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Нуждаем се от мир! Просим мир! Дори настояваме за мир! 
Ситуацията  (заради войната в Украйна) в света толкова ди-
намично се променя, че съм почти сигурен, че на истори-
ците никак няма да им е лесно да опишат времето, в кое-
то живеем сега. А то е историческо, както и да го погледнеш. 
 
За мира ще се говори и в този брой на списание „Светодавец“. Но 
не просто за земния мир, а ще говорим за Христовия мир. За онзи 
мир, който не може да бъде отнет, да бъде откраднат, разрушен 
или смутен. Защото Христос дава не както светът. И казва Хрис-
тос: „Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши“ (Йоан. 14:27). 
 
Трудно се говори за мир, когато около нас се води война и не говоря 
единствено за тази в Украйна, но и за духовната бран, в която се на-
мираме постоянно. За това и опазването на душевния ни мир или не-
говото постигане е изпитание, пред което се изправяме ежедневно. 
 
Придобиването на мира идва чрез придобиването на Духа, защото 
Неговите плодове са „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, 
милосърдие, вяра, кротост, въздържание“ (Гал. 5:22-23). Предлагай-
ки ви този брой на списанието ви и пожелавам в настъпващите дни 
на Възкресението Христово „да не бъдем пустославни, един други 
да се не дразним, един другиму да си не завиждаме“ (Гал. 5:26).

Ангел Карадаков

Моя мир 
ви давам



Съдържание

Църковни празници                                                                                                     6

Пасхалната нощ             Протопрезвитер Александър Шмеман

Светлината на Светлата седмица

Интервю                                                                                             15

“Атон - рисунки и фотографии” интервю с проф. Мирослав 
Дачев и Андрей Янев 

Молитвата и мирът                                                                            31         

Писидийски митрополит Сотир
Мир и единство 

“С мир на Господа да се помолим” - Разяснение за Великата 
ектения

„За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда…“



Църковно-социално дело                                                                                                 44

Християнска социална етика и                   доц. д-р Костадин Нушев
социално учение на Църквата. 
Основни  принципи и 
православни перспективи 

Лицата на богословието в България                                                                                                    55

Проф. д-р Николай Глубоковски и              доц. д-р Костадин Нушев
 началото на висшето богословско 
образование в България       

Размисли                                                                                                       68

Война на живот или                                 Александра Карамихалева
смърт за вечността    

Разкази                                                                                                     70

Ефросина                                                                         Янчо Михайлов



6

Светодавец брой 4/2022

Пасхалната нощ...

В пасхалната нощ, когато кръстният ход, обиколил храма, 
спира пред закритите двери и настъпва онази последна ми-
нута мълчание преди взира на пасхалната радост, в сърцето 
ни, съзнателно или безсъзнателно, възниква същият въпрос, 
който – съгласно евангелския разказ – е бил в сърцата на же-
ните, пристигнали в ранното утро, „докле беше още тъмно“,  
при гроба на Христос. Този въпрос е: „Кой ще ни отмести 
камъка от гроба?“ Ще се извърши ли още веднъж това чудо?  
Ще стане ли още веднъж нощта по-светла от ден? Ще ни 
изпълни ли още веднъж тази с нищо необяснима и от нищо 
в този свят независеща радост, която през цялата нощ и още 
толкова много дни ще звучи в размяната на пасхалното при-
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ветствие: Христос Воскресе! Воистину воскресе!
Тази минута винаги идва. Дверите се отварят. Ние влиза-
ме в залетия от светлина храм. Встъпваме в ликуващата 
пасхална утринна. Навсякъде в душата ни обаче въпросът 
остава. Какво ли означава всичко това? Какво означава да 
празнуваме Пасха в този свят, изпълнен със страдания, с не-
навист, с дребнавост и войни, какво означават това пеене на 
„със смърт смъртта потъпка“ и чудото, че вече „нито мърт-
вец няма в гроба“, когато смъртта остава – въпреки цялата 
житейска суета – единствената абсолютна земна достовер-
ност… Нима Пасха – тази светла нощ, това ликуване – е 
само минутно бягство от реалността, възможност за някакво 
духовно опиянение, след което – рано или късно – ще нас-
тъпят същите тези делници, същата тази сива действител-
ност, същото броене на неумолимо отминаващите покрай 
нас дни, месеци, години, същото това надбягване е самои-
змама, опиум и измислица, помагаща на човека в трудната 
му съдба, че е мираж, който през цялото време се разсейва. 
И не е ли по-мъжествено, не е ли по-достойно за човека да 
се откаже от този мираж и да срещне лице в лице простата и 
трезва действителност?

Какво да отговорим на всичко това? Изглежда първият при-
близителен отговор би могъл да бъде такъв: не е възможно 
всичко това да е било просто измислица! Не е възможно тол-
кова много вяра, толкова много радост, толкова много свет-
лина – ето вече почти две хиляди години – да са били само 
бягство, само мираж. Нима миражът може да продължава 
столетия? Разбира се, този отговор е сериозен, но още не е 
окончателен. И трябва направо да кажем, че окончателен, 
общозадължителен отговор – такъв, който да може да бъде 
отпечатан във вид на научно обяснение на пасхалната вяра – 
няма. Тук всеки може да свидетелства само за своя собствен 

Църковни празници
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и жив опит, тук всеки може да говори само за себе си.
В живия и личен опит, когато ние се вглеждаме и замисля-
ме върху него, изведнъж откриваме онова, върху което се 
гради всичко останало и което неочаквано осветява всичко 
с такава ослепителна светлина, пред която действително – 
подобно на восък пред лицето на огъня – се топят всички 
съмнения и въпроси. Що за опит е това обаче? Него аз не 
мога да го опиша и определя по никакъв друг начин освен  
като опит от живия Христос. Аз вярвам в Христос не защо-
то веднъж годишно, при това от най-ранните им години, ми 
е дадено да съм участник  в пасхалното тържество, а Пас-
хата е възможна, защото тази единствена нощ се изпълва 
със светлина и радост и защото с такава победна сила звучи 
приветствието „Христос Воскресе“, понеже самата ми вяра 
се е родила от опита за живия Христос.

Как и кога се е родила тя ли? Не знам, не помня. Знам само, 
че всеки път, когато отварям Евангелието и чета за Него, 
когато чета Неговите думи и Неговото учение, аз мислено, 
от цялото си сърце и естество казвам същото, което са каза-
ли и изпратените да арестуват Христос и върнали се без да 
са Го арестували фарисеи: „никога човек не е говорил тъй, 
когато Тоя Човек!“. Така че първото, което аз зная, е това, за 
учението на Христос е живо и че няма нищо в света, което 
да би могло да се сравни с него. То обаче е учение за Него, 
за вечния живот и победата над смъртта, за побеждаващата 
смъртта и преобладаващата смъртта любов. И аз дори знам, 
че в живота, в който всичко изглежда така трудно и делнич-
но, единството, което никога не се изменя и никога не ме 
оставя, е ето това вътрешно съзнание, че Христос е с мен. 
„Няма да ви оставя сираци; ще дойда при нас“. И ето че Той 
идва и ни дава да Го почувстваме. В молитвата, в този трепет 
на душата, в непонятната, но така жива радост, в тайнство-

Църковни празници
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то, но при все това несъмнено Негово присъствие в храма п 
време на богослужението, в тайнствата – през цялото време 
расте този жив опит, това знание, тази очевидност: Христос 
е тук, изпълнили са се думите Му, че който Го обича, Той с 
него ще пребъде – „и ще дойдем при него, и жилище у него 
ще направим.“ В радости и в печал, сред тълпата или в са-
мота това е несъмнеността на Неговото присъствие, това е 
силата на Неговите думи, това е радостта от вярата в Него.
Ето го единствения отговор, единственото доказателство: 
„защо търсите Живия между мъртвите, защо оплаквате Нет-
ленния в тлението?“.

И затова цялото християнство не е нищо друго освен ново 
и ново преживяване на вярата – въплъщаване на вярата в 
образи, в слова, в звуци, в цветове. За невярващия тя на-
истина може да изглежда мираж. И си ги обяснява от по-
зицията на външен наблюдател. За вярващия обаче всичко 
свети отвътре – не като като доказателство за неговата вяра, 
а като резултат от нея, като неин живот в света, в душата, в 
историята. Затова за нас е действителен, жив и съвременен 
Велики петък – неговите мрак и печал, затова ние можем да 
плачем при кръста и да преживяваме всичко онова, което се 
е случило тогава, в деня на тържеството на злото на измяна-
та, на страхливостта и предателството. Затова ние можем да 
съзерцаваме с трепет и надежда живоносния гроб на Велика 
събота, затова можем всяка година да празнуваме Пасха. За-
щото Пасха – това не е спомняне за отминали събития. Това 
е действителна среща – в радост и  щастие – с Този, в Когото 
нашето сърце отдавна е разпознало и срещнало живота и 
светлината, с която свети всяка светлина.

Пасхалната нощ е свидетелство за това, че Христос е жив и 
че е с нас и че сме живи с Него. Цялата тя е призив да видим 

Църковни празници
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в света и в живота зарите на тайнствения ден на Царството 
на светлината. „Днес пролетта благоухае и новото творе-
ние ликува…“ – така пее Църквата и ликува – във вярата, 
в любовта и в надеждата: „Денят на Възкресението е, да се 
просветим от тържеството и един другиго да прегърнем. Да 
кажем: братя! И на тези, които ни ненавиждат, да простим 
всичко заради Възкресението. И да възкликнем така: Хрис-
тос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта потъп-
ка и на тия, които са в гробовете, живот дарува!“. Христос 
Воскресе!

Автор. Прот. Александър Шмеман
Източник: „Неделни беседи и статии“ 
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Светлината на светлата седмица
Целият православен християнски свят е в средата на праз-
нуването на великолепния оттенък на пасха, известен като 
„Светла седмица“. С какви образи можем да нахраним умо-
вете си, за да извлечем максимална полза от това преживя-
ване?

Бих предложил образа на слънцето; ако гледаш към слънце-
то можеш да ослепееш, нали? Колкото и хумористична да е 
тази забележка, тя ни припомня, че по подобен начин никой 
човек не е виждал Бог. Мъдростта за това е, че Бог е толкова 
блестящ, че всяко създание ще изсъхне и ще се разпадне в 
негово присъствие.

Снимка: pixabay.com
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Но изображението на ярка, звездна топка, обикновено оц-
ветена в ярко жълто върху бяло парче хартия, се представя 
добре. Светото Писание определя Иисус като „Слънце на 
правдата“. Всъщност образът – иконата – на жълтата сфе-
рична звезда може оправдано да бъде заменен от иконата 
на самия Христос. Чрез Светото Писание виждаме, че Той е 
блясъкът и славата на Бога.

