш на съня, ще те оставя 

да умреш от глад и жажда. 

Като чул тези думи, дяволът се озверил. 

– Лукави Нифонте! – му изсъскал той един ден. – Ти си 

по-досетлив и от демон! Кой те научи на тези лукавства? Ще 

ми кажеш ли, кой те научи на тези хитрости? Горко ми! С 

мнозина съм се борил досега, но такъв костелив орех до сега 

не съм срещал! Не му стига, че ме ругае, че ми се присмива и 

ме унижава, но освен това той не се бои от демоните! Какво 

ми дойде до главата! Аз го победя в едно, той се вдигне и 

отново ме събори и два, и три пъти! И на всичко отгоре 

подигравателно ми казва: „На никого не му вреди да се 

хванем равнопоставено!“ А друг път ми се заканва: „Пък и да 

падна, да не мислиш, че няма отново да стана?“ Какво още да 

правя? Чакай, той е още млад! А аз знам хиляди уловки! Ще 

го увлека отново в бездните на разврата...  
 

Борба с плътта 

 

укавият не губил време. След няколко дни той 

отново се нахвърлил върху Нифонт, като го 

разпалял и дразнел този път с блудни помисли. Но 

преподобният виждайки, че това е демонично нападение, 

само повтарял: 

– Това пак е същото, нещастни Нифонте! Всичко отначало... 

И от този ден той започнал да яде само сух хляб, с изклю-

чение на съботите и неделите. След това цяла седмица пил 

само вода. После пък ядял през ден. Понякога гладувал и 

неделните дни, без да пие дори и вода. По този начин той 

сурово укротявал и смирявал плътта си. Имал обичай да казва: 

Л 
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– Да речем, че някой човек пости четиредесет дена. Друг 

пък яде редовно цяла седмица, но изобщо вода не пие. Е, 

този, вторият, държи по-строг подвиг от другия, защото като 

яде, но не пие, страшно се мъчи и разтапя като пещ 

вътрешността си. А за онзи, който пости на хляб и вода, 

борбата е лека. Затова такъв не може да бъде поставен на-

равно с другия.  

Друг път, макар и да изгарял от жажда, блаженият желаел 

да се подиграе на дявола. Той наливал вода в една чаша и 

казвал: 

– О, колко е добра и свежа водата, която сега ще пием, 

душо моя!  

И като докосвал с езика си чашата, изливал водата на 

земята. 

Лукавият дявол, смутен от находчивостта на преподобния 

отец в борбата, се оттеглял, ръмжейки: 

– Ах, Нифонте! Цялата ми сила е сломена от благодатта 

на Разпнатия, и хитростта ми е обезсилена от Божествената 

сила, която носиш в себе си! 

Но въпреки пораженията си, всезлобният не отстъпвал. 

Отново настъпвал с плътски изкушения и нападал светеца по 

време на сън. Навявал му сънливост и в съня му представял, 

че греши с някакъв младеж! 

Нифонт се събудил и скочил на крака. Като разбрал 

веднага, че го напада изкушение, той се развикал:  

– Какъв поспаланко си, Нифонте! Какво да правим сега? 

Нищо друго, освен това – „Лекарю, изцели се сам“ (Лук. 4:23).  

Той преценил в ума си тежестта на греха, който като че 

бил извършил насън, и произнесъл присъдата: 

– Сега вместо наслада, ще вкусиш горчива болка!  

И веднага взел една къса тояга и започнал яростно да се 

бие по нозете. Той така ги удрял, че дълго време след това те 

били още съвсем червени. 
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Когато вече изнемогнал от ударите, той се обърнал към 

Бога и взел да Му се моли с въздишки, като казвал:  

– Смили се, Господи, над мене,  

който тежко съгреших.  

Прости ми на мене 

блудния, срамния и осквернения, 

и ме поведи по пътя на Твоите заповеди, 

за които така съм зажаднял (Пс. 118:35). 

