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Ден след оповестяване на агентите на ДС в Светия Синод единствено Врачанският
митрополит Калиник
от всички 11 обявени с досиетата митрополити поиска прошка.

"Ако някой нещо е засегнат като епархиот (жител) на Врачанска епархия, вярващ
или невярващ, бих помолил за извинение, моля пред Бога и Всечистия кръст да
бъда простен", заяви Калиник пред журналисти в сряда в митрополитския параклис по
повод официално оповестеното вчера негово агентурно минало.

Врачанският митрополит каза още, че възнамерява да изкара земния си живот по
монашеския обет, който е дал, както и да изпълни поетите обети при ръкополагането му
като епископ, а след това и като митрополит.

"За никого не съм донасял нищо лошо", увери той и изрази единствено учудване, че е
имал псевдоними като агент, като допълни, че при многобройните си пътувания зад
граница е правил доклади до председателя на Светия синод.
.

Дядо Калиник отрече да е бил принуждаван да сътрудничи на Държавна сигурност.
"Имал съм свои виждания, свои разбирания, така както е казано в Библията – "всяка
власт е от Бога", ние сме били длъжни да сме в синхрон с държавността за доброто на
народа", каза още той.

Викарият на Врачанския митрополит – Траянополският епископ Киприян, свидетелства
пред журналистите, че разкритието на комисията не било изненада за никого,
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включително за свещениците, тъй като владиката многократно е признавал и в изповед
факта на принадлежност към ДС.

Епископ Киприян заяви, че врачанското духовенство е твърдо убедено, че дядо Калиник
не е нарушил свещения канон и повелите на Светата православна църква.

Светият Синод запази мълчание след разкритията за агентурното минало на
повечето от членовете му.

Русенският митрополит Неофит обяви, че няма от какво да се срамува. „Не се чувствам
виновен към никого или че съм предавал някого, а просто съм изпълнил нещо, което в
онова време е било изискване, когато е трябвало да се пътува извън страната. Това е
било желание на Държавна сигурност и затова съм спокоен и чист пред съвестта си, че
не служа в църквата като предател”, заяви той пред журналисти и допълни:

"Отношението ми към тази служба е чисто като човек на църквата, който е изпълнявал
с преданост своите задължения спрямо църковния ни живот. В онова време, когато е
имало пътувания в чужбина, те са били наблюдавани от ДС по какъв повод и как се
представя този пътуващ в чужбина – член на църквата, какви църковни и обществени
задачи има да изпълнява.

От това се интересувала ДС. За пътуванията си в чужбина той имал срещи с
представители на Държавна сигурност, в които са се "разменяли мисли по
съвременното международно положение, каква е обстановката, в която ще се
провеждат конференциите, за които се организират пътуванията".

След завръщането му от чужбина се е проявявал интерес към това, което е станало, как
е протекло и какви срещи е имало. "Това с нищо не уврежда нито авторитета, нито
живота и официалното отношение на тези лица, с които е имало контакти, разговори,
срещи и за които се е водел някакъв отчет. Така се е получило и т.нар. досие. Това не е
кандидатстване за работа в тази посока, а чисто и просто следване на реда, по който
тогава е ставало всяко пътуване в чужбина и то официално - от името на църквата,
която определя кой да пътува", обясни митрополитът.
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На въпрос дали Светият синод ще поиска отстраняването от длъжност на някои
митрополити с досие, Неофит заяви, че ако има такъв случай, който ще докаже
недоброто представяне на църквата и накърняване на нейния авторитет, това е право
на Светия синод. Митрополитът отбеляза, че следващият понеделник и вторник ще има
заседание, което било насрочено още преди да излезе докладът на комисията по
досиетата.

"Трудно понасям това положение, в което съм поставен, защото никога не съм имал в
мисълта си желанието да злепоставя някого и да ползвам привилегии на ДС", каза още
дядо Неофит. Той допълни, че обяснението на ДС било, че това е за доброто на
държавата - нейните пратеници да бъдат добре подготвени и да имат възможността
да се срещнат с българи в чужбина, да видят какво е тяхното положение и имат ли
някакви проблеми.

Първото му пътуване в чужбина е било през 1983 г във Ванкувър за конференция на
Световния съвет на църквите. "От мен се искаше информация за българите в чужбина
и какви са отношенията, настроенията на тамошните християни към Българската
православна църква и изобщо към България. Старал съм се да бъда съвсем дискретен
и просто да се получи едно разрешение, което е необходимо на църковния ни живот.
Интересът, който е проявявала ДС, си е вече нейна инициатива и нейно провеждане",
обясни Неофит.

Митрополитът не бе изненадан от факта, че има досие в ДС. "Но че ще бъда агент,
звучи много обидно – не съм очаквал, че ще се лепне такова звание, ако може така да
се нарече", каза той.

"Ако някой се е почувствал засегнат от някои мои действия в това направление,
да ги сподели и да ме изобличи, но вече минаха повече от 20 години след
демократичните промени и никой не каза нищо по този въпрос", заключи Неофит.

Друг от обявените агенти на ДС сред висшия клир – Варненският и Великопреславски
митрополит Кирил
– се скри от
публични изяви. Той не отслужи Божествена света литургия в храма "Свети Атанасий"
във Варна по случай храмовия празник на църквата.
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Самият митрополит Кирил преди месец се оказа в центъра на медиен шум, след като се
оказа, че варненски бизнесмен му е дал "за временно ползване" луксозен автомобил,
понеже старият много харчел, пък и не му прилягало да се вози неудобно, когато
обикаля енорията си.

През 2007 г. Кирил заяви публично, че никога не е имал вземане-даване с ДС и обяви, че
ще поиска бележка от МВР "за чисто минало". След което темата за досието му остана
на заден план.

От родовата фондация "Митрополит Методий Кусев", която носи името на първия
старозагорски архиерей на Българската православна църква, призовават владиците,
сътрудничили на ДС, към покаяние и оттегляне в манастир за известен период от
време.

Пред БНР Радка Кусева, изпълнителен директор на фондацията, заяви, че
изваждането на досиетата на митрополитите в БПЦ води до огромна загуба на
обществен престиж на Светия синод, понеже за голяма част от българите клирът се
отъждествява с църквата.

"Оповестяването на досиетата трябва да бъде само началото на един задълбочен и
добронамерен разговор за проблемите на българската църква, а църковната
интелигенция, която е част от гражданското общество, трябва да покаже път и изход за
останалите миряни", се казва в съобщението от фондацията.

"Това петно може да бъде измито само от архиереите.Ако те не се оттеглят в
манастирско уединение за по-кратък или по-дълъг период от време, за да възстановят
част от личния си престиж, ще докажат, че за тях мисията на Църквата е по-маловажна
от материалния комфорт, в който живеят", се посочва в съобщението.

От фондацията напомнят, че "в период на криза обществото още повече се нуждае от
светли личности и духовни водачи" и припомнят думите на митрополит Методий Кусев,
че "само възпитанието в духа на християнството може да направи Отечеството ни
честито и славно".
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