
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип на списание „Светодавец” 

 

Ангел Карадаков 

Недялка Иванова 

Николина Александрова 

 

 

 



От редактора 

 

  

„Да даваш израз на своята вяра и възторг към 

Бога е нещо възвишено, мило, приятно, 

благородно, спасително”, казва 

Доростолският митрополит Иларион, на 

който тази година ще отбележим десет 

години от кончината. 

Пред вас стои новият брой на онлайн 

списанието „Светодавец”. В самото име на 

списанието са вплетени две от основните думи, които определят човека 

дали е на прав път – Светлината и даряването. „Светодавец” отново 

започва своя живот, който през 2015 г. бе прекъснат. В него отново ще 

намирате онова, което ще ви помогне да се утешите, да се зарадвате, 

да се замислите и накрая да се доближите до Бога.  

Но списанието ни не е откриване на топлата вода. Целта му е да даде 

онова, което често в забързаното си ежедневние пропускаме – добрата 

дума. Добрата дума, която не смайва, както казва архим. Серафим 

Алексиев, с нечувани новости, не разкрива сензационни събития, но е 

тази, която зарадва сърцето, храни душата и на помрачените от печал 

дава светлина. Доброто начало е добро, само, когато в него е 

положена, като тежък камък, молитвата. И ние се молим този път 

начинанието ни да продължи с надежда да го видим и извън интернет.  

Надявам се „Светодавец” да ни доведе до Църквата, където „всяко добро 

даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на 

светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна” (Иаков: 

1:17). 

Ангел Карадаков  

 

 

 



Съдържание: 

 

Празници 

Кръстът Господен  (слово от Неврокопския митрополит 

Борис) 

Думи на св. отци за носенето на кръста 

Извънучилищно вероучение 

Православният лагер – успешната форма на 

ваканционно вероучение 

„Да научим децата, че Христос е най-добрият им 

приятел” - лагерното лято в Хаджидимовския манастир 

Вероучението в училище 

Първото Частно общообразователно училище за 

православни добродетели – в Ловеч 

Интервю с Ловчанския митрополит Гавриил 

          Предмет религия в училище? Задължително! 

Християнското благовестие чрез общообразователни 

предмети – възможно (инициатива на „Светодавец”) 

Православни духовни училища 

         Домът на Отца ми – Софийската духовна семинария 

Православна психология 

         Как да говорим с децата за Бога: пет грешки на      

родителите 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенописи от съборния храм на 

Троянския манастир „Св. Успение 

Богородично” 
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Кръстът на Господа Иисуса 

Христа е най-великото 

откровение и най-великата тайна. 

Той включва в себе си много 

велики тайни и разкрива чрез 

себе Си много велики истини. 

Великата тайна на благочестието 

- тайната на въплъщението, 

тайната на Богочовека Иисуса 

Христа, тайната на Бога и човека, 

се разкрива чрез тайната на 

Кръста. Сам по себе си Кръстът 

ще остане вечна тайна, но чрез 

него ще се осветляват най-

великите тайна на живота и 

смъртта, на небето и на земята, 

на времето и вечността.  

Великите умове наричат 

християнството най-великото 

учение, най-чудното явление, най-

възвишения идеал. Обаче, това не 

е същността на християнството. 

Основата на християнството е 

богочовешката личност на 

Иисуса Христа. А най-

съвършеното разкритие на тази 

богочовешка личност е Кръстът на 

Голгота. Христос говори тъй, както 

никой не е говорил; учи тъй, както 

никой не е учил; извърши дела, 

които никой не е извършвал; а 

прави чудеса, които никой не е 

направил. Обаче, това не е най-

важното. Най-важното, 

същественото, както в делото на 

богочовешката личност на 

Иисуса Христа, тъй също и в 

християнството, е Неговият кръст. 

Кръстът е силата и смисъла на 

християнството. Нито 

християнството е мислимо без 

Христа, нито Христос - без 

кръста.  

Нищо в света не е смущавало 

тъй силно човешкия ум и не е 

разкривало тъй ясно неговото 

безсилие, както това е правил 

Кръстът. Още преди векове, 

когато Той за първи път се издигна 

на Голгота, той стана за света 

най-голямата съблазън и най-

голямото безумие. Когато 

богоозареният апостол Павел се 

опита да проникне в тайната на 

кръста и да я открие на човека,  
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светът го нарече безумец. За 

ония, които загиваха, словото на 

Кръста беше безумие, а за ония, 

които се спасяваха - Божия сила 

(1. Кор. 1:18). Бог прати апостол 

Павел да благовествува не с 

мъдри думи, за да не се 

обезсили Кръстът Христов (1. Кор. 