И отново продължил с мъки да се бори против блудния 

дух, който не отстъпвал. Имало случаи, когато се принужда-

вал да пребива тялото си с удари и с камъни! С такава ярост 

се борел той със съблазните на разврата. 

Цели четиринадесет години Нифонт водил страшна борба 

с плътта. А след това вече Сам Бог го избавил от това изку-

шение и прекратил борбата. Ето как станало това. 

Веднъж, когато спял, Нифонт видял да се намира на едно 

голямо поле, а неговите тайни места били пълни със смрад-

лива нечистота, която много го смущавала. Освен това, тази 

непоносима смрад стигала до лицето му и предизвиквала 

гадене. Той не знаел какво да прави. 

Докато стоял така смутен, внезапно приближил към него 

един облечен в бяло младеж и му казал:  

– Ела с мене.  

Нифонт тръгнал след него, като придържал с ръка смрад-

ния товар – така му тежал. 

Стигнали до едно езеро, пълно с кал. Ангелът се обърнал 

и казал на Нифонт: 

– Излей тук всичко, което носиш от твоите тайни места.  

Той направил това и веднага усетил облекчение. Смрад-

ният товар паднал от него и той почувствал, че заедно с това 

отпадат и се изтръгват от него и неговите тайни членове, и 

падат заедно с товара в езерото. От ужасната болка Нифонт 

се събудил. В същия миг Ангелът му рекъл:  

– Мир на тебе, велики Нифонте! 

И изчезнал.  
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Едва тогава блаженият разбрал, че го бил посетил Ангел 

Господен, и прославил всеблагия Бог. 

И оттогава и за в бъдеще, както той сам казвал, духът на 

блудството нямал повече над него никаква власт. А и да 

воювал с него, Нифонт винаги излизал от борбата още по-

силен, като му казвал: 

– Чакай само, лукавецо, знам към какво ме тласкаш – да 

пожелая жена и да съгреша с нея. Но какво е жената? Плът, 

облечена с дрехи. Плът, която свършва в гроба, където се 

разлага и смърди. А самата плът какво има? Кръв, мазнина и 

жили. А сред тях е вътрешността, пълна със злосмрадна 

нечистота... Каква наслада ще намери там човек? Куче без-

срамно! Ти ядеш нечистотии! Затова ли ме караш и аз да 

пожелая това? Всичко това е тление и непоносима смрад. 

Как тогава да ям това? Махни се от мене, дух нечист!  

Дяволът бил смаян от мъдростта на Нифонт и със страх 

се махнал. А когато Нифонт виждал, че той посрамен си 

заминава, тогава започвал подигравателно да добавя укори за 

неговата слабост. Но въпреки това лукавият не оставял 

светеца на мира. Отново и отново той се нахвърлял към него, 

всеки път с нова хитрост и уловка. 

Един ден, както си седял безгрижно умиротворен, но 

бдителен, Нифонт се обърнал към Бога и Го попитал: 

– Господи, дали дяволът ме е оставил съвсем? 

Но още преди да продума това до край, видял не много да-

леч от килията си на един куп нечистотии свит един черен пес. 

„Дали този пес не е демон?“ – си помислил той, посоч-

вайки го несъзнателно с пръст.  

Онзи тозчас скочил и се нахвърлил върху светеца, искай-

ки да го разкъса. Но като доближил до Нифонт, замръзнал.  

– Мене ли търсиш? – попитал го той с човешки глас. – 

Ето ме, тук съм! 

Но светецът духнал по него и направил да изчезне. 
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Друг път пак, когато Нифонт спял, седнал на едно седа-

лище в църква, дяволът дошъл, качил му се на нозете и 

започнал да го тресе. 

Нифонт веднага се събудил и се опитал да стане, но не 

могъл. Бил като свързан. Той се досетил какво било станало. 