„В него изобщо няма тъмнина.“

„Светлината свети в мрака и мракът я не обзе.“

„Той е Светлината, която просвещава всеки човек.“

Светлината на възкресението

По време на този благословен сезон ние се поздравяваме 
взаимно с „Христос възкресе! … Воистину воскресе!“ И 
както се случва, „Христос воскресе!“ отстъпва в литурги-
ческата практика място на църковния поздрав „Христос е 
сред нас“.

Още по-драматичен поглед на „Светлата седмица“ може да 
се намери и в случая на преобразуването на Савел от Тарс. 
Блясъкът на Светлината – нейната яркост, била като носеща 
вълна за гласа на самия Христос:

„Савле, Савле, защо Ме гониш? (Деяния 9: 3-4а)

Очевидно опитът, който Савел (нашият любим Свети апос-
тол Павел) имаше, беше преживяване, променящо живота. 
Той също бил заслепен от тази Светлина, докато не бил при-
ет в Църквата чрез изцелителните ръце на Анания:

Църковни празници



13

Светодавец брой 4/2022

„И веднага от очите му падна нещо като люспи, и той въз-
върна зрението си и стана и се кръсти“.

От тази чудна среща можем да спрем да разсъждаваме „как-
ви са скалите на очите ми, които по някакъв начин ме ос-
лепват?“ И може би Светлата седмица не е толкова нещо, в 
което „участваме“, тъй като това е нещо, което се случва в 
нас по пътя към обожението. Нещо славно, нещо просветля-
ващо – нещо блестящо.

Нека да вземем Светлата седмица с нас в цялото си пътува-
не.

Източник: myocn.net

Църковни празници
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Атон -
 рисунки и фотографии

    Интервю с проф. Мирослав Дачев

- Изложбата, която от-
крихте съвсем наскоро е 
част от проект, който реа-
лизирате вече повече десет 
години. Разкажете, на на-
шите читатели, първо за 
самия проект, а след това 
и за реализацията на тази 
изложба. 

- Проектът наистина е де-
сетгодишен, има юбилей и 
съвпада със създаването на 
Центъра за семиотични и 

културни изследвания и в 
едноименния албум сме се 
опитали с няколко думи, на-
кратко, да разкажем тази ис-
тория. Разбира се, за мен не 
е трудно да повторя най-съ-
щественото. След почти де-
сетгодишни пребивавания 
на Св. Гора, двамата с Анд-
рей Янев, решихме да обеди-
ним творческите си усилия 
и да представим един общ 
продукт. Изложба, в която 
той да представи свои ри-

На 23 март в галерия „Средец“ на Министерството на 
културата в София бе открита изложбата „10 години 
Атон в рисунки и фотографии“. Съвместната изложба на 
проф. Мирослав Дачев и художника Андрей Янев разкрива 
впечатленията им от Света гора. Мирослав Дачев е про-
фесор по семиотика на изкуството в НАТФИЗ „Кр. Сара-
фов” и член-кореспондент на БАН. Автор на осем тома от 
поредица „Атониада”, която излиза с благословия от Атон 
и е част от колекциите на всички Светогорски манастири, 
на различни световни библиотеки и на Ватиканската биб-
лиотека.
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сунки, правени на Св. Гора, 
а аз свои фотографии, които 
излизат отвъд онова, с кое-
то се занимавам в книгите 
си т.е. да няма фотографии 
на стенописи, на икони, на 
мощи, онова, което е обвър-
зано с критически разказ, а 
да бъдат жанрови ситуации, 
архитектура, пейзажи. 

Първият опит, действител-
но, направихме през 2012 г. 
От тогава досега всяка една 
изложба включваше нови 
неща, като смисълът е този 
– да се показват новите на-
рисувани и новите заснети 
неща, но също така и включ-
ване на стари творби, с ог-
лед на прекомпозирането на 
изложбата т.е. водещото не 
е направихме нова рисунка 
и нова фотография, нека да 
я включим. Водещото е, че 
се променяше концепцията 
в зависимост от това кога и 
къде се показваше излож-
бата. Дали е в София, дали 
в Бургас, дали в Троянския 
манастир, където по покана 
на дядо Сионий направихме 
една изложба. Всичко това 

преструкторираше и налага-
ше едни творби да влизат, а 
други да излизат. 

Например в ранните излож-
би имаше много портрети и 
централен бе портретът на 
отец Пахомий, който беше 
библиотекар в Зографския 
манастир. Впоследствие се 
ориентирахме към по-изчис-
тени жанрови ситуации, в 
които може да се види атон-
ският монах, независимо от 
кой манастир или килия в 
целия ритъм на неговото жи-
веене. Да кажем, ако е праз-
никът на св. Стефан и той 
подготвя лавровите клон-
ки за празника – да хванем 
ръцете, които правят тези 
клонки или правенето на 
броеничките, или някоя дру-
га от ежедневните дейности, 
които монасите извършват и 
всичко това да бъде сложено 
до другото, ритуалното жи-
веене, в което, по времето на 
литургията, по времето на 
литията могат да се видят. 
Това беше идеята и в този из-
чистен вид тя достига до нас 
чрез тази изложба. Албумът 
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обаче събира всичко. 

- Прави впечатление, че ва-
шите фотографии са чер-
но-бели. Интересен похват 
в този стил на портретната 
фотография. По този ли 
начин искате да покажете 
Св. Гора?

- Дълбоко вярвам, че из-
чистеното черно-бяло най-
добре придава смирението 
и аскетизма на Атон. Както 
и това, че ако трябва да бъ-
дат показани тези дейности 
в тяхната цветовост това не 
би било толкова въздейства-
що. Разбира се, когато става 
дума за другите изследва-
ния, в които се привежда 
страшно много визуален 
материал на стенописи, на 
икони и т.н., те вече са в своя 
автентичен вид т.е. в цялата 
цветовост, която е съхране-
на или полу съхранена през 
вековете. Черно-бялото е, 
така да се каже, код и език 
за разбирането на Св. Гора в 
моето виждане. Изчистено, 
семпло, отдадено, лишено 
от крещящи цветове – такъв, 

какъвто е животът на мона-
ха. Лишен от всички тези 
неща, от целия този блясък. 
- Св. Гора е място, в което 
не всеки може да отиде. На 
представянето на вашата из-
ложба бе споменато за един 
разказ, пътепис, написан от 
бащата на протопрезвитер 
Николай Шиваров – Стефан 
Шиваров. Човек зачитай-
ки се в този пътепис вижда 
всъщност колко трудно, по 
онова време 30-те години 
на ХХ век, е било човек да 
достигне до Св. Гора. Сега, 
предвид възможностите, 
които вече имаме, много 
по-лесно човек достига и 
някак не оценява това богат-
ство и възможност, която има 
да отиде до Атон. Как, спо-
ред вас, може съвременния 
човек да оцени богатствата, 
които Св. Гора притежава?
- Първо това със стигането е 
така, но ако помислим като 
физическо отиване, като гео-
графско пътуване. Да, дейст-
вително днес е по-лесно, но 
не е сигурно колко от тези 
хора, наистина отиват на 
Св. Гора. Те са там, но част 

Интервю
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от тях се озъртат безпомощ-
но, непотопени в свещено-
действието, което се случва 
по време на служба, на тра-
пеза, в разговорите с мона-
сите. То може да се забеле-
жи дори само по това, че те 
привнасят своето светско от-
ношение говорейки по време 
на трапеза, което е абсолют-
но забранено или питайки се 
защо някой чете, докато те се 
хранят, което е от древните 

монашески устави. 

В този смисъл, отиването 
става привидно по-лесно, 
но истинското отиване про-
дължава да бъде все толкова 
трудно, защото само хората, 
които отиват и се връщат не-
прекъснато, са тези, които са 
стигнали до Св. Гора. Сега, 
колкото до това как приемат 
самите монаси цялата тази 
ситуация ще кажа, че ние сме 

Снимка: Ангел Карадаков
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външни за тях. Независимо, 
че в годините сме натрупа-
ли много добри отношения, 
много приятелства, докол-
кото тази дума е валидна на 
Св. Гора за хора отдадени на 
служение на Бога и отрекли 
се от много неща. Въпреки 
това ние за тях сме хора от 
друг свят, защото нашата от-
даденост е друга. Ние може 
да стоим десет, двадесет 
дни там. Може да се връща-
ме петдесет пъти, както сме 
правили през годините, но 
ни е се връщаме след това 
отново в този свят, потопени 
сме в това ежедневие, в дру-
ги грижи различни от техни-
те. Това, което ни сближава е 
вярата и молитвата. Те, изця-
ло лишени от околния свят и 
отдадени само на нея, а ние 
спомняйки си за тях само, 
когато се молим. Надявам се 
и те да правят това – да си 
спомнят за нас, когато се мо-
лят. 

- От няколко години насам 
вие работите по един друг 
проект – Библиотека Ато-
ниада. Разкажете повече 

за самия проект и за изда-
нията, които са излезли до 
момента. 

- Това е другото лице на Цен-
търа за семиотични и кул-
турни изследвания и на мен, 
в известен смисъл, ми е труд-
но да говоря, защото това е 
личен изследователски акт, 
това са книги, които самият 
аз пиша, с фотографии, кои-
то заснемам благодарение 
на прекрасният екип, който 
сме с Андрей Янев и наши-
те приятели Иван Златинов и 
Христо Митов. На Иван дъл-
жим изцяло издаването на 
книгите в Библиотека Ато-
ниада, а на Христо дължим 
цялата логистика при по-
сещението на светогорски-
те манастири. Поддържаме 
една много силна кореспон-
денция с тях, но сам човек не 
може да направи нищо. Да, 
тези книги са авторски, но те 
носят екипния дух. Поняко-
га заснемането на една икона 
или един стенопис е дълга, 
мъчителна работа свързана с 
получаването на съответната 
евлогия, с откриване на са-

Интервю

Снимка: Ангел Карадаков



20

Светодавец брой 4/2022

мото място. Килията Равду-
ха я търсихме доста време, 
докато намерим ключ, кой-
то да ни направи достъпа 
до нея възможен въпреки че 
имахме разрешение за сним-
ки. След това, разбира се, ни 
трябваше осветление в мес-
тата, където няма ток и изоб-
що редица технически неща. 
Цялата тази екипна работа 
позволява изследователски-
ят труд в критическата част 
на тези книги да бъде под-
крепен от много богат ви-
зуален материал. Инак кни-
гите остават неразбираеми, 
те биха били полезни само 
за отделни специалисти, но 
и самите специалисти имат 
нужда от онагледяването на 
този материал. 

