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    Последният ден от годината е онзи послевкус, който оста-
ва след хубавата или не чак толкова хубавата хапка, глътка вино 
или сладкиш. Последният ден от годината е моментът, в кой-
то човек прави равносметки и би следвало да си взима бележки.  
 
     За православните християни преминаването от отминаващата 
към следващата година носи по-дълбок смисъл. Годината отмина, 
теглим чертата и виждаме какво добро сме сторили и какво лошо 
сме направили. Помогнахме ли на страдащ, нахранихме ли гладен, 
облякохме ли гол, посетихме ли някой в затвор, погрижихме ли се 
за вдовица и сираче? Дадохме ли от себе си всичко, за да направим 
така, че любовта да се увеличи? Успяхме ли да променим духовния 
си живот към по-добро? Накарахме ли себе си да се смиряваме пред 
другия? Наведохме ли глава, когато ни обиждаха? Признахме ли си, 
че гордостта, която се е загнездила в сърцата ни, пречи на любовта 
да съгрява и да променя? Придобихме ли мирен дух, та хиляди около 
нас да се спасят? Или мълчахме, когато биеха другия, гледахме безу-
частно трагедията на съседа си; подминавахме безчувствено глад-
ните, жадните, голите и босите; не се трогна сърцето ни от личната, 
ближната трагедия; не проявихме съчувствие, емпатия; не се помо-
лихме един за друг и така загубихме духовната връзка помежду си. 
 
      Последният ден на годината е онзи ден, в който поглеждаме 
не само към доброто, което сме направили, но и към лошото, което 
неминуемо сме причинили. Наскърбихме ли някого? Отритнахме 
ли, озлобихме ли се, притаихме ли злоба и очакваме ли да ни се 
отдаде възможност, за да върнем на злото със зло? Насърчихме ли 
и насърчаваме ли злото и тези низки човешки страсти, които правят 
света ни едно не толкова приятно място за живеене? И правейки 
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си равносметки на отминаващата година започваме да си пожелава-
ме какво ново искаме да ни се случи през идната година. Някой си 
пожелава да посети Венеция, друг да си купи автомобил, но има и 
някой там, скрит от обществения брътвеж и светски водовъртеж и 
дребнотемие, който единственото, което си пожелава в идната годи-
на е да придобие мирен дух. Да може да прощава повече. Да обича 
толкова, че да е готов да си отдаде душата за своите ближни. Да 
обича, но не само приятелите си, но дори враговете и най-големите 
си душмани. Такъв човек си пожелава в следващата година да стане 
така, че да обръща повече внимание на близките си, да помогне на 
някой беден човек, да нахрани гладен, да подкрепи вдовица и сира-
че. Такъв човек иска не да променя света, но да промени себе си, 
защото промяната на света започва винаги и единствено от сърцето, 
където е загнездено всичко - и добро, и лошо. Пожелава си да да-
рява от това, с което е изпълнено сърцето му, но то да бъде добро.  
 
      Такъв е православният християнин, който в последния ден на 
годината се моли Бог да му прости лошото, което е сторил в отми-
наващата си и да му даде сили да върши добро в идващата годи-
на. За това и последният ден на годината е толкова важен за него. 
 
       В новата година имаме нов шанс за лична, духовна промяна. 
Нека не го губим.

Приятно четене! 

Ангел Карадаков
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Ц
Български 
патриарх 
КИРИЛ

езар Август бе издал 
заповед да се направи 

преброяване на населението 
в цялата страна с подвласт-
ните й земи. Всеки е трябва-
ло да се запише в своя град. 
Тръгнал и Йосиф от Назарет 
за Витлеем: понеже беше от 
дома и рода Давидов. Мнози-

Първи зори

на са били дошли в този градец да се запишат, та в стран-
ноприемницата не е имало място за бедния Назаретски дър-
воделец и за придружаваща го Дева. Но времето на Мария 
да стане Божия Майка, както я бе обрадвал Ангелът, се било 
изпълнило. За двамата бедни пътници не се намерило през 
тая най-свята нощ друго място, освен една пещера, къде-
то запирали овци. Тихи, топли и звездни са палестинските 
нощи. Пастирите нощували на полето и пазили нощна стра-
жа при стадата си. В самотната пещера тая нощ се родил 
Богочовекът Иисус Христос. Повила Божията Майка Мла-
денеца и Го положила в яслите. Каква бедност и простота, 

какво величествено смирение на най-високия превал на вре-
мената! Бог се ражда в тишината на една звездна нощ и в хи-
жата на кротките безсловесни създания. Какво божествено 
знамение за бъдните дни! 

   Знаят ли пастирите, какво става в тъмната пещера . че 
в нея е блеснала славата Господня? Прилегнали на земята 
край стадото и с очи нагоре към препета на светлите звезди, 
те тихо разговарят. За какво ли говорят тия пости души? Ве-
роятно за това, което вълнува всекидневието на всеки пас-
тир: пастирски грижи и радости. А може би звездното небе 
е насочило разговора им към великото очакване на Божий 
Пратеник? Кой знае - кога дълбокото небе не е привлича-
ло мисълта и сърцето на хората, и особено на ония, които 
простодушно съзерцават неговото нощно величие? Но от-
веднъж блесва светлина и ги осенява. Пред тях се явява Ан-
гел Господен. Какво е това видение? Страх спопада бедните 
пастири. Ангелът им казва: „Не бойте се: ето, благовестя ви 
голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес 
ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Гос-
под; и ето ви белегът; ще намерите Младенец повит, лежащ 
в ясли“. И внезапно, както и сам Ангелът се бе явил, яви-
ло се многобройно небесно войнство, което хвалело Бога: 
„Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците 
благоволение!“ А, когато ангелското войнство се издигнало 
нагоре и се загубило от очите им, пастирите си рекли: „Да 
идем до Витлеем и да видим случилото се там, закоето ни 
възвести Господ“. Те не се съмняват, че тия светли ангели и 
тая вест са от Бога. Бързешком отиват в пещерата, намират 
Младенеца, както им бе рекъл Ангелът, и прославят Бога. 
 
     В тая същата света нощ мъдреци от изток видели нова 
ярка звезда на небето и разбрали, че се е родил Оня, Когото 
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народите очакват като Спасител. Тръгнали те да Го намерят 
и да Му се поклонят. В Йерусалим разпитали, където е роди-
лият се Цар Юдейски. Смутил се Ирод, а заедно с него и цял 
Йерусалим. Какво ще да е това раждане, което е възвестено 
с изгрева на чудна звезда? Какъв е тоя Цар Юдейски? На 
бъдни размирия звездата ли изрява? Може ли някой отсега 
още да разбере, на какво царство Цар се ражда, когато и до 
Голготските дни множествата няма да разберат, че царство-
то на Христа не е от тоя свят?

    Ирод е смутен. Той иска да узнае, къде трябва да се роди 
Христос. Първосвещениците и книжниците народни му каз-
ват, че според пророчеството на пророк Михея трябва да се 
роди във Витлеем. Тогава Ирод тайно повиква мъдреците, 
узнава от тях, кога точно се е появила звездата, изпраща ги 
във Витлеем и с прикрито лукавство им казва: „Като Го на-
мерите, обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня“. Мъ-
дреците потеглили, а ето че звездата, която бяха видели на 
изток, пак блести пред тях и спира над мястото, където бил 
Младенецът. Зарадвани те влезли вътре, намерили Младе-
неца с Майка Му Мария, паднали, та Му се поклонили, а по-
сле отворили съкровищата си и Му пренесли дарове: злато, 
ливан и смирна. Мъдреците не се върнали при Ирод, защото 
насъне им било явено по друг път да заминат за страната си. 
Напразно Ирод ги очаквал. Като видял, че е подигран от тях, 
твърде много се ядосал и пратил да избият всички младенци 
във Витлеем и пределите му от две години надолу, та между 
тях да погине и роденият Цар. Ала Божественият Младенец 
бил запазен за друга смърт и в друго време: Ангел Господен 
насъне се явил на Йосиф да побегне с Младенеца и майка 
Му в Египет, за да се изпълни реченото от Господа чрез про-
рока: „от Египет повиках Синаса Си“. 

    Първи зори бяха още. Много години трябваше да минат, 
докле Христос открие на света Своето божествено прате-
ничество и докле каже страшните за света думи на Своето 
себеотречено примирение: „Светът вас не може да мрази, а 
Мене мрази, защото Аз свидетелствувам за него, че делата 
му са лоши“ (Йн. 7:7). Дълго време трябваше да протече, 
докле станат явни думите на праведния старец Симеон: 

„Ето, Тоя лежи за падане и 
ставане на мнозина в Израиля

 и за предмет на противоречия“ (Лук. 2:34).

    Още с първи зори на великото време, а светът е вече разде-
лен: падането и ставането е започнало и на противоречията 
е поставено начало. Светът не прие еднакво родения Бого-
човек. Както Го прие тогава - при раждането Му - така щеше 
да Го приеме и после - когато Той стъпи на спасително слу-
жение, така всякога и сега Го е приемал и приема. Пастири, 
мъдреци, учени книжници, духовно безразлични човеци и 
Ирод - това е някогашният свят, това е днешният. Невин-
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ността, простодушието, чистотата, смирението и мъдростта 
са Го приели и пак Го приемат; надменното сърце, скъдното, 
но кичливо и гордо знание, духовното безразличие и волята 
за земна власт, господство и насилие над човешката съвест 
не са Го приели и не Го приемат. Такъв е светът от превала 
на оная велика и свята нощ досега. 

   От самото начало Христос е приет от добрите, чистите, 
простите, безхитросните и смирените сърца. Пастирите ви-
дяха Господнята слава: там - на полето - светлина от небего 
ти осия, Ангел Божий им се яви и им благовести голямата 
радост. Те повярваха и отидоха, та се поклониха на Младе-
неца. На тия добри, простодушни и смирени люде самото 
небе се откри. На тях то винаги се открива и говори. И те 
разбират гласа му. Под видимото и невидимото Божие небе 
те стоят с детско удивление и смирение. Та как иначе би 
могъл човек да стои под тия загадъчни небеса? Те са тъй 
дълбоки и тайната им само с безкрайно удивление и детско 
простодушие може да се съзерцава. 

    И първите, които тръгнаха след Христа, бяха добри и 
простодушни хора. Рибари, митари, земеделци, занаятчии, 
отрудени хора от народа повярваха в Него, защото думите 
Му бяха глас от небето, а силата Му - Божия сила. В такива 
чисти и смирени сърца откровението отгоре слиза като свет-
лина. За тях Христос бе казал: „Блажени чистите по сърце, 
защото те ще видят Бога“ (Мат. 5:8). Не казва, че ще Го по-
знаят, а повече от това - ще Го видят. Те и тук, на земята, Го 
виждат, защото в чистотата Бог се оглежда. През чистотата 
прозира голяма дълбочина на духа. Сърдечната чистота е 
светло око за надземното и надчовешкото. А тъмното око не 
вижда нито на далече, нито на високо. То не може да види, 
както трябва, земното, та камо ли небесното и наднебесното 

- Бога. В чистото сърце Бог живее, затова то Го и вижда. Та-
кова е и простото, невинното и смиреното сърце: око за Бо-
говиждане. Нему Бог открива Себе Си и Своите непостижи-
ми тайни. Затова Христос, укорявайки градовете Хоразин, 
Витсаида и Капернаум, че не се покаяха, след като видяха 
толкова Негови чудеса, в молитвено обръщане към Бога из-
рече: „Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, 
задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на 
младенци“ (Мат. 11:25).