Лукавият отново бил извършил своето „чудо“! Той го заплюл 

право в лицето и го порицал: 

– О, непоправим враг Божий! Толкова си пострадал от 

моя Господ Иисус Христос и още не си се вразумил?  

Тогава успял малко да помръдне десния си крак. С усилие 

го размърдал и направил движение като да ритне сатаната и 

му рекъл: 

– Нека Бог, лукавецо, съвсем да те погуби. Колкото до 

мене, не се боя от твоите безсрамни нападения. 

И като станал от мястото си, се помолил:  

– Господи, Боже мой, Ти,  

Който всичко премъдро си устроил,  

Ти, Който с безкрайна сила  

си разделил небето (Бит. 1:4) 

и си украсил земята,  

Ти, Който държиш в дланта Си 

цялата твар, 

дай ми власт срещу лукавите демони,  

та да се удостоя да ги съкруша,  
укрепен със Светия Твой Дух. 

С ръце, вдигнати към небето, Божият служител продъл-

жил още дълго да се моли... 
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Господ на смирените дава благодат 

(Притч. 3:34) 
 

 виж! Внезапно Божият Дух като мълния блеснал 

пред него, разтапяйки сърцето му с веселие и 

голяма радост. 

– Нифонте, Нифонте, – му рекъл. – Аз ще ти дам сила и 

власт против нечистите духове. Но гледай само винаги да 

бъдеш смирен. Защото, колкото обичам смирените, толкова 

се отвращавам от гордите. Ако искаш да те обичам, преди 

всичко залягай да имаш смирение. Но да имаш на ум и това: 

никога не се заканвай, никому не се присмивай, лъжа да не 

излиза от езика ти. Никога не се разгневявай, нито да осъж-

даш човек, макар той и да е съгрешил. Пази се, защото тежко е 

наказанието за всичко това. Не се уподобявай на грешниците. 

Ще вървиш, без друго, сред дяволски клопки. Но внимавай 

да не се уловиш в някоя от тях... Дерзай! Аз съм с тебе! 

Като му казал това, Светият Дух направил преподобния 

отец да изпадне в изстъпление. И тогава Нифонт видял един 

дълъг път, който водел на изток. Пазили го някакви човеци, 

грамадни и черни като етиопи1, тежко въоръжени и с копия в 

ръцете. В началото на пътя се били струпали множество 

човеци, които искали да тръгнат нататък, но се боели от 

страшните пазачи. 

Сред това множество бил и Нифонт. И той искал да 

тръгне, но не знаел как.  
                                                           

1
 Етиопи (етиопци) в духовната литература е метонимия за означаване на 

демоните. Бел. ред. 

И 
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Докато всички стояли така смутено, сред тях се появил 

един мъж, облечен в бяло, и високо им казал: 

– Какво е това малодушие, което ви е обзело? 

– Боим се от етиопците, – му отговорили.  

Той се обърнал тогава към Нифонт: 

– А ти? Защо не тръгваш? 

– И аз се боя... 

– А дали някога си се помолил да ти се даде смирение? – 

попитал го Ангелът ненадейно.  

– Но аз ... винаги и искам това от Бога! 

– Е, Той това и ти праща! Гледай, какво ще стане... 

И имало що Нифонт да види! С едно ловко движение 

Ангелът сякаш му разсякъл гърдите. И там, пред всички, му 

извадил сърцето, хвърлил го на земята и на неговото място 

сложил съвсем друго. След това му казал: 

– Върви сега по този път. Черните ще те прекарват през 

утеснения, но нито един с пръст не ще те докосне. 

Тогава и останалите започнали да викат към Ангела:  

– Молим те, направи и на нас същото, та да можем 

свободно да поемем по този път! 

– Потърсете и вие това с молитва и пост, и от Бога това 

всякак ще ви се даде. Ако не потърсите, няма да получите. А 

ако не добиете, няма да можете да преминете по този път – 

единствения, който води към живота! Този, когото видяхте, е 

приел сърце съкрушено и смирено (Пс. 50:19), защото много 

години го е искал от Бога. А едва сега се удостои с него... 