Нескромната цел на Библи-
отека Атониада е да покаже 
вече един не малък къс от 
християнското наследство. 
Това са осем тома до този 
момент. Томовете са пос-
ветени на отделни светии, 
в зависимост от това как те 
са патрон на отделен свето-
горски манастир. Да кажем 

св. Георги, св. Николай, св. 
Йоан Кръстител, св. Мария 
Магдалина и светецът от-
вежда към самия манастир и 
към самото наследство, към 
получаване на разрешение 
за издаване на книгата и за 
снимките. Например, тъй 
като ръката на св. Мария Ма-
гдалина се пази в манастира 
Симонопетра, няма как друг 
манастир да даде благосло-
вението за тази книга. До-
колкото за св. Николай Мир-
ликийски патрони са Ставро 
Никита и манастира на св. 
Григорий, няма как благо-
словението да дойде от дру-
го място. 

В случая със Св. Богороди-
ца, на която са отделени три 
тома, вече е малко по-осо-
бено, защото са много ма-
настирите, които имат чудо-
творни Богородични икони. 
Ние се спряхме на добрата 
воля на дядо Ефрем, игумен 
на манастира Ватопед, който 
беше така добър да благо-
слови тези издания. Между 
другото цялата поредица 
Атониада е благословена 

Интервю
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и от Негово Светейшество 
Българския патриарх Нео-
фит. Негово Светейшество 
бе така добър, когато му 
представихме изследванията 
да даде своето благослове-
ние за всичките дванадесет 
тома. За нас това бе изклю-
чително ценно. 

Последният том, който ус-
пяхме да издадем – „Атон 
в рисунки и фотографии“, 
получи благословението на 
игумена на Ксенофонт ар-
хим. Алексий. Нескромна-
та цел на поредицата е да 
представи това християнско 
наследство, с акцент върху 
Св. Гора, но в никакъв слу-
чай да не се ограничава само 
с Атон. Тук е България, тук 
са Балканите, тук са Све-
тите Земи. Всички те осъ-
ществяват един динамичен 
диалог през вековете. По-
някога говори константино-
полското изкуство, понякога 
говори периферията. Част от 
най-интересните паметници 
са в днешните земи на Сър-
бия, Косово, Северна Маке-
дония, Албания. Не просто в 

Гърция или Св. Гора. Голяма 
част от тях са и в България, 
някои паметници са  пръсна-
ти в Сицилия или в Равена. 
Цялото това нещо трябва да 
се събере. Тук, разбира се, са 
и Грузия, Етиопия, и когато 
това наследство се събере, 
тогава може да се позицио-
нира къде е Св. Гора, какво 
тя е съхранила. Атон е от-
правната точка, поддържа-
щата нишка в тези изслед-
вания, но нито критическият 
разказ е само върху нея, нито 
снимковият материал е само 
върху нея. Инак биха се по-
лучили тези изследвания, 
които са правени и в Гърция, 
и в България, и в Румъния, 
и в Сърбия – хваща се един 
манастир и се описват па-
метниците в него. Прави се 
една атрибуция на стенопи-
сите или на иконите и се раз-
казва историята на манасти-
ра. Такива книги има много, 
голяма част от тях хубави и 
ценни. Безсмислено е да се 
повтарят. Ние избрахме дру-
гия подход и изведнъж се 
оказа, че всъщност парадо-
ксално няма такива изслед-

Интервю
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вания. Има едно прекрасно 
гръцко изследване за св. Ди-
митър, което е много повече 
визуален материал със само 
два критически текста, но 
да кажем няма такъв тип из-
следвания съчетаващи визу-
алният и словесен материал 
за Богородичния акатист и 
дори за св. Георги. Това ни 
амбицира да започнем, като 
екип и върху мен се падна не 
леката задача да бъда автора 
на тези изследвания. Изклю-
чително съм благодарен на 
моите приятели и съмиш-
леници, без тях Библиотека 
Атониада нямаше да я има. 

- До момента колко от то-
мовете са излезли от пе-
чат?

- Седем тома са излезли. Ос-
мият сега ще влезе в печат,  
успоредно с това подготвяме 

и деветия. Седмият, който е 
досега последен, е посветен 
на Богородичния акатист. 
Осмият, който сега завърших 
е за иконографията на Пре-
света Богородица, като тук 
влизат всички основни ико-
нографски типове и техните 
варианти. Разбира се, те са 
подкрепени с много изобра-
жения. Всяка книга включва 
стандартно между сто и се-
демдесет и сто и осемдесет 
изображения. Третата кни-
га за Пресвета Богородица, 
която се явява девети том, е 
посветена на чудотворните 
Богородични икони на Св. 
Гора. Тя е така да се каже par 
excellence, защото трябва да 
разкаже тези истории, тряб-
ва да потърси техните връз-
ки извън Св. Гора нататък и 
да покаже самите икони и 
техния път.

Интервю
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Андрей Янев е художник, чието име свързваме с множе-
ство изложби живопис в България и чужбина, с редица 
творчески национални и международни проекти, с прес-
тижни награди в областта на изкуството. Атон е една 
от основните теми на неговото творчество, чрез която е 
разпознаваем както в България, така и в различни европей-
ски държави, в САЩ и Китай.

- Вашата изложба е инте-
ресна с това, че едновре-
менно представя фото-
графии и рисунки на Св. 
Гора. И ако при снимките, 
заради модерната техноло-
гия, имаме възможност да 
представим, а и ние сами-
те като зрители да видим, 

различни ситуации и въ-
обще образи на човеци, то 
при рисунките не стои така 
въпросът. Интересното във 
вашето творчество, особе-
но в тази изложба, е че със 
съвсем лек щрих веднага 
се открояват и църквите, 
и манастирите. Една от из-

Снимка: Ангел Карадаков
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ложените рисунки мен спе-
циално ме впечатли. Един 
от манастирите без нарису-
ван в зимна обстановка със 
сняг. Как се създава такова 
творчество и то на такива 
светини?

- Аз не бих го нарекъл твор-
чество, а по-скоро докумен-
тално отразяване в първия 
му поглед и вид, в който 
ние можем да се видим сред 
това, което е около нас, но 
ако погледнем исторически 
рисунката е нещо, което е 
най-близко, най-въздейства-
що в първия миг, в който я 
погледнеш. Нашите пътува-
ния до Св. Гора са възмож-
ност да се откъснеш от вре-
мето си и да рисуваш, което 
е предизвикателство за все-
ки един художник, надявам 
се. Не рядко пъти съм спо-
менавал, че не съм единстве-
ния художник, който е стъ-
пил на Св. Гора, защото ние 
обичаме да сме единствени-
те. Е, не е така. Просто там 
имам възможността да до-
кументирам това, което ме е 
развълнувало или да открия 

светлината, която отпреди да 
ходя на Св. Гора не съм от-
кривал по този начин, смея 
да го кажа. Наблюдавайки 
моите колеги в исторически 
план, след пребиваването им 
на Св. Гора, говорим за кла-
сиците в смисъла на това, 
което те са пресъздали, се за-
белязва, че след стъпването 
на Св. Гора коренно започ-
ват да обръщат внимание на 
светлината в своите работи. 
Говоря за живопис, говоря 
за рисунки и за други арте-
факти, които са оставили. Да 
не забравяме, че за да има 
изследване, първо трябва да 
има образ, който да бъде съз-
даден. За да бъде създаден 
трябва да има „слизане“ от 
някъде. Моите колеги, в ми-
налото, са го правили много 
добре. Не казвам, че аз съм 
успял или ще успея да го на-
правя, но ако оставя такъв 
образ, който да предизвика 
такова изследване, означа-
ва, че все нещо се е вплело 
в тези наши пътувания или в 
това мое усещане и това фо-
кусиране. 

Интервю
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Въздействието на Св. Гора е 
много силно, защото излож-
бите, които направих мно-
го преди „Атон в рисунки и 
фотографии“ и пак с пред-
ставянията, които направи 
проф. Дачев в изложбите. 
Първата изложба беше „Тиха 
светлина“, след това беше 
„Светлина и ангели“, след 
това тя обиколи цяла Европа 
и т.н. Тези изложби и твор-
би носеха духа на тези наши 
пътувания. В критически на-
писаните текстове към тези 
изложби, това ясно личи. 
Защо нарекохме една от из-
ложбите „тиха светлина“? 
Защото това, което може 
човек да усети и да докосне 
със сетивата си дълбоко е 
точно тази тиха светлина и 
тя дойде след един разговор 
с един монах от Зографския 
манастир. Една вечер, на 
залез слънце, стояхме и гле-
дахме залязващото слънце 
до нас дойде вече покойния 
монах Сергий и ме попита 
какво гледам. Залеза, отго-
варям и той ме пита отно-
во дали знам каква хубава 
молитва има. Казах му, че 

не знам и той ми разказа за 
молитвата „Тиха светлина“, 
която се чете на вечерното 
богослужение. Тогава всич-
ко си дойде на мястото. Това 
е едно от малките чудеса, 
които са се случили и пома-
гайки по пътя, който искаш 
да поемеш и да извървиш. 
Това е моето фокусиране и 
начин да изразя материала. 
Иначе работата и пътувани-
ята на екипа, за който проф. 
Дачев спомена е нещо, което 
не може да бъде изчерпано с 
няколко думи, защото това 
са много години. Много съм 
се обогатил от тези пътува-
ния, много съм научил, мно-
го съм видял, много неща 
са повлияли на всичко това, 
което правя. Това обаче, 
което ми се ще да е нишка-
та през всички тези неща да 
бъде възможността да се до-
косна до това място, в което 
молитвата не спира и Духа 
присъства непрекъснато със 
своята сила. 

- Споделете за самия метод 
на работата, която върши-
те. Как рисувате? Фото-

Интервю
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графски запомняте образа 
и после го рисувате или 
придавате и своя интер-
претация на изобразявани-
те обекти? 

- Не случайно споменах, че 
тези рисунки са докумен-
тални. Какво имам предвид? 
Нося си папката с листове и 
моливи, обектът е пред мен 
и аз сядам и работя във вре-
мето, с което разполагам. 
Много от рисунките са пра-
вени и за минутки, други са 
правени за половин час, час 
време. Всяка една от тях е 
подписана с датата, на която 
е нарисувана, затова, защото 
са направени там на място. 
Вече интерпретацията, коя-
то ми помага и изживявани-
ята, които са се случили, и 
духът, който там по някакъв 
начин е кореспондирал, ако 
съм успял да се докосна до 
него, той се вплита в другите 
неща, които са плод на моята 
работа. Дали това ще са кар-
тините „Прошка“, „Архан-
гелска троица“, „Благовеще-
ние“, това са лични общения 
и пътувания, плод на това 

мое пребиваване на Св. Гора. 

- Кои са посланията, които 
искате да отправите, защо-
то с всяко творчество и ра-
бота има и послание, което 
се отправя? 

