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"Не стига и другите кръстове, които изнесохте, но сега Бог, на Вас възлага още
по-тежко бреме – да приемете нашите изповеди и смирени покаяния и да ни дадете
опрощения за греховете". Това се казва в поздравителното слово от Светия Синод до
патриарх Максим, прочетено от Пловдивския митрополит Николай по време на Светата
литургия и молебена за имения ден на главата на Българската православна църква. Тя
беше отслужена в събота столичната църква „Св. Неделя”, когато патриарх Максим
чества имен ден, броени дни от обявяването на сътрудниците на ДС в Светия Синод.

„Приемете и този кръст Светейши владико, защото само Вие, можете да го изнесете”,
заяви още митрополит Николай. Обръщението му беше разпространено на сайта на
Синода.

Преди литургията патриарх Максим заяви, че предстои Светият синод да излезе със
становище по случая, отговаряйки на въпроси на медиите.

В поздравителното писмо до патриарха обаче Светият Синод заподозря, че покрай
отварянето на досиетата на висшия клир някои медии целели злонамерена атака срещу
църквата, за да сринат авторитета й. В обръщението, прочетено от митрополит
Николай, се казва:
.
„От известно време, някои медии не просто критикуват, а злонамерено и целенасочено
атакуват Светата ни църква… Тази внезапно избухнала журналистическа „святост” и
произвеждания от нея шум целят да се срине авторитетът на Църквата, но не могат да
попречат на нашия народ да види и почувства Божията сила и благодатта на Божия
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спасителен промисъл. Вече целият български народ разбра, че преди 40 години
решението кой да седне на престола на българските патриарси е взето не от ЦК, не от
ДС, а от Светия Дух, че Той е осенил Светейшия ни патриарх и го е запазил от всички
заложени от лукавия клопки, за да преведе нашия православен народ през тъмните
времена на войнстващия атеизъм към светлината на свободното изповядване на
вярата”.

Имайки предвид времето преди 10 ноември 1989 г. митрополит Миколай подчертава, че
само Бог знае какво е било на сърцето на Светейшия патриарх, когато към него са
отправяни забрани да не се бият камбани, да не се хвърля св. Кръст на Йордановден...
с една едничка цел: да обезумее българският народ и да каже „няма Бог!” „Никой не си
въобразява, че е било леко, когато св. Православна църква е била заточена в ъгъла на
обществения живот, както и сега някои се стремят да стане, като всячески се стремят
да сринат нейния авторитет", се допълва в словото. По думите на Пловдивският
митрополит църквата не е в ръцете на „Маринчевци” и „Желевци”, а на Светия Дух и
никой не бива да си въобразява, че е възможно ключови за съдбата на Църквата
решения да се вземат под въздействието на външни за нея фактори”.

„Вече целият наш народ разбра, че преди 40 години решението за това кой е
най-достойният да застане на престола на българските патриарси е продиктувано не от
ЦК или от Държавна сигурност, а от Светият дух", каза митрополит Николай. Той
добави, че по време на своето дълго служение патриарх Максим „не е употребявал
силата на патриаршеския си жезъл и не е излагал не публичен показ постъпките и
прегрешенията на архиереите, а им е давал шанс да се покаят и поправят сами”.
Пловдивският митрополит отбеляза, че „злото не се премахва със скиптър, а с кротост и
с християнска любов”. С тези свои качества Ваше светейшество, сразихте
разколниците”, каза митрополит Николай.
На празничната служба не присъстваха митрополитите Галактион, Неофит, Йосиф и
Симеон, които бяха сред 11-те владици агенти на ДС.

След приключването на службата семинаристи попречиха на журналисти да се
приближат до митрополитите, за да им зададат въпроси. Семинаристите тичаха от
единия на другия вход на храма, пеейки църковни песни и направиха "коридор", през
който висшият клир да може да достигне до колите си, паркирани пред църквата.
Само трима владици Дометиан, Кирил и Григорий се престрашиха да отговорят на
въпроси за досиетата им. Видинският митрополит Дометиан каза, че ще се покае пред
Бога, ако някого е засегнал. „Никога не съм отправял каквито и да е стрели на ненавист
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към някоя личност”, заяви той.
Варненският и Великопреславският митрополит Кирил също заяви, че се е покаял
отдавна пред Бога, а Русенският владика Неофит заяви, че не се чувства виновен, тъй
като никого не е предавал, а просто е пътувал извън страната и затова се е налагало да
работи с ДС. Преди тях прошка поиска само Враченският митрополит Калиник.
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