Вижте го, как само върви! 

Всички погледнали към Нифонт и видели как той 

безпрепятствено върви по този път. 

Стигнал до първата стража, където били застанали двама 

етиопци. Когато се доближил до тях, те извадили срещу него 

мечове, вдигнали ги, за да го ударят, но тутакси ръцете им се 

вцепенили! 
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Нифонт свободно продължил по-нататък. По същия на-

чин той преминал и втората стража, и третата, и четвъртата, 

и всички останали.  

Най-сетне той стигнал до едно място, където се били 

разположили цяла чета етиопци, които веднага се 

нахвърлили да го нападнат. Но внезапно и те се вцепенили, и 

така преградили със себе си всичко, та Нифонт да не може да 

премине. За да мине, той започнал едни да блъска, а други да 

рита, като викал:  

– Кой е довел тука тези мерзавци, които ни препречват 

пътя към живота? 

И докато останалите люде с учудване гледали, той лесно 

преминал целия път и достигнал края му. 

Когато блаженият дошъл малко на себе си от видението, 

се запитал, какво означава всичко това. Тогава Светият Дух, 

Който още бил с него, му възвестил: 

– Искаш ли обяснение на това, което видя? Помни добре: 

пътят, по който мина, е тесен (Мат. 7:13-14). Етиопците са 

лукавите демони, които правят всичко, за да попречат на 

ония, които искат да преминат този път. На тебе вече ти е 

ясно открито, че по този път никой не може да премине, ако 

преди това не поиска от Мене да му дам сърце смирено и 

съкрушено. Ти го пожела и го доби. От сега нататък „няма да 

се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети де-

нем, от ходещата в тъмата язва“ (Пс. 90:5-6), защото „си избрал 

Всевишния за твое прибежище“ (Пс. 90:9). Все пак, бъди 

внимателен! Голямо изкушение ще те сполети. Но няма да 

бъдеш победен, защото Аз съм с тебе. 

Това рекъл Божият Дух и видението се прекратило. 

Някакво неописуемо благоухание, което дошло с Неговото 

присъствие, още витаело около светеца.  

– Наистина – повтарял Нифонт, целият извън себе си, – 

човек не може да усети по-голяма сладост от онази, която се 

излъчва от благоуханието на Светия Дух. Да, то превъзхожда 
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всяка наслада, всяка радост. Ах, да бих могъл вечно да пре-

бъдвам в Него! Не бих желал вече радостите на този живот! 

Тази мисъл го подсетила за собствения му грях. 

– Горко на мене, грешния – започнал да ридае, – лукавия, 

смрадливия, развратния, безсрамния и хулника! Превъзхож-

дам и демоните по грехове! Какво да правя, Боже мой, за да 

мога да ги избегна? Горко ми! 

Той имал обичай и изобщо да говори и да повтаря: 

– Горко на мене, грешния! 

В църква, след богослужение, полагал поклон пред всички. 

А сам си затварял очите, да не би да види някой да му отвръ-

ща – дотолкова мразел човешката слава и се гнусял от нея. 

Аз сам често съм имал случаи да го чувам, когато се моли 

с въздишки, да казва:  

– Боже мой, Боже мой, 

не позволявай да ме прославят човеците.  

Не позволявай да ми изказват  

почест и почитание, 

вместо това, дарувай ми  

Твоята слава, която пребъдва във вековете. 

Защото така ще почине моят дух, 

когато ще ликува край Тебе.  

Ти знаеш, Господи, че приятелството със света  

е вражда против Тебе, моя Бог (Иак. 4:4).  

Блаженият имал още един богоугоден навик. Всеки път, 

когато се молел в църква, се хулел и корил сам себе си, като 

казвал: 

– Какво правиш, нещастнико? Дошъл си и тук да осквер-

няваш тези свети люде? Горко на тебе, нечистия! Изглеждаш 

като човек, но по дела си лукав демон!  