    Божието величие се вестява всек 
ден  и час на ония, които с простоду-
шието на деца са открили умовете и 
душите си за чудесата на природата. 

Но, ето че с почти същото детско 
простодушие и смирена безпомощ-

ност стоят пред смайващия разум на 
чудните загадки в необ    

              озирната вселена и такива 
           хора, които биха могли да се   

           похвалят със знанието си.    
      Колкото и човек да знае, кога 

        затъне в съзерцание на безбреж-  
        ните и бездънни тайни на всеми  
      ра, чувства, как цялото му напре
     жение се стопява в едно безсилие 

    на ума, което завършва с просто
          душното удивление на детето и 

           на неукия. В това състояние 
                на духа настъпва светлият 

                                         момент на 
                                            откровението: 
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съзерцаваната велика тайна на всемира се прояснява и от-
крива Божия образ. Това е първото и последното познание, 
до което човек стига, или по-вярно - което само се открива 
на човека. Бог е алфа и омега на нашето познание: първо-
то, което човек узнава, и това първо е последното, до което 
стига след дълго търсене в света на тайните. Той е алфа за 
чистото, простото, безхитростното и смирено сърце, и омега 
за всеки, който с мъдрост търси разгадката на всичко. 

    Така е и с цялото учение на Христа: непосредно и добре 
го разбират и приемат чистите, простите, смирените души. 
За тях Христовите истини отведнъж блесват с ослепителна 
светлина и с властна сила. Човек трябва да е свободен от 
предубеждения, от заблудите на сърцето и от цялата хитра 
съобразителност на волята, за да види и познае, колко пре-
красни, възвишени и разумни са истините на Христа. Нали 
Христос бе рекъл: 

„Истина ви казвам: 
който не приеме царството 

Божие като дете, 
няма да влезе в него“ (Лук. 18:17). 

    Чистотата , простодушието и смирението могат да бъ-
дат качества на всеки човек, независимо от образоваността 
и учеността му. Когато човек се обърне и стане като дете 
(Марк. 10:15), той се е издигнал високо - на такава височи-
на, от която със свободно сърце оценява всички земни низи-
ни и вижда величието на Божието царство. 

     Христос бе приет и от мъдростта. Мъдреците видяха 
чудната звезда и с откровението на мъдростта разбраха, че 
тая нова светлина е белег на велико раждане. Тръгнаха по 

светлината и намериха родения Богочовек, а като Го намери-
ха, поклониха Му се и Му принесоха дарове. Такъв е пътят 
на мъдрите: те по-дълго вървят по белезите на търсенето, 
разпитват за него всекиго, който би могъл нещо да им каже, 
и най-подир успяват да го намерят. На тях небето не открива 
своите тайни и истини, благословението и радостта си тъй 
напосредно и отведнъж, както на чистите, простите и сми-
рените души. Но кога видят една необикновена светлина, 
те искат да узнаят, отде иде, на какво се дължи и какъв е 
смисълът й. Те не я отминават с равнодушно безразличие, 
защото мъдростта никога не е равнодушна и безразлична 
към белезите на времето или към проявите на необикнове-
ното. Та тъкмо затова тя е мъдрост. Такава тя е била всякога, 
такава е и днес. 
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    Мъдрите не могат да не видят звездата на Богочовека. 
Мнозина може и да не я видят - на тяхното небе блестят 
много звезди, които изгряват и гаснат като всичко земно и 
нетрайно. Но мъдрите ще видят звездата на Христа: за тях 
та е твърде ярка и край нея бледнеят всички други звезди, 
които са изрели на всечовешкото небе през всички времена. 
Как да я не видят, когато светлината й осветлява един дълъг 
път на напредък, издигане и преобразяване на живота? Тя 
блести много векове и не залязва: в мрак е светила, и мракът 
е бил безсилен да я угаси. Когато тръгнат по исторически-
те пътища на човечеството, те я виждат непрестанно: пред 
тях върви. Земните съдби на човечеството неведнъж са се 
променяли, по лицето на земята векове пъплят и гъмжат не-
изброими множества, въоръжени за бран или за мирен труд, 
небесата тъмнеят или се раведряват, а светлата звезда върви  
пред тях. Те виждат, че тя е единствената светлина, която 
не изоставя човечеството, че в нея се начева и чрез нея се 
извършва всяко разумно и добро преображение на човеш-
кия живот, че тя е последната надежда на човечеството, по-
следната опора на сърцето и на мисълта. За тях Христовата 
светлина не е едно обикновено явление в досегашния исто-
рически живот на човечеството. Тя е необикновена и чудна. 

    Мъдри са ония хора, които могат да различават светлини-
те и да се не мамят в разпознаването им. Те знаят коя свет-
лина носи истина, сила, добро, красота и радост - в коя има 
живот. Те знаят, кое учение е за живот, и кое за разтление на 
живота. Всяко учение се познава по плодовете му -  по тия 
плодове, които сега ражда, а не по ония, които, според ка-
зването на някои хора, биха се родили. Ако сега вече ражда 
лоши плодове, наивност или измама е да се вярва, че някога, 
при други условия, ще роди добри. Условията може да се 
променят, но на по-добрата почва още по-буйно ще израст-

нат плодовете на лошото дърво. Мъдрите съдят по плодо-
вете, затова те знаят, че Христовата светлина е добра: пло-
довете й са добри. У когото е проникнала, станал е светъл: 
светлина на света. 

     Ето, по тоя по-дълъг път човекът на одухотворената мъд-
рост стига до Витлеем - до Оногова, звездата на Когото е 
видял, и по нейната светлина е вървял в познание на човека 
и на историческите му съдбини. А, когато стигне до мяс-
тото, над което спира тая звезда, той влиза вътре, където 
е Той - Богочовекът, покланя Му се и Му принася дар. Съ-
кровището на мъдрите е мъдрост, затова те на Богочовека 
принасят в дар мъдрост: чиста, скъпа, сеяйна, блугоуханна 
и свята като злато, ливан и смирна. Мъдрите не вървят дъ-
лъг път камо, за да видят и узнаят. Такива са знаещите, а 
мъдрите търсят, за да имат: те влизат вътре - чрез общение 



16 17

Светодавец брой 12/2022Светодавец брой 12/2022 Живот и дело Живот и дело

с Богочовека придобиват това, което са намерили. Подире 
пък никога нямат никакъв дял в каквато и да е вражда сре-
щу Иисуса Христа. Както ония мъдреци, които видяха на 
изток звездата на Великото раждане, така и всички мъдри 
хора, намерили веднъж Христа, не се връщат при Ирод - те 
нямат никакво общение с насилието над Христовата вяра и 
християнската съвест. Та дори и да не са Го още намерили и 
да не са влезли при Него, щом са видели Неговата светлина, 
те не могат да бъдат съобщници на каквото и да било наси-
лие над тая животворна светлина. Напразно иродовщината 
ще ги очаква: рано или късно тя ще се види подигравана от 
мъдростта. Тогава гневът й ще бъде по-голям и насилието 
й по-безумно, но тя ще бъде сама - чистотата и мъдростта 
никога няма да бъдат с нея. Не, сама няма да бъде, поне-
же с иродовщината ще бъде равнодушното безразличие към 
необикновеното, великото, духовното и божественото. Това 
безразличие всякога е било благоприятна среда за появата и 
разрастването на насилието. То е опората на насилието - от-
начало неподвижна, но лесно може да стане дейна, защото 
за безразличните е все едно кому служат, стига на самите 
тях да е добре. 

     Такива безразлични хора мъдре-
ците срещнаха в Йерусалим, ко-

гато отиваха да разпитват, къде 
е родилият се Цар. Първос-
вещениците и книжниците 
- водачите на народа - пък и 
още мнозина други узнаха от 
мъдреците за звездата, която 
се е появила, но те не отидоха 

във Витлеем да видят какво е 

ста- нало. И те, заедно с Ирод, се сму-
тиха (Мат. 2:3), но не тръг-

наха с мъдреците. Какво 
от това, че е изряла нова 
звезда и че мъдростта 
иска да разбере смисъла 
на това необикновено 
небесно явление? Това 
не ги вълнува, велико-

то, небесното и божест-
веното знамение: какви ли 

бъдни изпитания предвещава 
т а я звезда? Новата светлина не ги 
радва, а без- покои и смущава. Не биха ли предпоче-
ли да се не бе никак явила? И сега, и по-късно, и всякога те 
биха предпочели това. Наистина, не бе малък смутът, който 
Христос им създаде. Духовният живот на Палестина и на 
цялото разсеяно юдейство не излезе ли с голям грохот от 
своето спокойно русло? Колко грижи и непоправими вреди 
Христос им причини! Но сега те са безразлични към чуд-
ното знамение. Те не разбират и не искат да разберат него-
вия небесно-промислителен смисъл. 

    Такива са безразличните през всички времена. Силна и 
божествена е Христовата светлина в света, ала те не се въл-
нуват от нея. Сякаш за тях Христос не се е родил. Но затова 
те си и остават старите невъзродени хора. На тях иродовщи-
ната се опира и от тях тя избира своите наемници и сътруд-
ници. 

     Защо ли пък Ирод се смути и поиска да погуби Младене-
ца? Опасност ли някаква представляваше Той за него? Съ-
перник ли на жестокия тиранин, потънал в разкоша на свои-
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те дворци, беше тоя Отрок, на Когото само нищетата даде 
подслон? Ирод се боеше от звездата на родения Открок. 
Самият Открок е безпомощен като всички деца, но звездата 
- тая чудна звезда! - тя смущава Ирод и не му дава мира. Цар 
се е родил! Тоя Цар ще порастне и ще му се оспори престо-
лът. Не, Ирод няма да отстъпи властта си на друг Цар - Той 
ще Го погуби, преди Другият да завладее душите на хората 
и да му оспори престола. Нали той е силен да стори това? 
Има власт навреме да се освободи от новородения Цар и 
от всички лоши предчувствия за бъдещето. Така размисляха 
тридесет години по-късно и други хора, които искаха да по-
губят Христа, преди цял народ да се е увлякъл по Него (Йн. 
11:47-50; 12:19). Тъмното насилие всякога мисли по един и 
същ начин. Но Ирод не разбираше, че тоя Цар, Който сега 
се е родил, ще основе царство не от тоя век, и че престо-
лът Му ще бъде издигнат в душите на хората, където е и до 
наши дни. Ирод не доживя да чуе проповедта на Христа за 
царството Божие. Извърши той кървавото насилие и сколо 
след това умря, а Другият, вечният Цар остана, за да основе 
Своето царство, кога дойде време, върху словото и Кръвта 
Си.  Това, що Ирод не разбра, иродовщината добре го разбра 
и до днесго разбира, но враждата и ожесточението й срещу 
Богочовека не са намалели. Иродовщината знае, че Христо-
вото царство не е от тоя век, че то е духовно и че Христос е 
Цар на душите. Но тъкмо затова тя гони Христа и иска да Го 
погуби. Представители на иродовщината са всички, които с 
физическо и духовно насилие се стремят да владеят душите 
и да господаруват над съвестта на хората, и то безусловно 
и против Христа. Те не само не искат да отстъпят властта 
си на Христа, но не желаят и да я делят с Него: човешката 
съвест трябва само на тях да принадлежи. За да постигнат 
такава безусловна власт, едни от тях са си служили с кърва-
ви насилия, други не проливат кръв и не си служат с физи-

чески насилия, 
а с духовни. И 
едните, и дру-
гите, обаче, се 
мъчат да погу-
бят Христа в 
съвестта, във 
вярата и в жи-
вота на вярва-
щите. В, която 
и душа да се 
роди Христос, 
те гледат да 
погубят ново-
родената вяра; 
където и да се 
отразят лъчи 
на Христовата светлина, бързат да ги угасят. 