1:17). Юдеите, обаче, искаха 

личби, а елините мъдрост.  

Апостолите проповядваха на 

юдеите, че са изпълнили 

обещанията, дадени от бога на 

отците, че е дошъл обещания 

Месия, че е снето игото на греха, 

че е унищожена силата на злото, 

че е разрушена властта на 

дявола, че е основано царството 

Божие на земята. Обаче, тая 

проповед беше непонятна за 

юдеите. Тя ги изпълваше с 

недоумение и мъка, с 

възмущение и съблазън. те 

очакваха личби и чудеса, 

геройски подвизи и чудни дела. Те 

очакваха един Месия, който ще 

бъде велик херой и завоевател, 

който ще освободи своя народ от 

чуждото иго и ще възстанови 

трона на Давида и Соломона, 

който ще строши меча на 

жестокия Рим и ще разбие о 

камък младенците на развратния 

Вавилон, който ще победи царе и 

легиони, ще покори царства и 

народи, ще завладее просторни 

земи и  

 

далечни предели. Но един Месия, 

смирен и унизен, преследван и 

руган мъчен и разпнат, те не 

очакваха. Те не искаха и да чуят 

за такъв Месия. Те се смутиха, 

съблазниха и озлобиха. За тях 

остана на веки чужда и 

непонятна великата тайна на 

Кръста. Няма нищо на света, 

което те са разбирали толкова 

малко и презирали толкова 

много, както те са правили това с 

Христа! 

А за самоуверения ум на гордия 

елин, който създаде най-великата 

философия на древността, 

разпнатият Христос беше 

безумие. Елините търсеха на 

всякъде мъдрост, основателност, 

логичност. Един Бог, който вместо 

да стои горе във висините, се 

унижава и слиза долу ниско на 

земята; Който, вместо да срази 

хората със Своя гняв, оставя себе 

Си да бъде руган и изтезаван от 

тях; Който, вместо да унищожи в 

един миг своите врагове, остави 

себе си те да го разпнат на 

кръст; един такъв Бог беше за тях 

недопустимо противоречие, 

нетърпима безсмислица, 

нечувано безумие. Надменният и 

суетният ум на някогашния елин, 

оня ум, който се спираше над 

всичко в света и искаше да 

проникне във всички световни 

тайни, отмина и отрече най- 
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великата тайна - тайната на 

Кръста. 

Какво е отношението на 

съвременния човек към кръста? 

Стои ли той по-близо до него от 

съвременниците на ап. Павел 

Проникнал ли е той по-дълбоко в 

неговата тайна от някогашните 

юдеи, които считаха разпнатия 

Христа за съблазън, или пък от 

древните елини, които го 

наричаха безумие? Наистина, 

сега кръстът не е вече за никого 

страшното оръдие за най-

жестокото наказание и 

презреният символ на най-

големият позор, както е бил той 

преди да го освети Христос. Сега 

кръстът е свещен образ за всички 

верни и безверни. Той се изправя 

всякога пред нашия поглед, - но 

виждаме ли го ние? Той стои 

близо до нас, но не бягаме ли ни 

е от него? И съвременният човек 

не се отличава много в своето 

отношение към Кръста от 

някогашния юдеин и елин. И за 

него разпнатия Христос е 

съблазън и безумие. 

Съвременният човек може да 

допусне най-много един Бог - 

невидим, безграничен дух, който 

е създал света и прониква 

вселената, който може да бъде 

почувстван във величието и 

красотата на всемира, в 

хармонията и стройният вървеж  

 

на небесните светила, в 

усмивката и трепета на 

пурпурната зора, във въздишките 

и мъките на гаснещия ден. В 

мълчанието и тайните на 

настъпващата нощ. Но един Бог, 

Който е в човешката плът и 

човешкия образ, един Бог, Който 

унизил и ограничил себе си, 

Който е живял и умрял като 

човека, Който е понесъл ругания и 

мъки, Който е претърпял 

страдания и смърт, Който е 

смирил себе Си до страшната 

смърт на Кръста, - такъв един Бог 

не иска да признае и 

съвременния човек, неговият ум 

разяден от червея на съмнението 

и критицизма е неспособен да  
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разбере, че безграничното може 