След това обръщал очи към небето и казвал:  

– Боже мой, смили се над мене, защото никакво добро не 

съм извършил. 

Така смирявал сам себе си, гледайки на себе си като на 

прах под нозете на братята. 
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– Душо моя – често повтарял, – струва ми се, че наистина 

си по-лоша и от праха по обувките на братята. Защото той 

поне се отърсва и пада, когато те вървят. А ти, нещастнице, 

си надминала всяка демонска нечистота. Горко ти в Съдния ден! 

Така като укорявал себе си, той принасял на Господа 

поклонение с благочестие и любов. 

Когато искал да даде на сиромах някаква пара или нещо 

друго, той си казвал: 
– Твоето от Твоето Ти принасям, Господи, за всички и за 

всичко1. 

И пръв прекланял глава, като се покланял на просяка с 

почит. А когато някой го питал защо прави така, отговарял: 

– Не ни ли стига, че Христос е дошъл при нас на крака да 

ни моли? Нима трябва още и да ни се кланя и със сълзи да ни 

моли? Не! Напротив, ние сме длъжни не само да спазваме 

Неговата заповед за милосърдие, но и да утешаваме нашия 

беден събрат, да му служим и да му изказваме уважение. 

Блажен е оня, който се грижи за Христовите създания!  

Така, прочее, протичал в дълбоко смирение животът на 

светеца. Ако му се случвало понякога да съгреши, той веднага 

бързал към църква да се изповяда. И с въздишки молел Бога 

да му прости греха. Защото, както казваше, понеже човек 

всеки ден греши, всеки ден трябва и да се кае, така че онова, 

което всеки ден ни се плете, ние сами да го разплитаме. 

 

Великото изкушение 

 

ака както Светият Дух го бил предупредил, дошъл 

часът на великото изкушение... 

Всяка събота през нощта Нифонт бдял2. Нито  

заспивал, нито седял. До неделя сутринта се молел и полагал 

поклони този подражател Даниилов, или по-добре да се 
                                                           

1 Възглас на Божествената Литургия, преди освещаването на Св. Дарове. 
2 Тоест, бдял молитвено, извършвал всенощно бдение срещу възкресния 

ден – неделя. Бел. на бълг. прев. 

Т 
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каже, подражател на Ангелите, което отговаря на призива на 

пророка: „Поклонете Му се всички Негови Ангели“1 (Пс. 96:7). 

Това правило той държал не само за неделните дни, но и за 

Господските празници, съгласно църковното Предание. По 

същия начин той се молел и в други дни и нощи. На сутринта 

след това той произнасял една молитва, която повтарял и 

вечер. Но каква беше тази молитва! Тя бе изпълнена с пре-

мъдрост, благодат и богопознание, и съдържаше в себе си 

цялото неизказано богословие – раждането на Сина, сътворя-

ването на безплътните Сили, страшните и неизречени Тайни, 

чудото на Божественото домостроителство и на природния 

свят, началото и края; за онова, което е горе на земята и за 

онова, което е под земята... Не знам кое по-напред да поме-

на – онова, което е по света или онова, което е под него, 

видимото и невидимото, мъдрото и непостижимото... Може 

би по-късно ще можем някой ден да приведем някои от 

неговите боговдъхновени молитви.  

А сега нека видим как станало великото изкушение, което 

сполетяло Нифонт. 

Една събота по здрач той застанал както винаги да се моли. 

Внезапно той чул някакво страшно изсвирване, писък, 

който му продрал ушите! 

Той се вледенил от ужас. 

„Що ли би могло това да бъде?“ – се попитал той. 

Но не сварил да каже нищо друго, когато ето, че се 

появил дяволът... Той почнал да реве, да се пени и да се 

заканва на Нифонт.  