     Кои са тези носители на иродовщината? Те са мнозина и 
насят имена на различни школи, но си приличат по еднаквия 
противохристиянски дух. Някои хора не се числят към тия 
иродовски сборища, ала носят техния дух. Тоя дух напряга 
сили да убие вечно раждащия се в душите и в историята Дух 
Христов, за да не би да отстъпи властта си или да я раздели 
с Него. 

     В иродовските сборища има мнозина, на които мястото не 
е там. Те са увлечени, погледът им е помрачен, та не виждат 
и не проумяват, че вършат едно жестоко дело, че помагат да 
се погуби душата на света, че турят секирата в корените на 
живота. За някои от тях ще дойде време да разберат това и 
да се отвърнат от увлечението си. 
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    Но, както сам Ирод не успя да погуби Христа, така и иро-
довщината не е успяла, въпреки многовековните й насилия, 
нито някога ще успее, защото Христос се ражда и расте в 
душите и престолът Му е крепък като вечността. 

    От първи зори и до днес светът различно приема Хри-
ста. Не е ли, обаче, белег на божественост, че чистотата, 
простодушието, смирението и мъдростта са Го приели и 
Го приемат, а безразличието, надменността, земното вла-
столюбие и насилието са го отхвърляли и отхвърлят?
Това е достатъчно, за да не отбиваме сърце и нозе 
от светли Това е достатъчно, за да не отбиваме сър-
це и нозе от светлия път  м Витлеем на Богоражда-
нето и на вярата в Иисуса Хрста - от пътя Господен
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За датата на 
Рождество Христово

Ангел 
КАРАДАКОВ

Ч естването на празника 
Рождество Христово 

започва от IV в. Самата дата 25 
декември не е свързана с реал-
ната дата на Христово рожде-
ние, но през първите векове 
след Христа празнуването на 
конкретна дата е бил въпрос на 
не един от църковните автори. 

Един от най-ранните текстове, достигнали до наше време е 
на св. Климент Александрийски, който споменава датата 20 
май. Денят 25 декември се установява в Римската църква в 
началото на IV в. Първото свидетелство, което откриваме е 
т.н. „Календар на Филокал” (ок. 336 г.). 

    Името на един римски монах обаче е свързан със създа-
ването на календар, както и поставянето на дата, на която да 
се чества празника Рождество Христово. Монахът се казва 
Дионисий Малки и живял в периода около 470-540 г. Той се 
смята за основоположник на летоброенето, използващо като 
база рождението на Христос, или – началото на новата ера. 
Монахът се заема с това послушание по поръчение на рим-
ския папа Йоан I през 525 година съставя пасхалните табли-
ци. Отказвайки се от дотогавашното летоброене, започващо 
от първата година на управлението на жестокия гонител на 

християните – римския император Диоклециан, монах Ди-
онисий предлага нова система за отчитане на годините. При 
нея той изхожда от схващането, че Спасителят е започнал 
да проповядва, когато е бил на около 30 години и че раз-
пятието Му е било в навечерието на юдейската Пасха по 
време на управлението на император Тиберий. Използвай-
ки вече съществуващата методика за изчисляване на датата 
на Пасха с помощта на слънчевия и лунния календар, той 
установява, че възкресението на Христос се е състояло на 
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25 март 31 година – отчитана от неговото Рождество. През 
8 – 9 век летоброенето, въведено от Дионсиий Малки, ведно 
с нарастващото влияние на Средновековната Католическа 
църква се разпространява в страните от Западна Европа и 
заедно с неговите пасхалните таблици постепенно получа-
ва повсеместно приложение. Монах Дионсий Малки е из-
вестен и като събирател на църковно-правни документи (до 
Халкедонския събор през 451 година).

    Съществуват исторически сведения, които подсказват же-
ланието на Дионисий да замени годините на Диоклециан с 
календар, основан на Христовото рождение. Целта е била 
да се попречи на хората да вярват в предстоящия край на 
света, защото по това време някои вярваха, че Второто при-
шествие и краят на света ще настъпят 500 години след раж-
дането на Спасителя. Календарът  Anno Mundi започва със 
създаването на света въз основа на информация в гръцката 
Септуагинт . Смятало се, че въз основа на календара Anno 
Mundi Спасителят е роден през 5500 година след създаване-
то на света.

    През VІІ в. опит да бъде използвано Дионисиевото лето-
броене прави папа Бонифаций ІV. През VІІІ–ІХ в. то може 
да се срещне в документите на различни държави в Запад-
на Европа, пише историкът Венцислав Каравълчев. През Х 
в. християнското летоброене се среща в документи на папа 
Йоан ХІІІ (965–972 г.), но едва от времето на папа Евгений 
ІV, от 1431 г., т.нар. ера от Рождество Христово се използва 
редовно в документите на папската канцелария. Паралелно 
с християнската ера била указвана и годината от „сътворе-
нието на света”.

    Източната църква дълго време избягва да ползва открити-

ето на Дионисий Малки, а споровете в Константинопол за 
това, кога се е родил Христос, продължават дори до края на 
ХІV в. Разбира се, както на Запад, така и на Изток е имало 
изключения. Проблемът с определянето не просто на датата, 
но дори и на годината, през която се ражда Спасителят Ии-
сус Христос, идва от факта, че авторите на Новия завет не 
ползват действащия тогава в империята Римски календар. 
Те отчитат годините по някои значими и известни за епоха-
та им събития като началото на възстановяването на Йеру-
салимския храм при Ирод Велики, второто преброяване на 
населението, извършено при император Август, началото на 
управлението на император Тиберий. Датите съответно се 
отчитат по празничните дни на юдейската религия, а седми-
ците – по седемдневната библейска седмица, която евреите 
заимстват от вавилонците по време на плена. 

   Римският монах Дионисий Малки се опитва да събере и 
обобщи всички сведения за времето, през което се ражда 
Христос, който става вододел на две епохи – тази на ста-
рото и новото човечество, едва ли си дава сметка пред как-
ва неразрешима задача се изправя. В началото на ІІІ в. св. 
Ириней Лионски и Тертулиан считат, че Христос се е родил 
през 41 г. от управлението на Август. Църковният историк 
Евсевий Кесарийски смята, че Христос се е родил през 42 
г. от управлението на Август и през 28 г. от властването му 
над Египет. 

    Към цялото това хронологично объркване Дионисий Мал-
ки добавя и една своя грешка от една допълнителна година. 
По негово време Рим не използва цифрата 0, така новото 
леточислене автоматично се прехвърля от 1 година до Р.Хр. 
на 1 година от (след) Р.Хр. Според най-известните и сери-
озни научни трудове по въпроса за годината на Христовото 
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раждане, то тя ще варира в един период от десетина години, 
като най-ранната година, в която това може да се е случило, 
е 12 г. преди Р.Хр., а най-късната – 4 и дори 3–2 г. до Р.Хр. По 
подобен начин стои и въпросът с общоприетата днес унифи-
цирана дата на Христовото Рождество – 25 декември, коя-
то също е условна и се базира на предположения и частни 
мнения от ранното църковно предание.  Любопитен факт е, 
че по-голямата част от Британската църква приема Диони-
сиевите таблици след Синода в Уитби през 664 г., който се 
съгласи, че старият британски метод трябва да бъде отхвър-
лен в полза на римския. Някои отделни църкви и манастири 
отказват да го приемат, като последният от тях най-накрая го 
приема в началото на X век. След публикуването на първата 
франкска адаптация на църковния историк св. Беда Досто-
почтени и църквата на франките приема в края на 8 век ле-
тоброенето на монах Дионисий Малки.  Която и да е точната 
дата на Христовото Рождение, то смисълът от честването 
на това превелико събитие е от най-важно значение. С този 
празник започва спасителното дело озарило света със свет-
лината на познанието. И както пее Църквата в този ден: „Де-
вицата днес ражда Свръхестествения, и земята поднася на 
Непристъпния пещера; Ангелите с пастирите славословят, а 
мъдреците със звездата пътешестват - понеже заради нас се 
роди Младенец - Предвечният Бог”. 

Източници: 

1. Кога се е родил Христос - д-р Венцислав Каравълчев, http://
karavaltchev.blogspot.com
2. Dionysius Exiguus - https://www.newadvent.org
3. Dionysius Exiguus - https://www.heiligenlexikon.de
4. Trecerea în rândul sfinților a domnitorului Neagoe Basarab, a lui 
Dionisie cel Smerit si a mitropolitului Iachint de Vicina - https://
basilica.ro/
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Делото на 
митрополит 

Методий 
Кусев 

не бива 
да бъде 

забравяно

   - Д-р Маринова, тази 
година отбелязваме голя-
ма годишнина, свързана 
с живота и делото на мит-
рополит Методий Кусев. 
Разкажете повече за Ваши-
те изследвания свързани с 
неговия живот. 

   - От изследваните архиви 
на Митрополит Методий Ку-
сев и от съхранените негови 

писмени трудове виждаме, 
че той е бил висш духовник, 
църковен писател и общест-
вена личност, изказваща ста-
новище и участваща в  съби-
тията, свързани със съдбата 
на България и българите.

    Той издава брошури по 
редица актуални проблеми 
за епохата му, а и не само 
като например  етноса на 

населението в Македония, 
равноправието на жената, 
важността на преподаването 
на вероучение за децата и др. 
От перото му излизат и про-
изведения отнасящи се до  
нравствени въпроси. По-об-
ширен труд е този за самоу-
бийството. 

    Интересното е, че в кни-
гата е приведена статистика 
със случаите на самоубий-
ства, извършени в България, 
които силно нарастнали то-
гава и това се е оказало като 
причина владиката да отдели 
време и да напише моногра-
фия по темата. 