- Споменах, че желанието 
да създадем този мост меж-
ду ежедневието, в което 
ние сме потопени, на което 
отдаваме съществуването 
си и другото, паралелното, 
което е може би по-висшето 
да може да бъде усетено от 
повече хора. Както да бъде 
видяно в книгите на проф. 
Дачев с това, което е коло-
сален труд, защото като си 
част от процеса, разбираш 
какво се случва, както и в 
последния албум към излож-
бата. Цялото представяне и 
пътуване на тази изложба за 
наша голяма радост е среща-
ло изключителна кореспон-
денция между това, което 
показваме и зрителите, кои-
то влизат – разговорът, който 
се получава и тяхното на мо-
менти доближаване или съ-
преживяване на хора, които 
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са били вече там, те кара да 
си помислиш, че това е сми-
сълът в пълната му сила и 
може би това е отговора и на 
вашия въпрос. Вече в други 
картини от изложби, които 
са в друга техника – масле-
ни бои, акварели и т.н. Това 
е една друга тема, защото 
серията картини, които сме 
показвали в други изложби 
и те са документални аква-
рели в доста голям формат, 
а и не само. Те са показва-
ли архитектурни пейзажи 
от Св. Гора в друга техника, 

но тук както фотографията 
показва уловения момент, 
уловеното чувство, уловена-
та случка. При рисунката е 
същото, но с другото, което 
отново е уловена случка, но 
със съпреживяването и сли-
зането през ръката, не през 
обектива. 

Рисунката е една. Тя остава 
във вида, в който е и се е слу-
чила в този момент. Рисунка-
та е най-близко до първона-
чалното усещане. Тя е като 
мелодия, която в момента 

Снимка: Ангел Карадаков
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слиза. Много мисъл не е не-
обходима, защото тръгне ли 
човек да мисли минава гра-
ницата на интерпретация-
та, която вече губи връзката 
с реалността. Точно в тази 
серия рисунки, обвързана 
с жанровите, сюжетни фо-
тографии, цели да открехне 
врата, да заинтересува, да 
съобщи и каже: „Хайде, по-
пътувайте с нас“! 

Показаното на мониторите 
в залата на изложбата, ог-
ромното количество фото-
графии, които също са плод 
на пътуванията правят ци-
къла затворен и едно цяло 
в тази изложба. „Атон в ри-
сунки и фотографии“ е един 
процес, който може да се 
види в текста на проф. Дачев 
се случва в продължение на 
двадесет години и накрая се 
конструира в този вид. Пре-
ди десет години беше първа-
та изложба в Бургас и тя пое 
своя път. 

- Коя беше първата рисун-

ка, която нарисувахте и 
как се роди самата идея?

- То не е идея, но е чувство. 
Първата я няма в изложба-
та, защото е в моя архив, а 
втората е в архива на проф. 
Дачев. Тук, в изложбата, 
може да се види от трета-
та рисунка нататък. Не във 
всяко пътуване може да се 
рисува, понякога не се полу-
чава. Или вали дъжд, или в 
момента ти не си добре, или 
не дава ситуацията, в която 
ти искаш да правиш нещо, 
да бъде показано, да бъде 
запечатано. Пробвал съм да 
нося бои на място, рисувал 
съм неща на място, те също 
имат тази своя връзка и по 
начина, по който рисунката 
показва мястото или усеща-
нето и това го правя не само 
аз, но и много други колеги. 
Има прекрасни изложби, но 
в процеса на търсене, който 
ние общо в екипа имаме това 
се получава в тази изложба, 
в доста добър вид. 

Интервю
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Снимка: Ангел Карадаков
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Писидийски митрополит Сотир

    

Във второто прошение от великата ектения на Божествена-
та Литургия следва конкретно препращане към мира, който 
е основната ни тема днес. В това прошение дяконът казва: 
„За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Бо-
жии църкви и единението им, на Господа да се помолим“. 
 
Чрез тази молитва Църквата ни подтиква, като любяща май-
ка, да се молим с любов и съсредоточеност за благото на дру-
гите. Другите вярващи, независимо къде живеят или колко 

Молитвата и мирът
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далеч могат да бъдат, са наши братя и сестри в едното Хри-
стово семейство. С голяма любов прегръщаме нашите братя 
и молим Господ за тях да се радват на най-големия дар - мира.  
 
В тази ектения се молим Господ да се наслади на плодовете 
на Неговия мир, а именно благопреуспяването на светите Бо-
жии църкви и единението на всички тях в Неговата истина.  
 
Когато има мирни отношения между държавите по света, то-
гава и поместните църкви се радват на спокойни дни. В Бо-
жия мир корабът на Църквата спокойно плама към необезпо-
кояваното пристанище на Царството. Затова молим Христос 
в Божествената Литургия: „Помени, Господи, Твоята свята, 
вселенска и апостолска Църква... заблудените обърни и при-
съедини към Твоята света, вселенска и апостолска Църква.. 
Прекрати разделенията на църквите, народните смутове ус-
покой, еретическите вълнения скоро умири със силата на 
Твоя Свети Дух. Всички нас приеми в Твоето царство, като ни 
направиш синове на светлината и синове на деня. Твоят мир 
и Твоята любов ни дай, Господи Боже наш, защото всичко си 
ни въздал“ (Молитва в Литургията на св. Василий Велики). 
 
Разбира се, Христовата Църква е една. Но на местно ниво е 
разпространена по целия свят. За да оцелее още от апостол-
ските времена, тя се организира в поместни църковни про-
винции с духовен водач - епископ. Решенията на Вселенските 
събори уреждат, с помощта на специални правила (канони), 
как функционира една епархия, архиепископия, митрополия 
или патриаршия. Всяка църковна провинция носи титлата на 
града, в който пребивава епископът, или на по-широка про-
винция (или на цялата страна). Ето защо имаме, например, 
Светата митрополия на Смирна (която произлиза от името на 
града), Светата митрополия на Писидия (произлиза от името 
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на областта) и Светата архиепископия на Австралия (името 
й идва от името на цялата страна). Нещо подобно се среща в 
Новия Завет, където се говори за „Божията църква в Коринт“ 
(1 Кор. 1:2) или Църквата в Галатия (1 Кор. 16:1). От това 
следва да заключим, че църквите се считат за такива, защото 
всички отделни православни християнски общности по све-
та се придържат към православното учение (което включва 
Вселенските събори и свещените предания), а епископите 
ги водят в общение с цялото Тяло Христово. Всички тези 
православни църкви са длъжни към Основателя на Църк-
вата - Христос, да останат твърди във вярата и непоколе-
бими в това, което са получили от своите предшественици. 
 
Друг плод на мира е единството на всички в Христа. Тази 
обединяваща сила на мира е подчертана и от св. апостол 
Павел в писланието му до Ефесяни: „Залягате да запазва-
те единството на духа чрез връзките на мира“ (Еф. 4:3).  
 
Коментирайки тези думи св. Йоан Златоуст казва: „Не е въз-
можно да има единство на Духа в омраза и раздор... Защото 
както огънят ако намери сухи пръчки, изгаря всички заедно 
в една пламтяща купчина, така ако открие мокри не може да 
действа и не ги изгаря; така е и тук. Нищо, което е студено, 
не може да създаде този съюз, докато топлотата в по-голяма 
степен може. И ето - продължава св. Йоан Златоуст - апостол 
Павел пожелава на вярващите да бъдат в общение помежду 
си. Не просто да имаме мир, не просто да обичаме, но да бъдем 
един дух“ (PG 62:72-3). Объркването и смущенията разделят 
и разкъсват един човек от друг, докато мирът обединява мно-
зина. мирът ни обединява не само помежду ни, но и с Бога.  
 
Дълбокото желание на човешката душа е Господ да обедини 
нашите семейства и онези наши братя и сестри, които са 
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близо или далеч, като ни въведе в неделимо единение с Него. 
Така никога няма да можем да бъдем отделени от любовта на 
нашия Господ. С тази връзка на мира верните се опитват да 
общуват помежду си и с Бога. Тази връзка не се разделя, не 
е натрапчива, а по-скоро напълно ни освобождава. Верните, 
когато са свързани чрез връзката ни мира и любовта, дости-
гат безкрайната любов на Бога чрез Божествената Литургия.  
 
Скъпи мои братя и сестри, нека бъдем пренесени на крилете 
на този свещен духовен момент към небесния Йерусалим, в 
нощта на предателството и ареста на Иисус, за да чуем какво 
бе последното Му желание за Неговите ученици и за всич-
ки, които по-късно ще бъдат кръстени и ще Го последват.  
 
Виждаме как Иисус духовно вдига ръцете и очите Си към 
Своя небесен Отец и с голямо вълнение се моли горещо, каз-
вайки: „И не само за тях се моля, но и за ония, които по тях-
ното слово повярват в Мене, да бъдат всички едно: както Ти, 
Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно, 
- та да повярва светът, че Ти си Ме пратил“ (Йоан. 17:20-21).  
 
От това, което чухме, знаем последното желание на Гос-
под преди Неговите Страдания. Надявам се, че всички 
сте съгласни, че си заслужава всеки един от нас да на-
прави всичко възможно, за да поддържа единството в 
Христос и Неговата Църква, както и един с друг. Амин.  
растване на вярващия като духовен часовник”.

Молитвата и мирът
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“С мир на Господа да се помолим” - 
Разяснение за Великата ектения

След славословието: “Благословено е Царството на Отца и 
Сина и Светия Дух”, с което започва Божествената литур-
гия, дяконът (ако няма такъв то свещеникът), се обръща към 
паството с поредица от кратки прошения, призовавайки ги 
да се помолят.
 
Както казва св. ап. Павел “... не знаем, за какво да се по-
молим, както трябва, но Сам Духът ходатайствува за нас с 
неизказани въздишки” (Рим. 8:26), така Църквата ни учи на 
молитвата. Тя ни учи да не използваме много думи, като фа-
рисеите, които “мислят, че ще бъдат чути” по този начин 
и които Господ осъжда (вж. Мат. 6:7). Ние обаче не бива 
просто да повтаряме тези нещ механично, без да обръща-
ме внимание на тяхното значение. Дяконът ни насочва към 
правилния начин на молитва и той е този, който ръководи 
отслужването на Божествената литургия “в мир” (с благо-
словението на епископа или свещеника).
 
“С мир на Господа да се помолим”. Мирът на душата ни 
води към Божествената литургия. Без мир не сме в състоя-
ние да направим това, което е необходимо. Докато сърцето 
е спокойно, умът може да разбере духовния смисъл на Бо-
жествената литургия. Ето защо апостол Павел, когато пише 
до филипяните, им пожелава Божия мир. Този мир, който е 
неразбираем за човешкия ум, е защита за техните сърца и 
мисли, за да могат те да бъдат близо до Христос (вж. Фил. 
4:7). Как може да дойде мирът Христов? като слушаме на-
шите духовни отци, които ни съветват да се покаем. Това 
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покаяние е завръщането на човека при Христос, Който е 
мирът на душата. Самият Христос, когато се приближаваме 
към Него с покаяние, ни изпраща да си “идем с мир” (Лук. 
7:50). Изпратени сме в Божия храм, където царува Неговият 
мир, за да Му се поклоним “с мир”.
 