Нифонт се ужасил... Умът му се помрачил. От страх и 

ужас той се вцепенил. Опитал се да се моли, но не могъл да 

се съсредоточи. Хиляди злини го налетели: прозяване и сън-

ливост, слабост и леност, необуздана бъбривост, непоносима 

мъка, а и други по-големи напасти, които сега ще премълча...  

Нощем и денем дяволът продължавал да го тормози така. 

Бил решил напълно да му помрачи ума! 
                                                           

1 По превода на 70-те. Бел. на бълг. прев. 
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Веднъж, изгубил търпение от дяволското мъчение, блаже-

ният извикал:  

– Ах, грешни Нифонте! Сега плащаш за греховете си! И 

изкушението, от което се боеше, наистина е страшно. Змеят 

се е разярил против тебе. Вече е помрачил и ума ти. Пази се! 

Гледай и жив да не те погълне! 

Това рекъл и се прекръстил. 

А междувременно безсрамният дявол продължавал да го 

мъчи непрестанно, веднъж по един, друг път по друг начин. 

Не се срамувал и да го изнудва. 

– Слушай, или ще престанеш да се молиш – му казал 

веднъж кратко и ясно, – или ще застана до тебе, докато не 

издъхнеш. Няма да мръдна, па каквото ще да става!  

– Няма да ти доставя това удоволствие, нечисти демоне – 

му креснал Нифонт. – Ако моят Бог ти е заповядал да ме 

убиеш, нека бъде Неговата воля. А ако Бог не желае това, 

тогава... как да кажа... твоите козни са ми смешни!  

– Но... нима Бог съществува? Но Бог не съществува! – 

просъскал дяволът. 

От този миг той потопил ума на Нифонт в мрак и 

смущение, проглушавайки ушите му с тези страшни думи: 

– Има ли Бог? Няма Бог! 

Ето каква била неговата крайна цел. Сега се открила. 

Искал напълно да хвърли светеца в неверие! А този адски 

замисъл се състоял в три последователни нападения. Преди 

всичко той си бил наумил да нападне и подчини ума на 

Нифонт, след това да го помрачи и затъпи, и най-сетне – да 

хвърли Нифонт в бездната на неверието и небрежението. 

Късало се сърцето на светеца, когато чувал отровните 

думи на духовния змей! И с онези малко сили, които му били 

останали, той казвал: 

– „Рече безумец в сърце си: «Няма Бог»“ (Пс. 13:1; 52:2). 

Махни се, мрачен демон, и не хули! Изчезни в мрака! Махни 

се от очите ми, защото аз дълбоко вярвам, че Бог съществува 

и пребъдва вечно!  
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Но доброненавистникът-дявол решил да го победи и то 

колкото се може по-скоро. Все повече му помрачавал ума. 

Обърквал му мислите и правил да забравя всичко, което 

знаел от Светото Писание. 

Така например, Нифонт започвал да произнася някой 

псалом. Но докато устните му шепнели думите на псалома, 

помраченият му ум не ги разбирал. Това състояние го нажа-

лявало и го огорчавало.  

– Нещастие мое! Не знам какво казвам! – въздишал той, 

когато за малко идвал на себе си.  

И отново и отново започвал да се моли с голямо усилие. 

Така страдал той четири години! А дяволът не преставал 

всеки ден да му втълпява в мисълта: 

– Няма Бог! Бог не съществува! 

Тези страшни думи потапяли ума на Нифонт в непрогледна 

тъмнина, а сърцето му в неутешима скръб. Такива били тъга-

та и смущението му от сатанинската бран, че можело той да 

бъде видян как върви отчаян по пътя, равнодушен към всичко.  

А дяволът все така не преставал да го изкушава. 

– Слушай сега! – му казвал. – Нищо друго не искам, само 

да престанеш да казваш молитвата, която говориш сутрин и 

по пладне. 

Неговото безочие ставало извънмерно... 