   Акцент обаче ще поста-
вя на един неиздаден досе-
га трактат на митрополита 
със заглавие “Абсолютният 
всемирен трансцендента-
лен център на вселената”.  В 
него митрополит Методий 
прави опит  за умозрител-
но богословие. Досега не 
ми е известен подобен труд 
от български йерарх. Това е 
един текст почувстван в съ-
зерцателната молитва на ду-

шата, способна за богосъзер-
цание и общение с Твореца. 
Текстът макар и тромав на 
моменти е оживен от  плам и 
вяра, произлизащи от  духо-
вен опит.  

    Наистина около десети-
летие преди написването на 
това съчиненние (ок. 1910 
), с благословението на Св. 
Синод излиза учебник по 
Умозрително богословие. 
Това е била  нова дисципли-
на за духовните училища. 
Сега такава дисциплина не-
съществува. Учебникът раз-
глежда  подобни  въпроси, 
на които се спира и влади-
ката.  В произведението си 
митрополит Методий Ста-
розагорски  трактува, както 
сам се изразява, редица теми 
за произхода на света, на ви-
димия и невидимия свят, за 
човека , за неговото устрой-
ство, за духовното и матери-
ално му начало; разглежда 
теорията на Дарви за произ-
хода на видовете и човека; 
йерархичното устройство на 
обществото и на света. 
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    В последователен ред  ав-
торът отделя внимание на  
планетите от слънчевата сис-
тема, за да премине от първо 
до седмо небе и да достигне 
до Първоозточника на свет-
лината и топлината, до Този, 
Който дава тласък и живот 
на всичко - Абсолютният 
трансцендентален център на 
вселената - Бога. 

    В подкрепа на умозрител-
ните си заключения, които 
винаги са в съгласие с Хрис-
тиянското учение, митропо-
лит Методий Кусев се по-
зовава на  научни данни из 
областта на астрономията, 
физиката, биологията, при-
вежда и примери от Св. Пи-
сание.

   - Наскоро излезе нова 
книга, в която са помес-
тени множество трудове 
на митрополит Методий. 
Какво ново за богословска-
та наука има в книгата? 

   - В изданието може да се 
види духовната висота на 
съзерцателното богословие 

у един български митропо-
лит, молитвен живот и про-
зрение като лично духов-
но преживяване. Искам да 
обърна внимание и на това, 
че митрополитът е владеел 
няколко езика. Той използва 
руски, гръцки и западни ези-
ци. Трактатът е подплатен с 
църковнославянски богослу-
жебни текстове, в подкрепа 
на умозрителните заключе-
ния. Тези цитати са вина-
ги на църковно славянския 
език и с превод, направен от 
митрополит Методий Кусев. 
Проличава, че митрополитът 
е живеел  и съзерцавал с този 
богослужебен текст в молит-
ва с тези текстове. 

    - Какво ново може да бъде 
направено в негова памет? 
Предстои ли издаване на 
още негови трудове?

   - Това, което може да се 
направи на първо време е 
публикуване на критично 
издание по този текст, както 
и да предостави на студен-
тите по богословие за него-
вото изучаване в съответни-

те предмети. Това е опит за 
съзерцателно богословие от 
български духовник и важно 
да му бъде обърнато внима-
ние. Студентите богослови в 
трети или четвърти курс биха 
могли да затвърдят знанията 
си като го разглеждат и изу-
чават. Митрополит Методий 
Кусев е духовник от голяма 
величина. За жалост словото 

му е, ако не забравено, то не 
достатъчно известно, дори 
на богословската наука. По-
ради това обръщането на по-
глед към делото му е толкова 
важно днес. 

С д-р Силва Маринова разго-
варя Ангел Карадаков. 
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Лицата на богословието 
в България

100 години Богословски факултет 
при СУ „Св. Климент Охридски”

В ремето след Първа-
та световна война 

в Европа, и последвалата 
Болшевишка революция в 
Русия, е период на дълбо-
ка и всеобхватна духовна, 
културна, светогледна и 
политическа криза. При-
чините за тази дълбока 

Доц. д-р 
Костадин 
НУШЕВ

ценностна криза, осмисляна от гледна точка на християн-
ството като завършек на една епоха и начало на нов исто-
рически етап, като дълбок и всеобхватен исторически пре-
лом, като грандиозен политически катаклизъм или упадък 
на старите форми на църковен, политически и обществен 
живот в най-новата история на европейската цивилизация, 
съвсем закономерно и логично стават обект на задълбочен 
анализ и осмисляне в научните трудове и съчиненията на 
много водещи християнски автори, философи на култура-
та и други мислители (А.Тойнби, О. Шпенглер, Н.Бердяев, 
С.Франк).
 Точно преди 100 години през 1922 година под вли-

Лицата на
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Християнската философия 
на историята и църковно-
историческите трудове на 

проф. Михаил Поснов

Руската емиграция и началото на висшето 
богословско образование в България
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яние на водачите на Болшевишката революция много 
християнски руски мислители, духовници и богослови са 
изгонени от Русия, духовните академии са закрити и тра-
дицията на Руското православно богословие се пренасят в 
европейските страни и техните столици – София, Белград, 
Прага, Берлин и Париж. За проекта на Българската право-
славна църква за създаване на Висше богословско учили-
ще това присъствие на руски професори и преподаватели от 
Санкт-Петербургската духовна академия като проф. Нико-
лай Глубоковски, от Киевската духовна академия като проф. 
Михаил Поснов и други православни свещеници, монаси и 
преподаватели като отец Георгий Шавелски е благоприятно 
и допринася за включването им към академичната колегия 
на Богословския факултет. Духовниците и руските интелек-
туалци в България са носители на високите научно-акаде-
мични стандарти на университетите и духовните академии 
на дореволюционна Русия и чрез своето академично твор-
чество обогатяват развитието на науката, както у нас, така и 
в другите европейски страни. (6)

 Много от руските религиозни философии, богосло-
ви и историци, които продължават да творят в емиграция 
през 20-те години на ХХ век са носители, привърженици и 
продължители на различните идейни направления, харак-
терни за руската духовна култура и християнска традиция 
в новата европейска действителност. Те носят със себе си 
наследството на руската православна богословска наука, 
на историософията на славянофилите и руската християн-
ска религиозна философия като доразвиват и актуализират 
това идейно наследство, а някои от тях стават създатели и 
на нови културни и интелектуални направления каквото, на-
пример, е евразийството. (1: 66-69)

Лицата на
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 1. Християнска философия на историята и духов-
ната криза в Европа

 Следвоенната криза в Европа, и особено Руската ка-
тастрофа и ролята на болшевишката революция за христи-
янската култура и цивилизация, са в центъра на внимание-
то на редица руски православни духовници и богослови и 
християнски религиозни философи като о. Йоан Кронщад-
ски, о. С.Булгаков, Н.Бердяев, С.Франк, на много църков-
ни историци и социолози, на различни християнски автори, 
публицисти и теоретици. Всички те разсъждават, в духа на 
християнската философия на историята и в традициите на 
руската духовна култура, върху някои основни, водещи и 
сходни теми като съдбата на християнството в Европа, Пра-
вославието и Запада, славянството и културата на западни-
те християнски изповедания или се опитват да осмислят и 
разберат характера на връзките и отношенията между дър-
жавата и Църквата, съдбата на християнската империя в ис-
торията на Православието и съвременния свят и ролята на 
християнството при прехода към нови общественно-поли-
тически модели на развитие на модерната цивилизация. (6)

 Богословите, философите и историците често раз-
глеждат и изследват темите за духовните връзки между кул-
турата на християнството и историческия процес, Правосла-
вието и съдбата на земната държава, политиката и Църквата, 
отношенията между «кесаревото» и «Божието» царство в 
светлината както на модерните политически теории и уто-
пични визии, така и през призмата на историческия и духо-
вен опит от драматичните събития и катаклизми в началото 
на ХХ век или посредством последиците на революцията в 
Русия.

Лицата на
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 Християнските богословски възгледи, научни под-
ходи и характерни методологични постановки на някои от 
руските мислители и професори, които творят в областта 
на историята на християнството и на православната духов-
на култура, имат определен принос за развитието както на 
историческото, така и на систематическото и практическото 
богословие в България след създаването на Богословския 
факултет с тяхното лично и дейно участие. (6)

 2. Руските емигранти и богословската наука в 
България

 По едно или друго стечение на обстоятелствата през 
20-те години на ХХ век в България пристигат редица изтък-
нати руски богослови, философи, православни духовници 
и интелектуалци, които са свързани с различни идейни те-
чения на дореволюционната руска култура, с традициите на 
руския духовен ренесанс или с академичните институции 
на висшите православни духовни и богословски школи. Те 
биват приети от Българската православна църква като све-
щенослужители, като учители и преподаватели в духовни-
те семинарии или като духовници в епархийски и големите 
ставропигиални манастири.(6)

 От големите академични фигури и авторитети сред 
руските богослови и интелектуалци някои пристигат и се 
установяват по-трайно в България (Н. Глубоковски, М. Пос-
нов, Г. Шавелски, П. Бицилли), а други преминават през на-
шата страна или остават за по-кратък период в началото на 
20-те години (Никодим Кондаков, Андрей Грабар, Николай 
Трубецкой и Георги Флоровски). Установявайки се за посто-
янно или преминавайки на път за другите европейски сто-
лици, в които се установява руската емиграция, те участват 
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активно в културния, духовния и научния живот на руската 
общност и на страните, в които са се озовали. И в двата слу-
чая руските емигранти и най-вече тези от тях, които при-
надлежат към културния, интелектуалния и духовния елит 
на тогавашното руско общество, дават своя ценен принос и 
оставят свой собствен идеен отпечатък в културата и наука-
та като продължават да творят наука и да публикуват научни 
съчинения на световно и европейско ниво.

 В качеството на редовни или извънредни професори 
и доценти в Софийския Университет и Богословския факул-
тет, като преподаватели в духовните семинарии и гимназии 
или духовни надзорници на свещеническите училища, или 
като автори и публицисти в периодични руски и български 
списания, представителите на руския емигрантски духовен 
и интелектуален елит се проявяват като активни творци на 
богословската наука, плодотворни автори и авторитетни 
учени, като църковници, публицисти и коментатори в спе-
циализираните църковни и богословски издания, във фило-
софски и хуманитарни списания, където публикуват свои 
трудове и статии, критични отзиви, рецензии  и като сътруд-
ничат на множество български и други периодични издания 
в Европа.