На увещанието на дякона: “С мир на Господа да се помо-
лим”, както и на останалите, които следват, молещите се 
отговарят с две много важни думи: “Господи, помилуй”. С 
това те показват, че търсят от Бога, както и какво се иска от 
вярващите. Следващите две молитви във великата ектения, 
също се отнасят за мира. След това малката ектения, както и 
другите, за които ще говорим по-късно...

Второто прошение е следното: “За мира от небето и за спа-
сението на нашите души, на Господа да се помолим”. Какво 
означава това: “За мира от небето” (в оригиналния текст на 
беседата се употребява думата отгоре бел. ред.). Думите - 
“небе”, “отгоре” се използват в Библията, за да обозначат 
това, което идва от Отца на светлините, източника на живота, 
радостта, мира и всички добри неща. И всичко, което идва от-
горе, именно поради своя произход, е абослютно съвършено, 
пълно, непроменено и вечно. С други думи, именно с този бо-
жествен мир свише ангелите приветстват пастирите в отази 
Бъдна вечер: “На земята мир, между човеците благоволение”.  
Следователно “мирът от небето” е съвършеният и пълен 
божествен дар, който Отец изпраща на вярващите и обича-
щите Го, дарявайки на човечеството вечна радост, душевен 
мир и мир в сърцето, които нищо не може да наруши. Ние 
молим за този скъпоценен и върховен дар в първата част на 
това прошение, а след това включваме и своята просба: “за 
спасението на нашите души”.
 

Молитвата и мирът



38

Светодавец брой 4/2022

Знаем, че Христос ни научи първо да търсим “Царството 
Божие и Неговата правда” (Мат. 6:33) в нашата молитва. 
Царството Божие е убежище и спасение за душите ни. На-
истина, какво по-ценно за нас от нашите души? Господ каз-
ва: “Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а 
повреди на душата си?” (Марк. 8:36). Знаем, че “небесата с 
шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, 
а земята и всички неща по нея ще изгорят” (1 Петр. 3:10) . 
Точно затова ние се интересуваме от спасението на душите 
си и защо Църквата отдава такова значение на тази пореди-
ца от молитви, в които се молим точно за това (включени 
и в други църковни последования и молитви). Всеки лесно 
може да разбере, че не е достатъчно само да се молим за 
спасението на душите си, но и да правим каквото можем 
за това, с напътствията на нашия духовен отец. Молим за 
здравето и защитата на тялото ни от различни болести, осо-
бено по време на епидемии, усилено! Веднага щом заподо-
зрем, че нещо не е наред с нас, бързаме към лекаря, за да 
предотвратим по-нататъшни проблеми. Такава е работата в 
поддържането на телата ни всеки ден! Проявяваме ли същия 
интерес към подхранването и укрепването на здравето и на 
нашите безсмъртни души? 

Скъпи мои братя и сестри, нека си спомним оскърбление-
то, което нашият Господ Иисус Христос получи заради на-
шето спасение: побой, оплюване, удари и накрая гвоздеите 
на кръста. Този спомен несъмнено може да ни мотивира да 
бъдем по-усърдни и да се стремим към това спасение на ду-
шите ни. Амин. 
 
 

Молитвата и мирът
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Снимка: Ангел Карадаков
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„За да се избавим от всяка скръб, 
гняв, беда и нужда…“

Господ предупреди Своите ученици: “В света скърби ще 
имате, но дерзайте, Аз победих света” (Йоан 16:33). Апос-
тол Павел също се позовава конкретно на скърбите, като 
предупреждава християните да не се натъжават за това: 
“През много скърби трябва да влезем в царството Божие” 
(Деян. 14:22).
 
От църковната история и от житията на светиите зна-
ем, че е имало много хора, които са станали светии чрез 
търпеливото си понасяне на житейските трудности, съ-
четани с пламенна вяра и любов в Христа. Всъщност, с 
колкото по-големи скърби са се сблъсквали, толкова по-
вече слава са получавали, подобно на великомъчениците.  
За тези, които имат силна вяра, търпение и преданост към 
Христа, тези изпитания са възможност да достигнат до нови 
духовни висоти.
 
За слабите във вярата те стават поводи за падение. Някои 
дори губят малката искрица вяра, останала в сърцата им 
и попадат в тъмната яма на отчаянието. Те дори достигат 
дотам, че обвиняват нашия Многомилостив Господ за не-
справедливостта, безразличието или изоставеността, която 
изпитват. Но Църквата насърчава своите доблестни духов-
ни борци да се надигнат, като продължават борбата срещу 
скърбите до самия си край, получавайки венците на слава-
та. Останалите от нас са призовани да се молим, за да бъдем 
освободени от тези трагедии, с които често се сблъскваме: 
„За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда…“.

Молитвата и мирът
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Наистина е вълнуващо, когато погледнем как са живели 
светиите, приемаки тези изпитания като благословение от 
Бога и шанс за повече борба и подвиг. В същото време те се 
молели на Бог за всички останали, изпросвайки от Бога да 
бъдем освободени от нашите тежести и трудности. Св. Паи-
сий Светогорец е съвременен пример за това. Изумени сме 
от отношението му към страданието, тъй като дълги години 
той страдаше от сериозни болести. Но подобно на великите 
светии, той понасяше всичко с търпение. Той разглеждаше 
тежката болка като посещение от Бога и духовно упраж-
нение за израстване във вярата. Страното за нас е, че той 
не помоли Бог да го облекчи от болката и болестта, защото 
чувстваше, че те му помагат.
 
Веднъж той каза: “Моите болести ми помогнаха повече от 
един цял живот в пост, бдения и духовни борби на Атон”.
 
Но за всички други, които страдат и поискат помощта му 
той се молеше за тяхното облекчение, а Бог го чуваше и се 
случваха чудеса. С други думи, св. Паисий следва духов-
ното напътствие, дадено от всички светии: Да се моли на 
Бога и да ни освободи от нашите скърби. Поради заплахата 
от скръб, която заплашва да ни изпрати в ужасно отчаяние, 
по-добре е да се откажем от посягането към тези венци на 
издръжливост и вместо това смирено да признаем слабостта 
си, обръщайки се към Господнята милост.

Когато се молим за освобождаване „от всякакъв гняв“, има-
ме предвид главно божествения гняв, който е насочен към 
онези, които не само нарушават Божията воля, но не се под-
чиняват на Божия закон, изкривявайки истината, оставайки 
непокаяни поради тоталния си егоизъм. Такива хора наис-
тина са врагове на Бога. Апостол Павел пише за група от 

Молитвата и мирът
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такива хора: „Които ни пречат да говорим на езичниците 
да се спасят, и с това винаги допълнят греховете си; но по-
стигна ги гневът докрай“ (1 Сол. 2:16). Типичен пример за 
непосредствената поява на божествения гняв в човек, който 
се смята за подобен на Бога, е цар Ирод. Ирод, както пише в 
Деянията на светите апостоли, бил в спор с жителите на Тир 
и Сидон и „в определения ден Ирод се облече в царска дреха, 
седна на трона и говореше към тях; а народът викаше: това е 
Божий глас, а не човешки. Но изведнъж Ангел Господен го 
порази, задето не въздаде Богу слава; и той, изяден от чер-
веи, умря“ (Деян. 12:20-23). Нека бъдем бдителни и горещо 
се молим нашето отношение към Бога да е правилно, за да 
получим Неговото благословение и безкрайна милост.
 
Да се молим за предотвратяване и избягване на всяка опас-
ност и лишения, е допълващото увещание на дякона: „За да 
се избавим от всяка... беда и нужда, на Господа да се помо-
лим“. 
 
С всеки изминал ден се сблъскваме с нови опасности за на-
шия живот и за нашето спасение. Непрекъснато слушаме за 
бедствия, войни, аварии, престъпления (дори в дома), мута-
ции на смъртоносни вируси и толкова много други тъжни 
неща, които се случват по света. Това знание ни води до не-
сигурност, тревожност и стрес, карайки ни да се чувстваме 
несигурни в живота си (включително в своя дом). Ето защо 
е важно да насочваме вниманието си единствено върху Все-
могъщия Бог, единственият, който може да ни спаси от всич-
ко това (вж. Евр. 5:7). Това е правилният отговор на всичко.

Накрая, като искаме „да се избавим от всяка... беда“, от вяр-
ващия се иска:
 

Молитвата и мирът
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Да се отърве от фалшивата „беда“, която е продиктувана от 
егоистичното консуматорско общество. 

Да има искинска нужда за духовен живот, за себе си и за 
своето семейство. От всички тези трудни остоятелства, ду-
ховни и материални, ние молим да бъдем освободени. Амин. 
 
Превод: Ангел Карадаков
Източник: pemptousia.com
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Християнска социална етика и 
социално учение на Църквата. 

Основни  принципи и православни 
перспективи

    доц. д-р Костадин Нушев

Християнската социална етика и социалното учение на 
Църквата в Православната традиция се развиват и разра-
ботват по един по-различен начин от това, което познаваме 
в Римокатолическата църква. За разлика от наличието на ав-
торитета на папския престол и ролята на учителната власт 
на Римския папа, които от края на ХIХ век изграят ключова 
роля за оформяне на Католическата социална доктрина, то 
в Православието тази християнска социална етика се фор-
мулира и развива в духа на съборността и традициите на 
отделните поместни православни църкви.

Християнските евангелски истини и ценности, свързани с 
вярата в Бога, свободата на съвестта и човешкото достойн-
ство, справедливостта и солидарността в обществото са 
основа за изграждането както на вътрешно-църковния жи-
вот, на също така са ключови фактори за съществуването на 
свободното и демократично гражданско общество. Според 
православната християнска антропология и етика свобо-
дата на човешката личност и способността за изграждане 
на общност са основните предпоставки за формиране на 
обществения живот и най-висша ценностна основа на об-
ществения морал и обществения ред. Защитата на достойн-
ството и свободата на човешката личност, справедливостта 
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и солидарността в обществото, както и устойчивото демо-
кратично устройство на държавата и обществото зависят от 
спазването на основни духовни ценности и фундаментални 
нравствени принципи.

Основни принципи и етически позиции

Християнските нравствени ценности на свободата на съ-
вестта, човешките права и справедливостта оформят една 
дълбока духовна култура на свободата и демократичния 
правов ред, която е в основата на борбата на християните и 
Църквата срещу тиранията. Тази духовна традиция на хрис-
тиянството е в основата и на европейската политическа тра-
диция на демокрацията. Именно духовната съпротива срещу 
нехуманните и престъпни форми на политическа диктатура, 
които произтичат от тоталитарната идеология и практика на 
нацизма и комунизма, показаха през ХХ век че демокраци-
ята не е само политическа организация на властта, а се из-
гражда преди всичко върху устойчива ценностна система, 
основана върху вярата в Бога и свободата на човешката лич-
ност. Тази християнска култура на човечност и демокрация 
се противопоставя на безчовечната система на политическо 
потисничество, която изграждат политическите движения 
на национал-социализма и тоталитарния комунизъм.

