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ПРЕДГОВОР

Здравей, драги читателю. В тази книга искам да ти 
разкажа за места чудати и странни, да те поканя на пъ-
тешествие из древни светилища и християнски храмо-
ве. Хората свидетелстват, че това са целебни места, 
на които се случват чудеса. Разказват за силна поло-
жителна енергия, благодат и божествено присъствие. 
Дали е така? Възможно ли е скални светилища отпреди 
хиляди години да действат и днес, икони да плачат от 
милост към хората и изворна вода да е „жива“ като в 
приказките?

Дълги години, докато обикалях светите места на 
България, все се питах: Как така на толкова малка те-
ритория има толкова много „благословени“ места? В 
един момент някъде по пътя намерих своя отговор. Той 
е много прост. Тук няма много, различни и особени мес-
та. Цялата ни страна е едно огромно свещено място. 
За добро или за урок сме се родили точно тук. Затова 
и има такава остра разлика между „светли“ и „тъмни“. 
Затова и постоянно се клатушкаме от крайна доброта 
и наивност до агресия и злоба. Всички ние сме деца на 
тази свещена земя и притежаваме огромна сила както 
да създаваме, така и да рушим. И това са нашите уро-
ци. На кое ще позволим да надделее зависи единствено 
от нас самите.
Но нека не философствам повече. Това не го умея. 
Моят дар е да виждам и да разказвам.
          

Когато стане въпрос за лековити и чудотворни мес-
та в България, има някои, за които всички сме чува-
ли. Такива са Бачковският манастир и неговата икона 
„Света Богородица Елеуса“, Кръстова гора или Рупите. 
Избрах да не разказвам за тях – защото всички знаем 
достатъчно, – а да обърна внимание на други също тол-
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кова силни, но не толкова известни места. Много от 
тях днес са християнски обители, а в миналото са били 
езически светилища, други са останали замръзнали във 
времето, без да сменят „собствеността“ си. Незави-
симо от кое време са и на коя вяра служат обаче всички 
те са изключително благодатни и крият своите веков-
ни тайни.



ЗАПАДНА И ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
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1. Руската църква „Свети Николай“ и чудесата  
на отец Серафим, град София

В центъра на София има едно много красиво и спе-
циално място, за което вече 65 години хората свиде-
телстват, че е чудотворно. Разказите са толкова мно-
го, че дори самостоятелна книга не би могла да побере.

Всичко започнало, когато през 40-те години на ми-
налия век в Руската църква, както я наричат софиянци, 
дошъл да служи архиепископ Серафим Соболев. Той бил 
един от видните епископи на Руската православна църк-
ва. Докато водел литургиите, миряните усещали много 
силно Божието присъствие. Тръгвали си от църквата 
с леки сърца и вяра, че са получили Божията закрила и 
благодат. Много бързо владика Серафим станал доверен 
отец не само на руските емигранти, но и на българите. 
Безброй хора се събирали да слушат проповедите му, 
търсели съвет и утешение. Отец Серафим бил човек, 
дарен от Бог с любов, търпение и разбиране и обръщал 
внимание на всеки. Живеел в тежки лишения, но пома-
гал на всички, които имали нужда. Пламенните молит-
ви за застъпничество, които изричал, се превръщали 
в чудеса, а хората говорели за тях дълго време. Тежко 
болни били изцелявани, хора с нерешими житейски про-
блеми получавали добър изход от ситуацията, в която 
били попаднали, сбъдвали се мечти за рожби и задомява-
не. Сред хилядите истории има и много за помощ пред 
тежки изпити. Те били лично свързани с младостта на 
отеца.

Случило се така, че когато искал да кандидатства в 
Богословската академия, той нямал достатъчно време 
да се подготви. Желанието му да изучава християн-
ското учение обаче било толкова силно, че се помолил 
горещо Бог да му помогне да изтегли подходящ билет. 
Така и станало. Отецът приел това като личен знак, че 



16

е тръгнал в правилна-
та посока и че не бива 
да се отказва.  

На 26 февруари 
1950 г. отец Серафим 
си тръгнал от този 
свят. Църквата не 
можела да побере бла-
годарните хора, кои-
то дошли да се сбогу-
ват с него. Останало 
обаче обещанието, 
което и до днес съби-

ра хора от близо и далеч пред саркофага с мощите му. 
Той казал на хората, че ако Бог го подкрепя, ще продъл-
жи да помага от небето и че ако искат нещо от него, 
трябва да му го напишат в писмо. Така днес писмата 
са хиляди. Влизайки в криптата, където е саркофагът с 
мощите на светеца, хората сядат на малки столчета, 
вземат молив и листчета и пишат най-съкровените си 
мечти. Пишат. А след това с молитва и вяра оставят 
писмата и се надяват небесният покровител да ги чуе и 
да им помогне.

Историите за чудесата и изцеленията, случили се 
след застъпничеството на отец Серафим, са толкова, 
колкото и преди да се възнесе на небето. Смята се, че 
всяко писмо, пуснато в кутията, стига лично до него. 
Въпреки че все още не е официално обявен за светец, 
хората, които търсят помощ или вече са я получили, го 
наричат „свети Серафим“.

† Храмовият празник на Руска-
та църква е на Никулден  – 6 
декември.
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