 Сред по-забележителните руски емигранти, които 
имат определен принос за развитието на богословската или 
църковно-историческа наука в България, следва да бъдат 
посочени проф. Николай Н. Глубоковски, проф. Михаил 
Поснов, проф. Пьотр Бицили, протопрезвитер Георгий Ша-
велский, проф. Николай Трубецкой, Георги В. Флоровски и 
други. В една или друга степен те свързват своя жизнен и 
творчески път с България и оставят определена следа в раз-
витието на българската богословска наука. Красноречив в 
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това отношение е примерът на проф. Н.Глубоковски, който 
е носител на научната традиция на Санкт-Петербургската 
духовна академия, но след идването си в България участ-
ва в създаването на Богословския факултет на Софийския 
университет, а  заедно със Софийския митрополит Стефан 
и проф. Стефан Цанков участва в множество международни 
научни конференции и междуцърковни срещи като предста-
вител на Българската православна църква. (2:49-50) 

 Познат на духовните и университетските среди у нас 
много преди революцията и приеман като учен на високо 
международно ниво в средите на нашите университетски 
професори и митрополити, проф. Н. Глубоковски, участва 
в духовно-просветния живот на руската православна общ-
ност в България, но дава преди всичко своя голям принос 
за развитието на българската богословска наука. Той твори 
не само в областта на новозаветната библеистика, която е 
тясната област на неговите научни занимания, но засяга и 
много важни въпроси от областта на християнската етика и 
се занимава с актуалните за тогавашното време проблеми на 
богословския и междухристиянския диалог.

 3. Богословското творчество на църковния исто-
рик Михаил Поснов

 В областта на църковната история, наред с проф. 
Иван Снегаров, при създаването на Богословския факултет 
в Софийския университет, един от забележителните учени 
и богослови сред руските емигранти е църковният историк 
Михаил Поснов. Той продължава своето начно и академич-
но дело в България, след като напуска Киевската духовна 
академия и допринася за оформянето на облика на църков-
ната история при създаването на българската университет-
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ска богословска наука. Проф. Михаил Поснов е утвърден 
църковен историк и учен на високо европейско ниво, кой-
то публикува редица свои трудове за историята на ранното 
християнство и древната църква още пред Болшевишката 
революция. (6)

 В България през 20-те години на ХХ век той препо-
дава Обща църковна история и пише студии за Сердикий-
ския събор и Първия Вселенски събор. Тук той публикува 
на български език през 1933 г. своето монолитно изследване 
«История на Християнската църква», което е оценено ви-
соко в международните научни среди и за дълъг период от 
време се превръща в еталон за систематизация на богослов-
ското знание в областта на църковно-историческото мисле-
не и историята на християнството. 

 3.1. Кратки биографични щрихи

 В творчеството на проф. Михаил Поснов се отразя-
ват както високите научни и академични традиции на руска-
та богословска църковна школа от времето преди революци-
ята, така и усилието за обновление и научно творчество на 
руските в условията на новите реалности в Европа между 
двете световни войни. Михаил Поснов е световно известен 
историк на Християнската църква, който е типичен предста-
вител на това поколение руски учени, които започват своята 
академична кариера преди Болшевишката революция в Ру-
сия, но са принудени да напуснат родината и да продължат 
своето научно творчество в трудните условия на емиграци-
ята. Той завършва богословие в Киевската духовна акаде-
мия и започва да публикува своите първи научни трудове 
в областта на общата история на Църквата на руски език в 
Киев. Първата голяма тема, върху която работи, е свърза-
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на с проблематиката на гностицизма в Древната църква и 
преодоляването му от църковните учители, епископи и бо-
гослови ересиолози. Като доцент по църковна история Ми-
хаил Поснов става признат учен и авторитетен специалист 
в своята област още преди революцията. През 1920 г. той е 
принуден да емигрира от Русия и се установява в България 
където продължава своята академична и преподавателска 
работа. (6)

 3.2. Преподавателска и научна дейност в Бълга-
рия

 Първоначално Михаил Поснов работи като учител, 
а по-късно през 1923 г. е привлечен като преподавател в но-
воучредения Богословски факултет на Софийския универ-
ситет. Първите свои църковно-исторически изследвания у 
нас проф. М. Поснов публикува в периодичното списание 
на Българската православна църква «Духовна култура», 
а по-късно и в Годишника на Богословския факултет. От 
по-ранните му публикации следва да се посочат неговите 
изследвания за християнизирането на славянските народи 
през Средновековието, които по-късно влизат и във втория 
том на неговата История на Християнската църква. (3)

 По темата за християнизирането на славяните, и от-
ношенията между двата църковни центъра на Рим и Кон-
стантинопол през Средновековието, следва да се спомене за 
едно интересно и важно наблюдение и оригинална идея на 
проф. М. Поснов, която има своето отражения в развитието 
на българската богословска научна традиция и в областта на 
църковните изследвания. Според неговите научни наблюде-
ния и изводи при християнизирането на славяните и харак-
тера на духовната традиция на християнското просвещение 
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сред славянските народи определящата роля следва да се 
отдава не на връзките на новите поместни славянски църк-
ви във Великоморавия, Панония и България с един от двата 
големи съперничещи си църковни центъра през Среднове-
ковието – Рим и Константинопол, а на дълбоката и нераз-
ривна връзка на християнското просвещение сред славяните 
с Кирило-Методиевото дело, което се оказва решаващо за 
тяхната християнизация.(5)

 Друг важен принос на проф. Михаил Поснов в облас-
тта на църковно-историческата и богословско-систематиче-
ската наука у нас е предложената от него методология и тео-
ретизация на научните изследвания в областта на произхода 
и историята на християнството и по-специално осмисляне 
на богословските принципи на историческото изследване на 
Църквата. 

 3.3. Богословска методология на църковната ис-
тория

 Определено може да се каже, че християнската ис-
ториография или по-точно създаването на богословската 
методология за научните изследвания на общата история на 
християнството е свързана непосредствено с делото на проф. 
М. Поснов. В своята «История на Християнската църква» 
той разработва важни принципи за изследване на християн-
ската история в духа на модерната историография и осмис-
ляне на църковната история през призмата на християнското 
богословие. Както той посочва убедително и аргументирано 
модерната научна историография, възникнала в Европа през 
ХVІ век се заражда във връзка с Реформацията и Контраре-
формацията чрез появата на редица догматико-полемични 
трудове и богословски трактати в протестантска и римока-

Лицата на
 богословието в България Църковна музика

толическа среда. До към средата на ХVІІІ в. тази именно 
догматико-полемична насока в научно-богословските и ис-
торически изследвания върху историята на християнството 
се запазва като най-ярките примери за този тип християнска 
историография са т.нар. «Магдебургски центурии» в про-
тестантската научна традиция. Тази църковно-историческа 
парадигма систематизира и класифицира историческите 
данни с оглед аргумантиране на тезата на Реформацията за 
постепенното и поетапно деформиране на християнството 
през вековете след Иисус Христос поради човешките греш-
ки и немощи на Христовите последователи, и главно пора-
ди злоупотребите на водачите на Католическата църква през 
Средновековието. (3)

 Католическа църковна наука на Контрареформаци-
ята, от своя страна, отговаря на този научно-богословски 

Сградата на Богословския 
факултет около 1940 г. 
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модел със своите контрааргументи, които са представени 
систематично в трудове от типа на «Анали»-те на Цезар 
Бароний и други римокатолически полемисти. Един подо-
бен извор – съчинението на Мавро Орбини, както знаем 
използва и преп. Паисисй Хилендарски в своята «История 
славянобългарска», заредена едновременно със силни цър-
ковно-исторически, историософски и полемически идеи.

 От средата на ХVІІІ век и най-вече през ХІХ век, оба-
че, постепенно тази конфесионално-полемична и догмати-
ческа насока в историята на Църквата се променя и преми-
нава в нов тип прагматична модерна историография, която 
се стреми да се освободи от догматико-полемичните крите-
рии и да възприеме прагматични критерии на ориентация 
към историческите факти и тяхното описание и интерпре-
тация. Тази модерна и просвещенска нова парадигма към 
църковната история се стреми да систематизира фактите и 
да ги представи в една по-безпристрастна и чисто научна 
историографска перспектива. Така през епохата на Просве-
щението в Европа възниква рационалистичния подход към 
изследването на историята, а в европейската научна и бого-
словска традиция се зараждат и развиват три големи и воде-
щи научни школи. 

 Първата е школата на Фридрих Шлайермахер, която 
е историко-теологична школа, възприемаща принципите на 
новата прагматико-рационалистична историография. Съще-
временно в рамките на германската протестантска традиция 
тази школа се стреми да съчетава модрния критико-рацио-
налистичен анализ на християнската история и с догма-
тико-теологичните принципи на християнската вяра. Това 
означава усилие и опит да се съчетава вярата и разума както 
по отношение на въпросите за възникването и историята на 
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християнството, а именно да се приеме историческата Лич-
ност на Иисус Христос като Основател на Християнството 
и Църквата едновременно като Истински Бог и Истински 
Човек, но също така да се разглежда историята на Църквата 
не само позитивистично - като подвластна на иманентни и 
човешки фактори, а също така и като духовна и мистична 
Богочовешка реалност, в която се съчетават Божественият и 
човешкият фактор. (4)

 Другите две историко-критически школи – на Баур и 
Ричл, са също две от водещите насоки на модерната истори-
ческа наука, която се занимава с въпросите на произхода и 
историята на християнството, но според проф. М. Поснов, 
те са свързани с нео-тюбингеанската историко-критическа 
школа, която в своите рационално-исторически и критич-
ни методи на изследване се противопоставя на теологията 
и не приема за фундаментално значими те догматическите 
истини на християнството като разглежда Иисус Христос 
само като Човек, без да приема, а понякога даже и да отри-
ча, истините на вярата и учението на Църквата за Личността 
на Иисус Христос като Син Божий и Въплътил се Бог. Това 
радикално рационалистическо направление в историческа-
та наука разглежда историята на християнството само като 
чисто човешко дело и отчита само позитивните исторически 
фактории в историята на човечеството, в развитието на све-
та и външната история на Църквата. Този тип рационализъм 
и позитивизъм е свързан и с маркистката историософия, ко-
мунистическата идеология и атеистичната пропаганда, кои-
то се разрастват изключително много с развитието на бол-
шевишката идеология и борбата срещу Църквата.(6)

 Заслугите на проф. Михаил Поснов в областта на 
църковната история и българската богословска наука се 
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изразяват в това, че в своята систематизация на историче-
ските методи за изследване на Църквата той съчетава чисто 
научната историография с нейното точно и безпристрастно 
изследване на най-важните извори и паметници с ясна бого-
словска позиция, която отразява догматическото учение на 
Църквата. 