Една все още недостатъчно проучена област от нашия об-
ществен живот и национална културна традиция е ролята на 
християнската вяра и на Църквата като носители на духовни 
ценности и фактори за формиране на демократична полити-
ческа култура и стабилизиране на гражданското общество. 
Един от аспектите на тази проблематика може да се открои 
в традициите на християнските църковни общности, свър-
зани с демократичната гражданска съпротива срещу тота-

Църковно-социално дело



46

Светодавец брой 4/2022

литарните режими в Европа през ХХ век и в частност на 
ролята на Българската православна църква за спасяването 
на българските евреи и съпротивата срещу нацизма по вре-
ме на Втората световна война.

Тази тема постепенно се превръща в предмет на сериозни 
нови исторически и други интердисциплинарни проучва-
ния, които предполагат и ново по-задълбочено изследване и 
представяне на специфичните религиозни, теологически и 
философски предпоставки, произтичащи от духовната тра-
диция на Православието и другите християнски общности 
в Европа и България, които имат определящо значение за 
християнската подкрепа на гражданските ценности на де-
мокрацията, правата на човека, свободата на съвестта и ху-
манизма.

Свободата на съвестта и правата на човека

От богословска и антропологична гледна точка следва да се 
посочи, че основополагащо значение за Православно-хрис-
тиянския подход и прочит на основните човешки права има 
достойнството на човека като личност и свободата на съ-
вестта. В православната църковна традиция и богословска 
дискусия по темата за човешките права, която започва осо-
бено интензивно в началото на ХХ век, се откроява имен-
но разбирането за фундаменталното значение на свободата 
на съвестта, мисълта и самоопределението, около които се 
групират основните права на човека като личност и член на 
обществото.  [3,348-359]

В православната християнска традиция на Църквата се по-
ставя акцент именно върху свободата на личността, свобо-
дата на съвестта и самоопределението като основни харак-
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теристика на човека, разкриващи го като разумно същество, 
а не толкова на правните или политически измерения на 
човешките права като права на гражданите, които са гаран-
тирани от законите на държавата. Това можем да видим в 
християнските социално-етически и философски принципи 
на Руските богослови от ХХ век. Това са Сергий Булгаков, 
Николай Бердяев, Георги Федотов, Семьон Франк и други, 
върху основните богословски концепции на които в днеш-
но време се изгражда Православното социално учение на 
Църквата. [1]

Законодателната страна или правната регламентация на чо-
вешките права е важна и християнството в своята история 
успява да допринесе за едно чувствително и дълбоко хума-
низиране на древното римско право, като внася в система-
та на държавно- правната антична традиция принципа за 
свободата на съвестта и правото на самоопределение, които 
са били непознати в пълнота за древно-гръцката и древно- 
римската политическа и правна традиция.

В своята универсална система от ценности християнството 
възприема важни елементи от културната и правна традиция 
на гръко-римската античност и предава на свой ред своето 
духовно наследство на модерния хуманизъм и произтича-
щите от него принципи за свобода на съвестта и респект 
към човешките права на отделната личност. Тези процеси 
през Ренесанса, Реформацията и Просвещението в Европа 
допринасят за формирането на модерната концепция за чо-
вешките права и също така на съвразаните с нея принципи 
на модерната представителна демокрация и правова дър-
жава, които се основават върху политическите свободи на 
гражданите и върховенството на закона. [6]

Църковно-социално дело
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Тези основни ценности оформят облика на европейската 
културна идентичност, която е вкоренена както в христи-
янското духовно наследство, така и в способността на тези 
жизнени ценности за динамично обновление и осъвреме-
няване. Тази способност за приемственост и обновление на 
традицията е качество, придобито и усвоено не без участие-
то на Християнската църква, която е предала на европейски-
те народи и на европейската култура - формирани в нейното 
лоно – подобно измерение и духовен потенциал. “Един-
ство в многообразието” и “обновление на традицията” са 
основни духовни принципи на християнския религиозен и 
културно-исторически живот, изповядвани от Вселенската 
църква както на Изток в Православния свят, така и наЗапад в 
латинското християнство на римо-католическата традиция и 
на евангелско- протестантските общности в по-ново време.

Православието и правата на човека

Българската православна църква след началото на полити-
ческите промени в страната постепенно възприе демокра-
тичните норми и стандарти за организиране на граждан-
ското общество, основани върху уважението на основните 
човешки права и религиозни свободи на всички граждани. 
След първото десетилетие на труден обществено-политиче-
ски преход БПЦ се доближи до ясното признаване и възпри-
емане на тези демократични норми и международно приети 
европейски стандарти за уважение и защита на основните 
човешки права и свободи.

По-задълбоченото вникване и преоткриване на християнска-
та традиция на духовен ангажимент в защита на свободата и 
човешките права, демонстрирана в борбата на християните 
срещу престъпленията на нацизма e основа за осмисляне на 
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борбата на Българската православна църква срещу опитите 
за реализиране на нацистката политика в България. Вник-
ването в смисъла на дълбоките основания за твърдото и мъ-
жествено отстояване на християнските ценности за защита 
на ближния, демонстрирани в подкрепата за спасяването 
на евреите, жертва на системната политика на изтребление 
и геноцид, ще допринесе за осмисляне на връзката между 
християнството и демокрацията в българската политическа 
традиция.

Това ще стимулира и по-активното осмисляне на ролята на 
християните за опазване на ценностите на демократичния 
обществен ред и моралното ангажиране в днешно време на 
Българската църква с ценностите на свободата, толерант-
ността и съпротивата срещу несправедливостта и идеоло-
гическите движения, проповядващи религиозна и расова 
омраза, разделения на гражданите и различни форми на 
потисничество. [7]

Колапсът на комунизма и преходът към демократична и 
правова държава

Преходът към демократизация, и особено процесът на ев-
роинтеграция на пост- комунистическите страни, свързан 
с демократичната и ценностна трансформация на техните 
общества, е неразривно свързан с възприемането на меж-
дународните стандарти за правата на човека, които обхва-
щат политическата и правна сърцевина на демократичния 
обществен и правов ред. Няма демокрация и свободно граж-
данско общество без устойчива политическа и гражданска 
култура, свързана с уважението и гарантирането на основ-
ните човешки права и свободи.

Църковно-социално дело



50

Светодавец брой 4/2022

Православното християнство и духовната традиция на 
Църквата разглеждат въпросите за основните човешки пра-
ва във връзка с учението за Божествения нравствен закон и 
неговите универсални измерения. Бог е Творец и Законода-
тел на света и човека (Бит.1:1-31). Той е вложил Своя естест-
вен нравствен закон в разумната човешка природа, от която 
произтичат и основните човешки права – правото на живот, 
свобода на самоопределението, свобода на съвестта, на ми-
сълта и религията. От тези фундаментални човешки права 
и свободи произтичат и гражданските права, които имат по-
литически, икономически и социален характер – право на 
собственост, на свободно движение, свобода на избора и са-
моопределение в индивидуален и социален аспект и други-
те граждански права.[3,303-320]

Православната църква и съвременните социално-етиче-
ски проблеми

През последните години след влизането на България в Евро-
пейския съюз се наблюдава известно активизиране на БПЦ 
по някои социално значими и морални теми в обществения 
живот, свързани с основните човешки права, и изработване-
то на официални църковни становища и позиции. В момента 
продължава активната обществена кампания за въвеждане 
на религиозно обучение в публичните държавни училища 
като редовен предмет и някои основни позицията на Све-
тия Синод се подкрепят и от представителите на други ре-
лигиозни общности – Мюсюлманското вероизповедание и 
неговото Главно мюфтийство, евангелско-протестантските 
християнски църковни общности и други официално реги-
стрирани и традиционно- установени вероизповедания в 
страната.
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На второ място тук следва да посочим становището на БПЦ 
в защита на семейството и правата на децата, подкрепена 
и от Католическата църква в България, протестантските 
християнски общности и мюсюлманското вероизповедание. 
Става дума за позицията на БПЦ, приета от Светия Синод 
и Църковно-народния събор, за запазване на християнския 
характер на брака и стабилността на семейната институция 
в обществото.

Тази официална позиция беше приета по повод опитите за 
някои по-крайни либерални промени в законодателството и 
Семейния кодекс и предложения за узаконяване на фактиче-
ското съжителство между партьорите като равнопоставено 
на институцията на брака и съпружеството.

Църковната позиция е насочена към защита на семейство-
то и родителството, към отстояване на принципа на отго-
ворното родителство и грижата за израстването и възпита-
нието на децата в семейството като незаменима социална 
и духовна институция. В тази връзка са и непрестанните 
акции, позиции, призиви и молебени на Църквата в защита 
на българските деца, техните права, грижата за семейството 
и училището като институции отговорни за възпитанието и 
образованието на децата и подрастващите.

Съвременните политически и социални реалности на Ев-
ропейския съюз са доминирани от светското начало и се-
куларните принципи на правото и политиката, но това не 
означава, че те са напълно лишени от своите християнски 
корени и духовни ценностни основания. Общата европейска 
култура и устоите на цивилизацията на Стария континент са 
свързани дълбоко с християнската вяра и черпят духовни и 
жизнени сили от християнската религиозна традиция. Неза-

Църковно-социално дело



52

Светодавец брой 4/2022

висимо от коментарите за “постхристиянския” облик на съ-
временна Европа или за упадъка на ролята на Църквата като 
фактор в живота на европейските граждани, дълбоките фун-
даментални основи на европейската култура дължат своето 
ценностно и духовно измерение на християнството.[6]

Официални становища и документи на Българската 
православна църква

Макар през последните години все още да не е изработе-
но и прието цялостно официално становище на Църквата 
по социалната доктрина, или обобщено изложение за тази 
обществена проблематика, Светият Синод като върховно 
ръководство на БПЦ многократно се е изказвал в защита 
на религиозната свобода, веротърпимост и толерантност в 
обществото и за взаимно уважение между представителите 
на основните и традиционноустановени вероизповедания в 
страната. Такива становища са били много пъти ясно засви-
детелствани, както по повод на реституирането на отнети 
по времето на комунистическия режим недвижими имоти 
на различните религиозни общности, така и при изработва-
нето и приемането на новия Закон за вероизповеданията в 
страната през 2002 година и по други поводи. През 2007 и 
2008 година за първи път в официални документи на Светия 
Синод на БПЦ са изложени някои ясни християнски соци-
ално-етически принципи за отношението на Църквата към 
обществото, държавата, образователната система и основ-
ните човешки права. Ясно и експлицитно в тези докумен-
ти са изложени основните християнски социално-етически 
концепции, основани върху ценностите и стандартите на 
човешките права, и се съдържат редица положителни оцен-
ки на Църквата за задължителното спазване и приемане на 
европейските норми и стандарти за религиозен плурализъм, 
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толерантност и защита на основните човешки права като 
основа на обществения мир и социална стабилност. Става 
дума преди всичко за двата основни официални документа – 
„Позиция на Св.Синод на БПЦ по Закона за трансплантация 
на органи, тъкани и клетки” от месец декември 2007 година 
и „Концепция на БПЦ за религиозното образование в бъл-
гарското училище” от 2008 година. [8]