да се прояви и в най-голямото 

ограничение, възвишеното - и в 

най-голямото смирение, 

всемогъществото и в най-

голямата немощ, пълното 

себеутвърждение да потвърди и в 

пълното себеотречение, - тъй 

както беше в личността и кръста 

на Иисуса Христа. Мършавият ум 

на недъгавите поколения може 

да допусне най-много 

отвлечените, мъртвите, сухите 

като скелет понятия за добро, за 

истина, за правда, за добродетел 

и пр. Но той не иска да признае 

живота, въплътената божествена 

истина, която прониква и крепи 

живота, която пресъздава и 

спасява човека. И по ум, и по 

живот, и по дела съвременния 

човек стои много по-близо до 

меча, отколкото до кръста. Той 

стои толкова далеч от кръста и 

толкова близо до меча, че би 

трябвало да ни обземе ужас и 

отвращение. Той си служи повече 

с оръжието на позора и 

престъплението, на смъртта на и 

разрушението, отколкото с 

оръжието на честта и 

спасението, на живота и 

обновлението. Съвременният 

човек се кланя повече на меча, 

отколкото на кръста, и затова, 

може би никога до сега човекът 

не е загивал тъй, както той гине в 

наше време. 

 

От векове стои издигнат на 

Голгота кръстът, най-великото 

знамение за всички времена, 

всички поколения. Той е най-

чудното явление в живота на света 

и най-великото събитие в 

историята на човечеството. Чрез 

Кръста се извърши най-великото 

чудо и се нанесе най-великата 

победа. Чрез него Бог влезе в 

човешката история. На него се 

срещнаха Бог и човекът, небето и 

земята, милостта и истината, 

правдата и мирът. При Кръста 

ние виждаме най-страшната 

проява на враждата и 

застъплението, на злобата и 

безумието, на кръста - най-

съвършеното откровение, на 

любовта и себеотречението, на 

мъдростта и смирението. На 

кръста Божията любов победи 

човешката вражда, Божията 

благост укроти човешката ярост, 

Божията мъдрост озари човешкия 

ум и разпръсна неговото 

помрачение. На кръста биде 

унищожена силата на греха и 

разрушено царството на злото. 

Чрез Кръста се създаде новото 

небе и новата земя, чрез него 

дойде царството Божие на 

земята.  

Издигнат на Голгота в далечни 

времена, Кръстът Христов сияе 

като единствена светлина в 

полумрака на вековете,  
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разперил ръце далеч в 

далнините, той иска да обгърне 

цялата вселена и да прегърне с 

всеобемна, божествена любов 

всички хора и народи на земята. 

Ще трябва да се разбият всички 

кумири, които човекът е създал 

през дълги векове; да се сринат 

всички капища, които той издигал, 

да се унищожат всички 

чудовища, които той е отглеждал, 

ще трябва човекът да се 

освободи да се освободи от 

поклонението на мъртвите идоли, 

които стърчат на всяка стъпка по 

неговият  път, и от робството на 

тъмните сили, които владеят 

неговия живот, за да може да 

дойде при кръста и се поклони 

на Божията светиня. Трябва да се 

свият всички знамена на раздор и  

 

разединение, на ненавист и 

озлобление, на вражда и 

разрушение, - трябва всички 

племена и народи, всички слоеве 

и съсловия, всички дружби и 

сдружения да свият и захвърлят 

своите знамена и да се обединят 

под едно единствено знаме: 

знамето на Кръста! Защото няма 

друга сила, чрез която бихме 

могли да победим злото, освен 

силата на Кръста. Защото няма 

друго име, чрез което бихме 

могли да се спасим, освен 

името на Господа Иисуса 

Христа! 

 Архимандрит Борис 

(Впоследствие Неврокопски 

митрополит). 

Източник: Църковен Вестник - 1927 

г., Брой 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Св. Отци на Православната църква за Кръста Христов 

 

Знанието на Кръста е скрито в страданията на Кръста. 

Св. Исаак Сирин 

О колко чудно и невъобразимо е това! Ниe не умряхме истински, нито бяхме 

истински погребани, нито бяхме истински разпнати и отново възкресени, но 

подражанието ни бе само образ, докато спасението ни е истинско. Христос 

бе действително разпнат и действително погребан и наистина възкръсна; и 

заради всичко това ние, които чрез подражание участваме в Неговите 

страдания, бяхме удостоени с възможността да получим истинско спасение. О 

ненадмината любов! Христос прие гвоздеи за Своите пречисти ръце и нозе и 

понесе болка; докато мене без страдания и тежък труд, чрез съпричастието към 

Неговите мъки, Той удостои със спасение. 

Св. Кирил Йерусалимски 

- Защо наричаме живота си тежък кръст, татко? 

- Виж, - отговорил бащата, държейки в ръце две пръчици. - По-късата пръчица е 

нашата грешна човешка воля; a по-дългата е Божията воля, Христовата воля. Ако 

поставим късата пръчица, нашата воля, напряко на Божията воля, получаваме 

кръст; но ако наложим пръчиците една върху друга, ако слеем волята си с 

Божията, вече няма кръст. Старай се винаги твоята воля да съвпада с Божията 

воля. 