 Затова в своята „История на Християнската църква“ 
той се спира много подробно върху темата за Личността на 
Иисус Христос като Основател на християнството и изслед-
ва подробно въпросите за зараждането на Християнството, 
историята на Древната апостолска църква и епископско-
то приемство във Вселенската църква. По този начин той 
успява да създаде един адекватен за Православното бого-
словие съвременен метод за църковно-историческо и бого-
словско-систематическо комплексно изследване на Христи-
янството. (3)

 4. Християнска философия на историята и евро-
пейската култура

 Подобни християнски идейни насоки в областта на 
историята на християнството и европейската цивилизация 
се откриват и в научното творчество на проф. Петър Бицил-
ли, проф. Николай Трубецкой и Георги Флоровски, които 
имат отношение към трактовката на въпросите за християн-
ската духовна култура и историята на Църквата. Тези руски 
мислители и учени имат също определящ принос за създа-
ването и избистрянето на богословската методология на на-
учните изследвания в областта на историята на християн-
ската култура и духовната традиция на Православието и са 
предизвикали определен отзвук в българската богословска 
наука. 
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 Макар и от различна гледна точка и четиримата авто-
ри размишляват особено интензивно в своето научно твор-
чество за значението на духовната култура за развитието на 
европейската цивилизация, за християнската история на ев-
ропейските народи и за смяната на различните исторически 
епохи в съдбата на християнското човечество. Тази обща на-
сока на богословската и историческа мисъл у руските еми-
гранти е много характерна за тяхното творчество, предвид 
унаследените идейни принципи и водещи теми, свързани 
със славянофилството и принципите на християнската исто-
риософия, застъпвани от представителите на Православно-
то християнство и Руския религиозен ренесанс. (6)

 Ето защо както за водещите учени-богослови и цър-
ковни историци от предреволюционната епоха, каквито са 
професорите Михаил Поснов и Пьотр Бицилли, така и за 
авторите, свързани с появата на евразийството в България, 
каквито са Н. Трубецкой и Г.Флоровски, темите за духовна-
та култура на християнството и за връзката на духовността 
с историята на европейската цивилизация, са в центъра на 
техните научни търсения или полемични публикации.

 В своите изследвания на средновековната Европейска 
култура и цивилизация – западната латинска или романска 
християнска култура, П. Бицили се спира подробно, както 
и проф. М. Поснов, върху темата за значението на Римския 
епископ и папството за историята на Църквата и християн-
ството на Европейския Запад. В историята и традицията на 
руското богословие и на руската християнска философия, 
особено в традицията на славянофилите и някои от руските 
религиозни философи, много активно и подробно се обсъж-
да темата за християнската теокрация във връзка с доктри-
ната за главенството и непогрешимостта на римския папа 
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и характера на устройството на Римокатолическата църква. 
Тази тема е определяща за отношенията между Рим и Кон-
стантинопол, Православието и Католицизма и Русия и Ев-
ропа.

 В едно от своите изследвания по тази тема проф. П. 
Бицили много ясно показва, че от историческа гледна точка 
в западното християнство, и въобще в историята на латин-
ския запад, ние нямаме основание да говорим за една чиста 
теокрация или за чисто теократична религиозно-полити-
ческа доктрина, а следва да се говори за йерокрация – т.е. 
за власт на свещенослужителите или на църковния клир, 
които в определени исторически условия поемат и държав-
но-политически функции. Факт, който е бивал причина и за 
доктринално теологически или клерикални претенции за 
политическа власт и господство в историята на християн-
ската цивилизация, но същевременно обстоятелство, което е 
принципно различно от наличието на чистата теокрация.(6)

 Подобни разисквания в контекста на Православния 
изток и на Византийската традиция се водят през ХХ век и 
от други православни богослови като о. Георги Флоровски, 
прот. Йоан Майендорф, о. Александър Шмеман и други, 
които разглеждат критично теократичните идеи и нюанси 
при Византийската империя или симфонийна система, съз-
данена от император Юстиниан Велики или при обсъжда-
не на проблемите на Православието в Русия. Критичното 
изследване на традициите и тенденциите за обосноваване 
на Руското самодържавие и Православното царство се съ-
отнася към теократичната идея като опит за създаване на 
някаква особена доктрина за православно-християнската 
империя, като свещена държавно-политическа институция 
или като осмисляне на империята като инструмент на Бо-
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жия промислителен план в историята на християнското чо-
вечество. Както и при другите представители на руския ре-
лигиозен ренесанс и руската християнска философия Петър 
Бицили изследва от историческа и философска гледна точ-
ка проблемите на прехода от Средновековната култура към 
Ренесанса в историята на западното християнство и ролята 
на християнството за оформянето на културата на Европа. 
Той разглежда тази тема както в чисто историческа перс-
пектива като се спира на личността и делото на Франциск 
от Асизи и появата на новата християнска култура в Италия 
като сърцевина на Ренесанса, така и от една по-широка ис-
ториософска перспектива. А именно в своите исторически 
и философски есета той се занимава и с темата за «края на 
ренесанса» като процес на изчерпване на културата на мо-
дерния хуманизъм и като преход към периода на едно «ново 
средновековие». Тази тема е особено актуална през ХХ век 
и е обща за руските християнски философи, които виждат 
в атеизма и нехуманните политически движения на време-
то симптомите за провал и крах на антропоцентричния и 
безрелигиозен хуманизъм на Новото време. Християнските 
философи като Николай Бердяев и Семьон Франк, Василий 
Зенковски, Герги Федотов и други тълкуват появата на но-
вите форми на безчовечен деспотизъм и политически тота-
литаризъм в Европа през ХХ век като поява на тази нова 
средновековна епоха на мракобесие и тирания. Това е едно 
ново, но безрелигиозно и бездуховно средновековие, което 
за разлика от християнското средновековие има атеистична 
– безбожна, и нехуманна – безчовечна, тоталитарна идеоло-
гия, която е враждебна и деструктивна по отношение на ду-
ховната култура и свободата на човешката личност. В тази 
връзка изследвайки Християнството и историята на Църква-
та руските църковни мислители предлагат интересни науч-
ни наблюдения и изводи за културата на свободата на духа 
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в европейската история. През призмата на Православието 
и християнската философия на историята те посочват, че 
докато ХІХ век е време на уникална култура на свободата 
на личността и индивидуалните права, борба за свободата 
на европейските народи и демократично освобождение на 
националните общности поради духовните търсения на ли-
бералните тенденции на Просвещението и романтичните 
духовни основания на Европейската култура през ХІХ век. 
Тази връзка между интелектуалните и политически движе-
ния на либерализма и духовните търсения на консерватизма 
и романтизма превръщат ХІХ век в класическо столетие на 
свободата, което се изчерпва с Първата световна война и го-
лямата европейска духовна криза и преминава в новите фор-
ми на колективизъм и потисничество над индивидуалната 
свобода в тоталитарните масови политическите движения 
на ХХ век. От тези културни катаклизми и упадък на сво-
бодата се пораждат антихристиянските движения на нихи-
лизма и песимизма, анархизма и атеизма като отчуждаване 
от духовната култура на Християнството, борбата срещу 
Личността на Иисус Христос и универсалните християнски 
ценности, както и борбата на войнстващия атеизъм срещу 
Църквата и преследването на християните. (6)

  Проф. Михаил Поснов и проф. Пьотр Бицилли са 
сред основателите на модерната научна и академична шко-
ла в българската университетска историография и водещи 
специалисти в областта на общата история на Църквата и на 
общата история на Европейската култура. Те са сред акаде-
мичните учители на следващото поколение български бого-
слови, църковни историци и медиевисти, които разработват 
богословието и историческата наука в широките рамки и 
перспективи, зададени в трудовете на тези големи и заслу-
жили руски учени и историци на християнството. В концеп-

цията за произхода и историята на християнството проф. М. 
Поснов отделя изключително важно място на Личността и 
живота на Иисус Христос като историческа Личност и Ос-
новател на християнската религия, с което полага началото 
на една важна научно-богословска традиция в българското 
историческо и систематическо богословие, която има своето 
продължение и по-късни отражения в областта на Аполо-
гетиката, на Догматическото и Нравственото богословие и 
може да се съизмерва с някои от водещите релевантни на-
соки на изследвания в западното европейско богословие и с 
тенденциите в областта на църковната наука през ХХ век.
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Св. Константин Велики и 
Медиоланският едикт (313)

Елена
ДЮЛГЕРОВА

В началото на IV в. на-
стъпва коренно пре-

обръщане на историята на 
християнството. Император 
Константин признава хрис-
тиянството и така Църквата и 
Христовите последователи от 
гонено малцинство изведнъж 
стават господстващо мнозин-

ство. Това е и главната характеристика на периода на Къс-
ната античност (IV – VI в.). От този момент историята на 
християнството и държавната история се преплитат. До IV 
в. Църквата и държавата са се развивали поотделно като 
разбира се, са били във взаимовръзка и са си влияели по-
между си, но в много по-малка степен. От началото на IV в. 
всичко се променя и историята на империята и на Църквата 
дотолкова се преплитат, че в цялата по-нататъшна история 
няма да можем да ги разглеждаме независимо една от дру-
га в продължение на много векове. Отговорен за този „све-
щен съюз“, който в някои отношения продължава да живее 
дори и до днес е именно св. Константин.
 
    Неговият образ е многопластов. И досега текат много 
спорове по повод на неговата личност и сякаш ние не го 
дооценяваме. Едно е безспорно – император Константин е 
велика личност. Православието отдава на Константин го-
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ляма почит като го провъзгласява за светец и равноапосто-
лен, докато католическата църква не го признава за светия.  

 
 

Св. император Константин
 

Исторически контекст
 
 
        Времето на Константин е време на значими истори-
чески промени. Предпоставка за тях откриваме в полити-
ческите ходове на неговите предшественици. Безспорно 
най-голяма роля за новия управленски модел имала Хрис-
товата църква. Тя е едновременно и обект и субект в от-
ношенията с държавата. Признаването в началото на IV 
в. на християнството за religio licita[1] първо с едикта от 
Сердика на Галерий, а после и чрез Медиоланския едикт 
превърнало Църквата и Христовите последователи от пре-
следвана в облагодетелствана общност. Св. император 
Константин не просто дал на християните свобода да изпо-
вядват религията си, но и възвърнал справедливостта като 
реституирал отнетата църковна собственост. Дванадесет 
години по-късно Константин свикал Никейския вселенски 
събор, където била оборена ереста на Арий за това, че Бог-
Син е творение на Бог-Отец, като в Символа на вярата било 
записано „роден от Отца преди всички векове“ и който е 
„единосъщен с Отца“.
 
         Начинът на управление на Диоклециан (284-305) до 
голяма степен подготвил почвата за политическата рефор-
ма на Константин. Диоклециан станал император след като 
и двамата наследници на Кар умрели скоро след смъртта на 
баща си[2]. Новият император реорганизирал държавата, 

разбита от варвари и узурпатори,  като въвел еднообразна 
налогова система, обединил четирите части на империята 
в две, управлявани от августи с помощници цезари. Това 
били съответно Диоклециан и Максимиан и Галерий и 
Констанций I Хлор[3].
 
         Бащата на Констанций – Евторпий бил благородник 
и офицер в провинция Дандания, женен за племенницата 
на император Клавдий II Готски  - Клавдия. Констанций 
бил ценен високо по време на управлението на Кар, който 
имал намерение да го издигне в императорско достойнство 
вместо сина си Карин. Констанций бил с благ характер и 
вярвал в един върховен Бог. Като млад той имал връзка с 
Елена, за която се предполага, че била родена ок. 250 го-
дина в град Дрепана във Витиния в семейство на ханджия. 
Елена придружавала Констанций във военната му служба 
и на 27 февруари 272 или 273 г. в Ниш се родил Констан-
тин. Изследователите посочват, че най-вероятно след това 
Констанций сключил официален брак с Елена[4]. Диокле-
циан изисквал от цезарите да се оженят за дъщерите на им-
ператорите, за да укрепи връзките между управляващите, 
затова когато Констанций станал цезар се наложило да се 
разведе с Елена и да се ожени за Теодора – доведената дъ-
щеря на Максимиан. Диоклециан искал още един гарант 
за лоялността на  Констанций, а именно - Константин да 
остане в неговия двор.
 