Към същата категория официални документи могат да се 
отнесат и становището на БПЦ за проектите за изменение 
на Семейния кодекс, внесени в Народното събрание, които 
третират въпросите за правата на детето, отговорното роди-
телство и запазването на християнския брак и семейството. 
По същия начин следва да възприемаме и най-новото посла-
ние на БПЦ от месец септември 2015 година за характера на 
бежанската вълна и мигрантската криза в Европа. Българ-
ската църква призовава едновременно към гостоприемство 
и милосърдие спрямо нуждаещите се от закрила и убежище 
бежанци, но и също така предупреждава и за опасностите от 
политически провокации и радикализиране на привържени-
ци на ислямистки групировки и джихадистки организации, 
които злоупотребяват с религията и вярата за своите корист-
ни политически цели и икономически интереси.
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Проф. д-р Николай Глубоковски и 
началото на висшето богословско 

образование в България 
    доц. д-р Костадин Нушев

Професор Николай Никанорович Глубоковски е един от 
основателите на висшата богословска школа в България, 
изтъкнат учен-библеист и член на академичната колегия 
на Богословския факултет при неговото учредяване като 
самостоятелно звено към Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ през 1923 година. Като представител 
на руската емиграция в България и на голяма група авто-
ритетни руски учени и професори, напуснали своята роди-
на Русия след Болшевишката революция, той продължава 
своята преподавателска, изследователска и академична дей-
ност в нашата страна като дава и своя значителен принос за 
изграждане на висшето богословско образование и за изди-
гане на равнището на научните изследвания в новоучреде-
ния Богословски факултет.

Кратки биографични данни
 
Проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски (1863-1937) 
е един от най-ярките и забележителни православни бо-
гослови от края на ХІХ в. и първата половина на ХХ век. 
Изтъкнат библеист и филолог, историк на християнското 
богословие и дълбок познавач на Православието, той се 
нарежда сред най-авторитетните учени и преподаватели не 
само в Русия, но и въобще сред големите научни авторитети 
на своето време. Международна слава и висок авторитет в 
европейските научни и богословски среди Николай Глубо-
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ковски придобива с първото си по-крупно научно изследва-
не на тема: „Блаженный Теодорит Кирский: его жизнь и его 
литертурная деятельность“ (Т. 1-2, Москва, 1890). 
 Първият период от неговото научно творчество пре-
минава в Санкт Петербургската духовна академия и обхваща 
годините преди Болшевишката революция в Русия. Освен в 
областта на православната библеистика, в която работи уси-
лено в годините преди революцията, проф. Николай Глубо-
ковски следи отблизо и развитието на другите области на 
богословската наука и дава своя критичен отзив и научен 
поглед за по-важните насоки и тенденции през този важен 
период. Като резултат от тази изследователска работа през 
1928 година във Варшава е публикуван негов критичен об-
зор на развитието на руската богословска наука.(1)
 Като учен и преподавател в Русия през този период 
той е бил познат, уважаван и високо ценен и от множество 
български православни духовници и богослови, които били 
възпитаници на Санкт Петербургската духовна академия и 
другите руски висши богословски школи. Тези добри отно-
шения с българските професори от Софийския университет, 
изтъкнати учени и наши духовници по-късно дават възмож-
ност на изтъкнатия професор да намери радушен прием и 
сигурно прибежище в България след превратностите и ка-
таклизмите на революцията, станали причина за неговото 
изгнаничество.
 
 Николай Глубоковски и неговата академична 

работа в България
 
 През периода 1923-1937 година Николай Глубоков-
ски е професор по Свещено Писание на Новия Завет, а от 
1929 година е и дописен член на Българската академия на 
науките. (2)
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 След установяването си в България в началото на 20-
те години на ХХ век, и началото на научно-академичната му 
работа в Богословския факултет на Софийския университет, 
проф. Николай Глубоковски продължава да работи активно 
в областта на православната богословска наука и в по-ши-
рок обхват и да участва заедно с други видни представители 
на руската емиграция – духовници и богослови, в редица 
международни научни и църковни форуми.  Някои от тези 
международни форуми по това време са посветени на въ-
просите за Православното богословие и християнския бого-
словски диалог, както и на различни проблеми на връзките 
и отношенията между Православната църква и западните 
християнски вероизповедания. 
 По-активно, съзнателно и убедено проф. Николай 
Глубоковски се включва през този период в международ-
ните инициативи и научни конференции за богословски 
диалог с Англиканската и Старокатолическата църква. Тази 
активност на руските православни богослови в годините 
след Първата световна война е естествено и логично про-
дължение на църковните контакти и диалога на Руската пра-
вославна църква с посочените две западни вероизповедания 
от времето преди революцията. Връзките и богословският 
диалог на Руската православна църква с англиканите и ста-
рокатолиците датират още от ХІХ век и се развиват на ака-
демично и официално ниво представители на духовенство-
то и богослови от духовните академии. 
 Според богословското виждане и лично убеждение 
на проф. Николай Глубоковски този християнски диалог 
следва да бъде продължен от православните представите-
ли на Руската църква независимо от трагедията на болше-
вишката революция и закриването на висшите духовни и 
богословски школи в Русия. Според него именно просве-
тените православни богослови и възпитаниците на Руските 
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духовни академии, които в миналото са били носители на 
дълбоката църковна традиция на Православното християн-
ство и на Вселенската апостолска църква, следва да останат 
пазители и изразители на автентичната апостолска христи-
янска духовност и на идеалите на Едната, Свята и Апостол-
ска Църква от епохата на първото християнско хилядолетие 
преди разделението на християните от Изтока и Запада. 
Следва да отбележим, че посочените възгледи и убеждения 
на проф. Николай Глубоковски отразяват един ранен етап от 
формирането на движението за междухристиянско сближа-
ване и диалог в Европа, когато те са фокусирани предимно 
върху двустранния богословски диалог. Това става ясно и 
от характера и съдържанието на богословския език, с който 
той си служи като средство за изразяване на православните 
църковни позиции в рамките на този християнски диалог. 
 По това време в този първоначален етап от зараж-
дащото се християнско движение за разбирателство и меж-
ду-църковен диалог от страна на Българската православна 
църква участват активно и други двама от първите профе-
сори на Богословския факултет - Софийският митрополит 
Стефан и професор протопрезвитер д-р Стефан Цанков. 
Книгата на Софийския митрополит Стефан „Православието 
– Сила и красота” (София, 1938), съдържа неговите лекции 
и доклади, изнесени в рамките на Православно-англикан-
ския диалог и на други християнски международни конфе-
ренции. Тримата богослови са сред първите професори и 
преподаватели на Богословския факултет, които са познати 
на тогавашната европейска академична общност и църковна 
общественост и са сред водещите християнски богослови 
на своето време – голямата духовна криза след Първата све-
товна война, която дава нов тласък на богословските изслед-
вания и на междухристиянския богословски диалог.
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 Православните перспективи за християнско 
          просвещение и богословски диалог

 През 1925 година по повод на юбилейните чества-
ния за 1600-та годишнина от Първия вселенски събор в Ни-
кея (325г.) Николай Глубоковски посещева Лондон заедно с 
някои от водещите висши йерарси на Руската православна 
църква в Париж – митрополит Евлогий и епископ Вениа-
мин, който е ректор на новоучредената Руска православна 
академия в Париж, която по-късно се развива като Бого-
словски институт „Свети Сергий”. През тази година руски-
те духовници и богослови участват в множество юбилейни 
богословски конференции и научни симпозиуми, сред които 
са и  честванията, посветени на годишнината от Никейския 
събор и отбелязване на значението на Никейския символ на 
вярата за единството на християните в историята и традици-
ята на Вселенската църква. 
 По това време освен като преподавател в Богослов-
ския факултет на Софийския университет, в чиято научна 
колегия е включен при неговото учредяване през 1923 го-
дина, Николай Глубоковски също така активно сътрудни-
чи като експерт по различни въпроси и към Светия Синод 
на Българската църква. При определяне на участниците в 
различни международни църковни форуми и научни бого-
словски конференции през тези години проф. Николай Глу-
боковски участва в тях и като официален представител на 
Българската църква. (3)
 При своето посещение в Лондон за тези църковни и 
академични форуми проф. Николай Глубоковски представя 
своите богословски виждания и позиции чрез два научни 
доклада. Тези доклади са публикувани в рамките на една 
научна статия в руското религиозно списание „Путь“ през 
следващата 1926 година. Статията е публикувана под обоб-
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щаващото заглавие „Християнското единение и богослов-
ското просвещение в православна перспектива“. (4) 
 В своето съдържание тази обобщена статия обхва-
ща двете отделни лекции, произнесени от проф. Николай 
Глубоковски на английски език съответно в Лондонския 
университет и в Кингс Колидж в Лондон през 1925 година. 
Лекциите са посветени на темата за християнското един-
ство през призмата на православното богословско учение на 
Църквата и на въпроси от областта на историята на бого-
словското просвещение в Русия. Двете лекции са обединени 
в една обща публикация от автора, защото имат общ зами-
съл и обща тематика – това са историята и перспективите на 
Православното богословие и отношението към проблемите 
на християнското всеединство. Освен това и двете са произ-
несени по едно и също време и по общ повод пред сходна 
аудитория.
 В своите доклади, обединени в посочената статия, 
Николай Глубоковски систематизира основните библейски, 
новозаветни и православни светоотечески аргументи за 
християнското богословско просвещение и за междухрис-
тиянското единство, което се основава върху изкупителното 
дело на Иисус Христос и определя общението между хрис-
тияните във Вселенската църква. 
 Своите богословски доводи и църковни позиции по 
темата за християнското просвещение проф. Николай Глу-
боковски разгръща систематично в духа на Православното 
учение на Църквата и обосновава библейски в рамките на 
посочените две лекции, които той разработва в контекста на 
библейското новозаветно богословие. Въпросите на христи-
янското единство, според него, са едни от най-важните въ-
проси на времето. Тези въпроси следва да се разглеждат в 
светлината на библейските и светоотечески истини, които 
за Православието имат общозадължително значение и пред-
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ставляват „общоприети аксиоми“ както за висшата църков-
на йерархия, така и за богословите и редовите християни.
 Богословската аргументация на проф. Николай Глу-
боковски по разглежданата тема за християнското единство 
и за единението на вярващите християни в духовното лоно 
на Вселенската църква е систематично изградена и логиче-
ски издържана в духа на неговото новозаветно библейско 
богословие, което се основава преимуществено върху бого-
откровените истини в посланията на апостол Павел. Основ-
ните богословски аргументи и православни християнски 
принципи по темата са разработени от проф. Н. Глубоков-
ски в духа на библейското Свещено Писание и новозаветно 
богословие, което той разгръща в някои от своите основни 
съчинения като ”Благовестие св. Апостола Павла по его про-
изхождение и сущетву”. Т. 1-3, Санкт Петербург, 1905, 1910, 
1912; „Хронология Ветхого и Нового завета”, Киев, 1911 и 
други. По-късно през 30-те години на ХХ век проф. Николай 
Глубоковски разглежда по-подробно и изследва задълбоче-
но тези богословски истини в редица свои нови съчинения 
като „Евангелия и их благовестие о Христе-Спасителе и Его 
искупительном деле“ и „Свети апостол Лука, евангелист и 
дееписатель“, които са публикувани в гр. София през 1932 
година.