– Слушай ме и ти мене! – му отговарял Нифонт. – И в 

блуд да падна, и убиец да стана, и каквото и да е друго да 

сторя, аз от нозете на моя Господ Иисус Христос не от-

хождам. Примири се с това! 

– Що думаш! Нима Христос съществува? Христос не 

съществува! Кой те е излъгал, че Христос уж съществува? 

Не, няма Христос! Само аз владея всичко. И защо ми отказ-

ваш послушание? 

– Христос съществува, нещастнико! Да, съществува като 

Бог и едновременно като Човек! Но ти докога ще мъчиш 

Божието творение, подлецо? Няма начин да ме излъжеш, 

разбери това, мрачен лукавецо! Да, ти си тъма и с тъма 
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воюваш против човеците. Но в мрак ще се мъчиш през 

всички векове. Махни се оттук, неприятел на Бога и на 

Неговите светии!  

Търпението и смелостта на праведника били достойни за 

удивление, а славословенето на Бога не преставало да се 

произнася от неговата уста. 

Все пак онзи злокозненик не се отделял от него, като 

непрестанно му говорил и повтарял: 

– Докога така? Мислиш, че Бог съществува? А къде си Го 

видял? Кой ти Го е показал? И къде пребивава? Покажи ми 

Го, та и аз да повярвам! 

Четири години, както казах, дяволът така го мъчил. 

Каквото и да правел Нифонт – било като яде, като спи или 

като се моли – той му внушавал тази мисъл, като го насилял 

да повярва, че няма Бог. Побърквал го с непрестанното 

повтаряне на тези думи. И човек можел да заплаче, като 

гледал този праведник да потъва в безверие. 

Понякога Нифонт си казвал: „Има Бог!“ А друг път под 

въздействието на дявола: „Не... все пак не може Бог да 

съществува...“ 

Така стигал до отчаяние. Чувствал, че душата му е гола и 

пуста. Но не оставял молитвата и подвига. 

Една вечер той отишъл на църква и застанал пред иконата 

на Господа нашего Иисуса Христа. Но... ето го дяволът отново! 

– Бог не съществува! – взел да му пълни ушите, както 

всякога. 

Тогава праведникът повдигнал очи и с болка погледнал 

към Христовия образ. Дълбока въздишка се изтръгнала от 

дълбините на сърцето му. Той молитвено прострял ръце към 

иконата и извикал: 

– Боже, Боже мой, чуй ме, защо си ме оставил (Пс. 21:1)? 

Потвърди ми, Боже, че съществуваш, защото иначе ще пре-

стана да правя всичко заради Твоето свето име и ще 

послушам съвета на дявола. 
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Той замлъкнал и зачакал... Както очите му били прикова-

ни в светия образ, той изведнъж видял, че образът просветнал 

като мълния! Светият лик се озарил от светлина и го обгър-

нало някакво неописуемо благоухание... 

Заслепен от светлината и обзет от небесния аромат, той 

паднал на земята. Цял разтреперан и извън себе си, запял:  

– Вярвам в един Бог Отец Вседържител,  

Творец на небето и на земята,  

на всичко видимо и невидимо.  

И в един Господ Иисус Христос,  

Сина Божий, Единородния,  

Създателя и Владиката мой. 

И в Светия Дух, Славния и Пресветлия,  

Който е говорил чрез пророците. 

Господи мой Иисусе Христе,  

не се гневи на мене, Многомилостивий. 

Не ме отблъсквай мене, хулника,  

който обезчестих Твоето свето име!  

Защото Ти знаеш, Господи,  

колко ме измъчи врагът,  

като ме потопи цял  

в злото на неверието. 

Затова прости ми, че изкусих  

Твоето търпеливо човеколюбие,  

Преблагий и Дълготърпеливий,  

Който съжаляваш за греховете на човеците (Ср. Иоил 2: 13; 

Иона 4:2)! 

Той все така лежал ничком, с лице към земята. Полека се 

привдигнал и боязливо погледнал честната икона. 