          За столица на източната част на империята Диок-
лециан избрал Никомидия, а Максимиан – Медиоланум за 
столица на Запада. Важни резиденции на властта били и 
Сирмиум и Трир.
 
             Най-важното историческо дело на Констанций, 

История История
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което той извършил веднага след като поел контрола над 
Галия, е връщането на Британия в рамките на империята. 
Констанций ръководил добре и това му донесло любовта 
на поданиците. Именно от тази провинция ще започне и 
управлението на Константин[5].

 
 

Християнството в империята
 
 
       Вероятно християнството е достигнало Британия още 
от най-ранно време и ок. 250 г. Църквата изградила тук 
своята християнска общност. До 303 г. политиката на Ди-
оклециан не била насочена срещу християните. В своята 
монография, посветена на св. Константин, Александър 
Омарчевски посочва, че обръщането на императора срещу 
християните е плод на внушенията на Галерий[6]. Така с 
няколко последователни указа Диоклециан постановил 
унищожаване на храмовете, изгаряне на книгите, прекра-
тяване на събранията, конфискация на имуществото, пони-
жаване в длъжност на служителите, които не се откажат от 
християнството, връщане в робство на освободените роби, 
а през 304 г. излязъл и последният – четвърти едикт - за 
смъртно наказание за последователите на християнството. 
Започнали масови екзекуции. Изтезавани и убивани били 
хиляди християнски мъченици. Жертва на гоненията в Ни-
комидия станал св. Георги Победоносец.

 
Ранни години на управление и властови борби

 
      През 305 година жестокият гонител на християнство-
то -  император Диоклециан абдикирал. След оттеглянето 
на Диоклециан и Максимиан, Констанций I Хлор и Гале-

рий станали августи. Империята била разделена на четири 
части между наследниците на императорите и Север II и 
Максимин II Дая като почти три четвърти от територията 
попадала във владение на Галерий. Без сдържащата фигура 
на Диоклециан напрежението между владетелите се уси-
лило, особено между Галерий и Констанций I Хлор. Ба-
щата на Константин искал синът му да се върне при него, 
но Галерий дълго време отлагал, докато една вечер се съ-
гласил и му дал разрешително да използва императорската 
поща за пътуването си. Констанций в това време пътувал 
към Острова, за да отблъсне набезите на варварските пле-
мена. Константин го настигнал точно преди да се качи на 
кораба. Делото им било успешно, но Констанций бил мно-
го изтощен и починал след битката. Това станало на 25 юли 
306 г. в Еборакум. Преди смъртта си той посочил за свой 
наследник сина си Константин. Въздигането му в ранг им-
ператор било подкрепено от войниците от VI Победоносен 
легион, както и от варварските съюзници, които участвали 
в отблъскването на пиктите и скотите. Това било очаквано 
събитие, чрез което династичния принцип надделял над те-
трархичния. Тъй като Константин имал подкрепата на вой-
ниците и поданиците на баща си, Галерий се страхувал от-
крито да му се противопостави, затова го приел като цезар 
и предложил Север II за август на мястото на Констанций. 
Константин отбелязвал датата 25 юли за своя dies imperii.
 
        Град Трир бил важен център в ранните години от упра-
влението на Константин. Резиденция на Максимиан Хер-
кулий и на Констанций, сега градът станал база за военни-
те операции на Константин срещу франките, бруктерите и 
алеманите.
 
     Успехът на Константин тласнал сина на Максимиан – 
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Максенций към това също да предяви претенции към им-
ператорската власт.
 
       Политиката на Диоклециан била за изместване на Рим 
и Италия от централните им позиции в империята. Той все 
пак им оставил редица финансови и морални привилегии. 
За разлика от Диоклециан, обаче, Галерий стигнал по-да-
леч и се готвел да присвои богатствата на Рим. Това довело 
до надигането на бунт, а Сенатът видял в лицето на Мак-
сенций водач, който можел да възвърне достойнството на 
Рим. Така на 28 октомври 306 г. приел императорско дос-
тойнство и заедно с баща си узурпирали Рим и убедили 
пратеника на Галерий - Север II да капитулира.
 
      Галерий бил все още твърде силен, за да може който и 
да е да му противостои сам. Затова Максимиан предложил 
съюз на Константин, когото признал за август на Запада. 
За скрепяване на съюза бил необходим и династичен брак, 
затова Константин прекратил брака си с Минервина и се 
оженил за най-малката дъщеря на Максимиан – Фауста[7].
 
     В историята на империята следва интересен период, в 
който властта се поделя между шестима императори. Тава 
са Галерий, Лициний, когото той въздига след неуспешни-
те опити да си върне Италия, Максимин Дая, който също 
си присвоява ранга на август – императорите на Изтока и 
Максимиан, Максенций и Константин – на Запада. Тази си-
туация – да дели властта със сина си и с Константин не се 
нравела на Максимиан. Той постоянно опитвал да извоюва 
повече власт за себе си. Проблемът бил начинът, по кой-
то го правел – чрез заговори, заграбване и дори убийство. 
Тези подли прийоми завършили с ареста и смъртта му през 
февруари 310 г[8].

Религия и държавна трансформация
 
     Максенций имал порочно поведение – смятал себе си 
за старши август, водел разгулен живот, конфискувал иму-
щество в следствие на получени доноси, облагал подани-
ците с високи данъци. По отношение на Църквата обаче, 
той не продължил гоненията. В резултат на бунтове сред 
християните, той осъдил на изгнание папа Марцел I и папа 
Евсевий, които налагали много строги епитимии на отре-
клите се от вярата по време на гоненията. Така Максенций 
и Константин осигурили известно спокойствие на христи-
янските поданици на Запада.
 
     На Изток Галерий и Максимин Дая продължили жесто-
ките изтезания над хиляди християни, чиито останки били 
разпръснати из градовете. Общността не могла да понесе 
тази масова сеч срещу съгражданите си и през 308 г. мъ-
ченията били заменени с осакатявания. Осакатяванията 
продължили няколко месеца и после терорът се завърнал 
с много по-голяма сила и безпрецедентно кръвопролитно 
зверство, което продължило две години.
 
     Мъченията били прекратени едва когато Галерий се раз-
болял тежко и на свой гръб започнал да изпитва неимовер-
на, постоянна и мъчителна болка. В желанието си да спре 
страданията си, след като според обкръжаващите го това 
било Божие наказание, той издал едикт, с който признавал 
християнството като позволена религия, изисквал от хрис-
тияните да спазват реда и да се молят за императора и дър-
жавата. Месец след публикуването му в Никомидия на 30 
април 311 г. мъките му били прекратени от смъртта.
 
    Към подписалите едикта Галерий бил добавил освен 
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своето и имената на Лициний и Константин. Името на жес-
токия гонител Максимин II Дая не било включено под те-
кста на едикта. Формално обаче Максимин спрял преслед-
ванията, но започнал да разпространява лъжи за Христос, 
както и приписвал чудеса на древногръцки философ. Освен 
това се опитвал да въздига езичеството чрез обновяване на 
храмовете, чести жертвоприношения и дори привнесъл 
църковната йерархия сред езическите жреци. Териториите 
на Галерий били разделени между Максимин и Лициний. 
За азиатските земи трябвало да се грижи Дая, а за евро-
пейските – Лициний. Въпреки подялбата те оставали враж-
дебни един към друг. След смъртта на двамата императо-
ри държавата останала в ръцете на четирима независими 
владетели, всеки от които възприемал себе си за август, а 
другите за съперници.
 
      Максенций съборил всички статуи на Константин и 
причислил баща си Максимиан към боговете. Формален 
повод за това била трагичната смърт на Максимиан, за коя-
то той се заканил да отмъсти на Константин. Тази несигур-
ност в отношенията на доскорошните съюзници накарала 
Константин да потърси подкрепата на Лициний и през 311-
312 дал своята полусестра Констанция за негова годеница. 
Максенций пък започнал кореспонденция с Дая.
 
     След като присвоил огромно богатство от Африка и с 
многочислената си войска, в която се присъединили леги-
оните на Север II, Максенций започнал да планира война. 
Константин узнал за намеренията му и се подготвил да во-
юва на територията на Максенций като разположил част от 
гарнизоните си в неговите провинции.
 
    Максенций не бил добър император, той бил узурпатор, 

който напълно несправедливо завладял властта и играл 
лоша роля в историята и в собственото си време. Всички 
негови съвременници-историци се изказвали лошо за него, 
като го назовавали „нечовечен и див узурпатор“.  И така се 
появила ситуация, която е типична за римската империя – 
ситуация, която довела до граждански войни. И този път 
гражданската война била неизбежна.
 
     През 312 година настъпил съответният момент, в който 
политическите обстоятелства се подредили по начин, по 
който вече станало необходимо да се започне въоръжено 
противоборство.
 
    Императорът на западната част на Римската империя 
Константин започнал поход към Рим. Сам по себе си такъв 
акт можел да се счете за безумство. Константин се осмелил 
да се изправи срещу Вечния град. Още Вергилий възпявал 
Рим и считал, че той е непобедим. Войската на Констан-
тин била в пъти по-малка от тази на Максенций. Обратно 
зад стените на Рим Максенций имал многочислена войска 
в лицето на преторианската гвардия. Да се започне война в 
такива условия било доста сложно.
 
     През лятото на 312 г. Константин събрал пехотата и ко-
нниците си и се отправил към Италия. За сравнение – Кон-
стантин разполагал с около 30 000 легионери, 60 000 вар-
варски съюзници и 8 000 конници, докато Максенций имал 
около 170 000 пехота и 18 000 конници. Предимство обаче 
Константин печелил както с военните си умения и дисци-
плината на войските му, така и с изненадващо бързото си 
придвижване и твърдост в намерението за настъпление към 
Рим. Константин минавал през Северна Италия като градо-
вете, които завладявал не били разграбвани и разрушава-
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ни, така повечето от тях се предавали, единствено Торино 
оказал отпор, но след тактическа обсада на Константин и 
този град се предал. Медиоланум приел Константин като 
победител. Най-драматична била победата на Константин 
над Верона. Армиите се били до късно през нощта, като в 
сражението се включил и самият Константин. На зазорява-
не открили преторианския префект мъртъв сред хилядите 
жертви. Това ознаменувало победата на Константин. През 
това време Максенций стоял в добре укрепения Рим и като 
знаел, че Константин няма достатъчно войска за обсада 
разчитал, че ще победи лесно нападателите.
 
      Войските на Константин се появили на няколко мили от 
града на 28 октомври, който бил dies imperii на Максенций. 
Съперникът на Константин, който организирал празнен-
ства в Рим в чест на годишнината си, решил да разположи 
войските си извън града – в равнината след р. Тибър  - и 
там да очаква сблъсъка.
 