Християнско единство и 
Православно-англикански диалог

 
 Диалогът с Англиканството, според проф. Николай 
Глубоковски, е едно от най-важните измерения на право-
славното християнско свидетелство и на мисионерската 
активност на Руската православна църква сред западните 
християни както през ХІХ, така и през ХХ век. Още през 
1911 година като редактор на руското издание на „Право-
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славната богословска енциклопедия“ (Том ХІІ, стълб 731) 
по въпросите на Англиканската църква проф. Николай Глу-
боковски, според собственото му  свидетелство, „имал ра-
достта“, да запише думите на един изтъкнат англикански 
духовник за основните характеристика на Англиканството, 
които гласят следното: „Англиканската църква пази древ-
ната традиция на Вселенската църква, осветена от Вселен-
ските събори както в своето църковно устройство, така и в 
своята вероизповед, която се запазва в духа на Никейския 
символ на вярата дори и в смутните времена на Реформаци-
ята.“ 
 Тази изповед и това съзнание на някои изтъкнати ан-
гликански учени и богослови се разглеждат и от Православ-
ните християни като основа и най-важна причина за търсене 
на диалог и сътрудничество по въпросите на християнското 
единство и богословското просвещение. През следващите 
десетилетие на ХХ век отношенията между православните 
и англиканските богослови се задълбочават и разширяват в 
различни насоки – библеистика, християнска философия, 
патристика и православна християнска духовност. От стра-
на на Православната църква през 20-те и 30-те години на 
ХХ век в този богословски диалог и усилия за свидетелство 
на Православието пред западните християни участват също 
така и много други руски, български и гръцки богослови, 
сред които православни духовници като о. Сергий Булгаков, 
о. Георгий Флоровски и прот. Йоан Майендорф, богослови и 
философи като Владимир Лоски, Николай Арсеньев и Павел 
Евдокимов, а от българските богослови проф. протопрезви-
тер д-р Стефан Цанков, Българският Екзарх Стефан, проф. 
Ганчо Пашев, проф. Илия Цоневски, проф. Иван Панчовски 
и много други.(5)  
 През следващите години и десетилетия на ХХ век 
духовното просвещение, богословско образование и хрис-
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тиянски диалог между редица англикански учени и кли-
рици, от една страна, и православни йерарси, богослови 
и представители на Църквата, от друга, се концентрират и 
в дейността на международното християнско сдружение 
„Свети Албан и Свети Сергий”, което продължава и до днес 
усилията за по-добро взаимно опознаване и задълбочено из-
следване на източната и западната християнска традиции на 
Вселенската църква и проблемите на между-християнския 
богословски диалог. 
 През последните години в областта на двустранния 
Православно-англикански диалог работи и специална меж-
дународна комисия - International Commission for Anglican-
Orthodox Theological Dialogue (ICAOTD), която продължа-
ва научно-богословските усилия за двустранното взаимно 
опознаване и обсъждане на различни църковни позиции. 
В тези съвременни богословски изследвания, както преди 
столетие през 20-те години на ХХ век, така и днес, един 
от първостепенните авторитети по въпросите на христи-
янското духовно просвещение, православно образование и 
новозаветни принципи на между-християнски диалог е на-
учно-богословското творчество и библейското новозаветно 
и светоотеческо учение на проф. д-р Николай Глубоковски 
– един от стълбовете, първите основатели и професори на 
Богословския факултет на Софийския университет. (6)
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   Александра Карамихалева

Следя хода на войната в Украйна и разгорелите се спорове, 
враждата и противопоставянето около нея. И отвъд воен-
ните стратегии и тактики, отвъд раздвоените обществени 
нагласи, отвъд геополитическите интереси, доминацията на 
водещите суперсили и сблъсъка на различни визии за бъ-
дещето на света и реда в него, някак закономерно стигам 
до мисълта, че всъщност от грехопадението насам ние сме 
постоянно в състояние на война. Във война световна, пов-
семестна, без демилитаризирани зони, без временно при-
мирие, без право на неутралитет. Война на живот и смърт. 
Война невидима, духовна, при която и животът, и смъртта, 
и победата, и поражението са за вечни времена.

Всъщност войната в Украйна и всички останали войни по 
света са в контекста на тази невидима епична война. От зо-
рата на човечеството до днес всяка война по света и всеки 
междуличностен конфликт са следствие на тържествуващи-

Война на 
живот или 
смърт за 

вечността
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те непобедени човешки страсти - на гордостта, алчността, 
властолюбието, честолюбието, славолюбието. 

Външните противоборства и войни са проекция на неспо-
собността ни да се справим с вътрешните ни проблеми. 
Враждата ни спрямо „другия”, агресията ни в действия, 
думи, мисли и чувства, е признак, че сме предходно поко-
рени и завладени от силите на злото, които ни превръщат 
в свои инструменти, за да се шири и властва злото в све-
та. Съответно борбата срещу злото в света трябва да започ-
ва да се осъществява с осъзнат отказ да продължаваме да 
сме инструмент на злото. С категоричното „вече НЕ!”. Да 
се осъществява не с офанзива спрямо другите, а с „градска 
война” в собствените ни души за изтребване на нашестве-
ниците - страстите в самите нас. Борба с жестокосърдечието 
ни, с егоизма, с надменната арогантност, с неглижирането 
на другите, с непростителността, с всичко несъвместимо с 
безусловната съвършена любов към всеки. 

Тази война със злото в света започва с самопринуждаване 
към подвиг, с аскеза по установените от хилядолетия пра-
вила, от които са се ръководили подвижниците на благочес-
тието. А в отговор на тази наша самоотвержена решимост 
идва и благодатната любов, отгоре, от Отца на светлините.
Великият пост е. Време за усилена духовна борба. Време за 
покаяние.

Размисли
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ЕФРОСИНА 

  Почти всички свещеници в епархията познаваха презвите-
ра Ефросина. Дълги години тя беше касиер-домакин на мит-
рополията. От нея свещениците получаваха заплатите си, 
на нея отчитаха приходите от свещи и т. н. Ефросина беше 
винаги усмихната, ведра и общителна, и с нея свещениците, 
особено селските,  споделяха неволите си, енорийските, пък 
и семейните си проблеми, с които не смееха да досаждат на 
епархийското ръководство. Презвитера Ефросина, тъй като 
беше жена на свещеник, умееше да вникне в болките и тре-
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вогите им, и често се застъпваше за едни или други свеще-
ници пред митрополита, пред  викарния епископ или пред 
протосингела. 
  Преди години Ефросина беше начална учителка в родното 
си село. Когато мъжът, с който свързва живота си, стана све-
щеник, местните управници започнаха да ѝ търсят цаката. 
Пращаха ѝ инспектори, които да я проверяват, задължаваха 
я да изнася открити уроци по теми, които не бяха в съгласие 
с нейното християнско светоусещане. С други думи прину-
диха я да напусне попрището, на което смяташе да посвети 
дните си. Започна непрестижна и тежка за жена работа в ок-
ръжния център, за да получат тя и съпругът ѝ право на жи-
телство, както повеляваше тогавашната уредба. След време 
тяхна съселянка, която беше готвачка в митрополитския 
дом, успя  да уреди Ефросина на работа в митрополията, а 
мъжът ѝ отец  Станой – в храм в окръжния град.

 Дали защото взимаше много присърце проблемите на све-
щениците или поради други причини, презвитера Ефросина 
стана пациент на кардиолозите. Претърпя две сърдечни опе-
рации, два инсулта. Високата и напета жена, която някога 
издигаше пред епархийските власти глас в защита на онеп-
равданите свещеници, сега  се сви като охлюв в черупката 
на болките си. Междувременно почина митрополитът, кой-
то също като Ефросина имаше сърдечни проблеми и проя-
вяваше разбиране към нея и към честите ѝ отсъствия поради 
здравословни проблеми. След неговата кончина Ефросина 
се пенсионира по болест, но покрай съпруга си продължа-
ваше да живееше с проблемите и вълненията на свещениче-
ското войнство. А отец Станой се разкъсваше между грижи-
те за болната си майка на село   и болната си жена в града, 
докато майка му не го избави от това раздвоение.  Пък и 
той бе налегнат от немощи. Затова решиха с Ефросина да 
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избягат от градската шумотевица и надпревара, и да се за-
върнат в родното си гнездо на чист въздух и спокойствие, 
доколкото човек може да бъде спокоен в този несигурен и 
изменчив свят.

 Ефросина беше добра къщовница преди да се разболее. Сега 
често скришом си поплакваше, защото нямаше вече сили да 
се грижи за дома както по-рано, пък и я мъчеще угризение 
че е в тежест на близките си. Докато бяха здрави със Станой 
много хора ги търсеха, напоследък сякаш почти всички ги 
бяха забравили. Навестяваха ги само децата и внуците, и две 
приятелски свещенически семейства. Отец Станой не прес-
таваше да се моли за здравето, както на всички енориаши, 
така и на своята съпруга. Мнозина казваха, че неговите мо-
литви се чуват. Ефросина пък усърдно се молеше на Бога да 
я избави от мъките и да ѝ даде покой. Явно нейните молитви 
се оказаха по-силни.

На погребението на Ефросина се стече цялото село, както 
и хора от други населени места. Дойде даже бившият кмет, 
който навремето ѝ създаваше проблеми. Улисани в ено-
рийските си грижи само двама-трима свещеници от цялата 
епархия се обадиха на отец Станой, за да изкажат съболез-
нованията си.

Автор: Янчо Михайлов

Разкази
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