И имало що да види! Господният лик сияел като слънце! 

Нифонт бил обзет от неописуема сладост и удивен от Него-

вата неземна красота. Но най-чудното било, че Христос като 

жив си обръщал очите, повдигал си веждите и си движел 

устните. 
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От тази чудна гледка Нифонт бил обладан от възхищение 

и трепет. 

– Господи, помилуй! – взел да вика той непрестанно. 

Една неизказана, неземна радост го споходила и изпъл-

нила душата му. 

– Наистина – казал той въодушевено, – велик е християн-

ският Бог и велики са Неговата слава и сила! Защото Той 

никога не ще позволи да загине Неговото творение, което 

прибягва към Неговите непорочни нозе. Благословен е Бог и 

благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух, 

което ме спаси от мрака и от железните окови на смъртта! 

Нифонт изрекъл още много други думи на благодарност 

към Господа и излязъл от църквата. Отишъл си в килията1 и 

сега вече спокоен, малко поспал. Сърцето му било преизпъл-

нено с духовна радост... 

Оттогава Нифонт се променил. Сега той вървял живо и 

радостно, усмихнат и в добро настроение. Всички, които го 

познавали, учудени се питали: 

Толкова години беше недостъпен, тягостен и намусен. 

Как сега е толкова радостен и сърдечен? Да не е имал ня-

какво видение? 

Людете всякак са имали своите основания. А Нифонт, 

всеки път, когато поглеждал към онзи чуден Господен образ, 

простирал към него ръце, широко отварял очи и се молел 

славословно: 

– Ти, Христе, си Единороден Син Божий, славен, много-

милостив, човеколюбив; Ти си Извор на живота и на небесната 

благодат... 

А след това хулел дявола:  

– Къде ли е сега онзи злокозненик, който казваше, че 

няма Бог? Засрами се, безумецо, бъбрив, смрадлив и мрачен 

                                                           
1 Думата „килия“ тук е употребена в смисъл на жилище. Под „килия“ (от 

лат. cella – стаичка), се разбира стая на монах в манастир, но думата „килия“ 

има и смисъл на уединено, обособено жилище в скит. Бел. на бълг. прев. 



Великото изкушение 
  49 

ненавистник на доброто! На мен ми се яви моят Господ и ми 

даде уверение като на блажения Тома, когато той проявил 

неверие (Иоан 20:27-29). „Душата ми величае Господа и духът 

ми се зарадва в Бога, Спасителя мой“ (Лук. 1:46-47). 

С такива песни блаженият Нифонт славословел Бога, като 

Му благодарил, че го е посетил с неописуемо благоухание.  

 

Търпение на болката  

 

лучило се Нифонт да чуе от един мъдър старец, че 

болката поражда слава. Душата му тутакси се раз-

треперила и той пожелал да поеме подвига на 

търпение на болка. 

Така, той се уединил някъде и си свалил обувките. След 

това, клекнал на земята, той се превивал на две и прехвърлял 

цялата тежест на тялото върху нозете. В такова положение 

той се молел дълго време, търпейки непоносимата болка, 

която си причинявал. След това поставял под нозете си един 

широк и гладък камък и се въртял върху него, разранявайки 

краката си, за да пожъне плод от болката.  

Когато завършвал молитвата и се опитвал да стане, не 

можел да се помръдне. Нозете му, изтръпнали и безчувствени, 

били като приковани към камъка. С голямо усилие, полека, 

той успявал на една по една нога да се изправи. Ставите му 

пращяли. Но той сам на себе си казвал слова на утеха:  

– Царството небесно бива насилвано, и подвижници го 

придобиват (ср. Мат. 11:12).  

Когато най-сетне идвал на себе си, нахлузвал обущата си 

и полека отивал в килията си. 

По пътя размишлявал: 

– Горко ти, нещастни Нифонте! Ако и тази малка болка 

не търпиш, как ще издържиш адския огън?“ 
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