   Настроението сред войниците на Константин било тя-
гостно, заради уморителния преход. Да ги избави от това 
душевно състояние можело само чудо. И действително чу-
дото се случило.
 
     Може да се допусне, че моментът на равносметка и ос-
ъзнаване у Константин за това, че с Божията помощ е по-
стигнал победите дотук, бил, когато преминал хълмовете и 
пред погледа му се открил величественият Рим. Семената 
на Христовата вяра Константин е приел от майка си Елена, 
но по време на похода му към Рим, Бог сам му се открил 
чрез видение.
 
   В битката срещу Максенций на щитовете на войниците 

му е била изобразена хризмата. Максенций се занимавал с 
тържествата за годишнината си, но с виковете си възмуте-
ната тълпа го накарала да се включи в боя. Владетелят се 
отправил към бойното поле, след като Сибилините книги 
предсказали, че „врагът на Рим през този ден ще загине 
безславно“. Константин предвождал галската кавалерия, 
която бързо обърнала противниците в отстъпление. Мак-
сенций бил посечен на понтонния мост, по който се изтег-
ляла армията и който поддал под тежестта на конете.
 
      Константин преминал победоносно пред приветстващи-
те го хора по Марсово поле. Той бил приет радушно и от 
африканците. Така владетелят станал император на Запада, 
подкрепен от Сената, който осъдил Максенций с damnatio 
memoriae[9].

 
 

Медиоланският едикт
 
 
Предистория
Знамението при битката с Максенций 
като път към Христос
 
 
     Божественото знамение придало нови сили на воини-
те и Константин спечелил битката. С това той разбрал, че 
християнският Бог проявил благоволение към него. Импе-
раторът е бил добре запознат с християнството. В неговото 
обкръжение е имало християни още преди той самият да се 
обяви за такъв. В тази част на Римската империя  - в Галия, 
където управлявал баща му, не е имало гонения към хрис-
тияните. Константин, чиято майка била християнка, не е 
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отраснал с омраза срещу християните. Това било опреде-
лящо и за държавническото му поведение.
 
      За времето на Константин най-авторитетните историци 
са съвременниците му Лактанций и Евсевий. Лактанций 
бил ритор, на когото Константин възложил обучението на 
сина си Крисп. За битката при Милвийския мост Лактан-
ций пише, че Константин получил съновидение, в което 
бил посъветван да влезе в битката с изписано името на 
Христос върху щитовете, което и направил.
 
    Евсевий – първият историк на Църквата, който станал 
приближен на Константин след 324 г. (завладяването на 
Изтока), описва този момент от живота на Константин в 
едноименното си съчинение (De Vita Constantini) по след-
ния начин: „Разбирайки, че му трябва помощ, по-голяма от 
военната, Константин, за отблъскване на злоумишлените 
и магьоснически хитрости, от които обичал да се ползва 
тиранинът, потърси Божията помощ“. В публикувания пре-
вод на откъс от „За живота на Константин“ в монография-
та „Свети император Константин I Велики“ на Александър 
Омарчевски[10] виждаме как разказът за знамението, което 
получава Константин е предаден с пряка реч, която засил-
ва достоверността на случката: „Веднъж в обедните часове 
на деня, когато слънцето вече започна да клони към запад“ 
– каза василевсът – „аз със собствените си очи видях със-
тоящо се от светлина и лежащо на слънцето знамение на 
кръста, носещо надписа: „С това побеждавай!“. Свидетел 
на видението била цялата Константинова войска, която 
също като него била разтърсена от необяснимата гледка. 
Тълкуванието на видяното било разкрито на Константин 
на сън от Христос, който му казал да направи знаме като 
това от видението и да го използва в боевете. Така и напра-

вил. Евсевий допълва историята си и с това, че и той лично 
е виждал знамето (labarum).
 
      Макар и Лактанций да споменава само съновидението 
и двамата историци датират това събитие непосредствено 
преди сражението за Рим. Доказателства за чудното виде-
ние са и надписите на статуята и арката, които поставил в 
Рим императорът скоро след завладяването на Запада. На 
статуята, на която бил с копие с кръст имало надпис, който 
почти буквално повтарял думите от съновидението: „in hoc 
signo vinces”, а на арката било изписано, че “по вдъхнове-
ние на Божеството“ Константин е отмъстил на тиранина.
 
     Владетелят отменил военната повинност, включил в Се-
ната още знатни личности от западната част на империята, 
раздал дарения за нуждаещите се, въпреки това той, също 
като Диоклециан, смятал да премести столицата на Италия 
от Рим в Милано. Краткият престой на Константин в Рим 
със сигурност е оказал влияние на владетеля, въпреки че 
Римската църква не била сред водещите в империята нито 
по численост, нито по влияние. Ярка църковна личност на 
Запада по това време бил Осий – епископ на Кордоба.
 
     След тримесечен престой в Рим Константин се отправил 
за Милано, където скрепил съюза си с Лициний с брака 
между него и Констанция. На тази среща, след обсъждане-
то на държавната политика на империята, двамата импера-
тори подготвили и обнародвали Медиоланския едикт.

 
Практически разпоредби

 
    Указът, който се приема като благодарност на Констан-
тин за победата над Максенций, признавал християнството 
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като разрешена религия, върнал отнетата собственост на 
Църквата, а самият Константин подпомагал материално 
епископите за възстановяване на църквите. Двата извора, 
които съдържат разпоредбите на Константин и Лициний 
(на Лактанций и Евсевий) посочват как императорите из-
тъкват, че всеки е свободен да принадлежи с ума, разума 
и волята си към християнството или друга религия, както 
и да я изповядва открито. Интересно е, че при Евсевий се 
казва, че сектите трябва да бъдат изключени[11], което при 
Лактанций липсва. Едиктът разпорежда връщането както 
на самите църкви на християните, така и на всяка друга 
църковна собственост, която е била откупена или отнета. 
Указва се как всеки трябва да върне дължимото на хрис-
тияните без да иска пари от тях, а ако това представлява 
загуба за него, то да предяви исканията си към наместника 
на императора и той ще ги обезпечи. В текста на постано-
влението се откроява още напътствието това да се извърши 
в най-кратки срокове, както и да бъде сведено до знанието 
на всички.
 
    Някои изследователи считат, че документът е мандатум 
към едикта на Галерий. В науката обаче остава да се използ-
ва по-широкият термин – едикт. Използването на общото 
понятие „божество“ в текста говори за толерантност към 
всички религии. Документът съдържа и благодарност към 
благоволението на божествените сили, които са помогнали 
на империята и прошение благоденствието на държавата 
да продължи и в бъдеще.

 
Значение за бъдещето на империята

 
Период на вселенските събори

 

      Медиоланският едикт спомогнал за по-бързото раз-
пространение на християнството, за богатото храмострои-
телство. Нарастването на влиянието на християнската вяра 
върху държавния апарат води и до свикването от Констан-
тин на Първия вселенски събор, а впоследствие ще доведе 
и до признаването на християнството за официална дър-
жавна религия. Най-общо с него започнал нов период в ис-
торията на Църквата, а именно този на вселенските събори.
 
     След едикта Константин издал редица укази, които с 
течение на времето направили християнството привиле-
гирована религия. Още същата година издал указ, с който 
освободил клира от тежестта на декурионата[12]; през 315 
г. освободил църквите от държавните повинности; през 
319 всички членове на клира били освободени от всякакви 
повинности, а на епископите била предоставена юрисдик-
ция и в гражданските дела и така християните можели да 
се обърнат към епископския съд вместо към държавните 
съдебни инстанции; в 321 г. освобождаването на робите за-
почнало да става пред епископа в църквата, а също така на 
църквата било разрешено да придобива имоти от завеща-
ния; през 323 г. било забранено принуждаването на хрис-
тияните да участват в езическите празници. 
 
      През периода след Медиоланския едикт до края на VIII 
в. структурата на църковния живот се приближава до вида, 
в който е и сега. Областта на действие и битовата страна на 
църковния живот от периода на гоненията е извънреден и 
трудно може в детайли да бъде описан и разбран. Период-
ът след гоненията свързва древния период на Църквата с 
най-новата й история. Активният живот на Църквата напом-
ня за предшестващия период, но се развива в такива външ-
ни отношения, които я свързват и със сегашния период.  
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    Въпросът за отношението Църква/държава придобило 
нови измерения. Различното разбиране по отношение на 
взаимодействието между Църквата и държавата довело до 
различни управленски модели.
 
    Отношението на Църквата с езическия свят отвъд Рим-
ската империя приело мисионерски характер. Постепенно-
то проникване на християни сред езичниците като метод 
на християнизация било заменено от църковни пратеници, 
с чиято помощ се формирали поместни църкви[13]. Основ-
ната йерархична структура между миряните и духовенство-
то, между нисшия клир и епископа, както и във вътрешни-
те разклонения на самия епископат остават непроменени.
 
    Историята на богословската мисъл в периода IV – VIII в. 
се явява център, към който се устремяват жизнените сили 
на християнската църква. В богословието се чувства не-
посредствена връзка на този период с предходния, когато 

хората са живели според своите религиозни убеждения и  
самоотвержено са ги защитавали. В съзнанието на най-ве-
ликите представители на Църквата от периода на съборите 
борбата за чистотата на православието била заменила ге-
роизма на изповедниците от предходния период. Решение-
то на съществените за християнството въпроси за Светата 
Троица, за въплъщението, за благодатта било дадено в та-
кива формулировки, които завинаги остават в догматите на 
Църквата. Гръцката, като и Латинската Църква ражда бого-
слови с дълбока и многообразна мисъл.
 
     Периодът, който следва се характеризира с разделение 
на Западната и Източната Църква и много бързо развитие 
на папската институция. Макар и Църквата да била прежи-
вяла вече едно формално разделение от 484 г. до 519 г., то 
разривът след Николай I продължава до днес.
 
        Православният богослов Александър Шмеман обобща-
ва делото на Константин по следния начин: „Както борбата 
на Империята с християнството е, както видяхме, тотал-
но явление, така мирът между тях е дело на една личност, 
една воля и една инициатива.“[14] Константин, който полу-
чил вярата свише, както се пее в тропара в чест на светите 
равноапостолни Константин и Елена – „приел като Павел 
призвание не от човеци“, започнал да изучава Писанията. 
Ето как църквата вижда Константин като избраник: „…
Самият Христос е санкционирал неговата власт, направил 
го е Свой нарочен избраник и в негово лице се е свързал 
с Империята в някаква особена връзка.“[15] След битка-
та при Милвийския мост Константин получава оглашение, 
с което му се разрешава да чете Библията и да посещава 
богослуженията[16]. За да запази мира сред населението и 
за да може да управлява пълновластно Константин запазва 
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езическата титла Pontifex Maximus до края на живота си. 
Едва преди смъртта си получава Свето кръщение.
 
     В статията си от сборника в чест на 1700-годишни-
ната от Миланския едикт[17] Павел Павлов ни кара да се 
замислим какъв би бил светът без делото на Константин, 
как трябва да ценим и да благодарим на „Новия Павел“, че 
прие Божия призив.
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