Св. Игнатий Брянчанинов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извънучилищно вероучение 

Православният лагер – успешната форма 

на ваканционно вероучение 

Безспорно с 

интересна, забавна, 

важна и нужна 

форма на 

вероучение разполага 

Българската 

православна църква – 

това са игрово 

организираните 

часове в разговор за 

Бога и пътя към Него, 

които все повече деца 

получават в летните 

православни лагери.  

Тази форма на ваканционно, но наситено общуване на децата с Бога, с 

духовници, учители и връстници се заражда преди 26 години в 

Хаджидимовския манастир „Св. Георги Победоносец” по идея и под 

ръководството на Неврокопския митрополит Натанаил. С любов и радост 

в тази света обител година след година духовници и доброволци полагат 

усилия и грижи, за да може все повече детски сърца да се отворят за 

Бога и приемайки Го, да усвоят и християнските ценности, за да се 

украсяват децата и семействата им с добри дела всеки ден. Хиляди са 

щастливите детски лица и благодарностите на удивени от промяната на 

децата им родители, които доказват, че педагогическият подход и 

утвърдените начини за въвеждането на децата във вярата в 

Хаджидимовския манастир са успешни. Успешен пример е този 

православен лагер и за това как вероучението може да се преподава 

със сърце чрез беседи, игри, творчество, музика и забава и да носи 

радост и добра промяна. 

Този доказано във времето успешен пример на православния лагер в 

Хаджидимовския манастир е последван и през последните години летни 

детски лагери са организирани в манастири и от Варненска, Софийска, 

Русенска, Видинска, Ловчанска и Старозагорска митрополия. С 

различен капацитет на материалната база са тези лагери, различен  
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брой деца приемат, учат и обгрижват, но каквото и да било желание за 

сравнение или (рекламно) изтъкване между тях е нелепо - всички те са 

еднакво огромни и работата им е еднакво старателна и трудна, защото 

посрещат и водят детски души. И целта на всички е една: да поемат 

децата пътя към Бога и спасението – земно и небесно.  

Да даде Бог повече добри условия за многобройни, весели и успешни 

православни лагери в България, които да правят децата щастливи! 

Защото „детето с духовен живот е щастливо дете.” (Дж. Морели). 

                                                                                             Недялка Иванова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извънучилищно вероучение 

 „Да научим децата, че Христос е най-добрият 

им приятел” - лагерното лято в Хаджидимовския 

манастир 

Разговор на Недялка Иванова и Светослав Костарев 

 

- Г-н Костарев, Вие сте 

дългогодишен ръководител в 

Православния лагер в 

Хаджидимовския манастир, 

който посреща деца всяко лято 

от над 20 години. Споделете 

наблюденията си – основателно 

ли е да говорим, че  

  

съвременните деца са различни 

заради различната среда и 

вярата и възпитанието в 

традиционни ценности трудно 

достигат до тях? 

- Не, не са различни децата, те са 

били и са едни и същи винаги, 

през цялото време.  
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Различните сме ние, възрастните. 

Ние поставяме децата в различна 

среда, ние ги затрупваме с 

технологиите, ние ги 

обременяваме с наши амбиции 

и потребности, ние сме тези, 

които сме различни и повлияваме 

на децата си, създаваме им 

навици, които може да не са 

позитивни в дългосрочен план. 

Затова е много важна и работата 

с родителите за установяване на 

добра семейната среда. Децата 

винаги по един и същ начин и 

винаги с чистото си сърце са 

възприемали вярата, когато 

подходиш към тях с Христовата 

любов. 

- Какви промени в подхода и 

начина Ви на работа се 

наложиха в последните години за 

по-добро обучение на децата?  

- Някакви особени промени в 

начина ни на работа с децата в  

 

 

 

 

 

 

 

 

лагера не са настъпили. Много  

учители и колеги споделят от 

практиката си, че пред нас са 

деца от технологично поколение, 

които по-трудно задържат 

вниманието си концентрирано и 

трябва информацията да им се 

представя и визуално, за да я 

възприемат по-добре. Ние също  

 

използваме мултимедия, разбира  

се. Но основното е друго – на 

преподавателя, от когото лъхат 

вярата, любовта, кротостта и на 

дело, не само на думи; важното 

е да проповядваме и 

преподаваме така, сякаш сме 

свидетели на всички тези 

библейски събития, да говорим с 

абсолютна сигурност в истината 

и да предадем тази истина на 

децата така, че те да усетят и 

много е важен 

личният пример 
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възприемат Христовата любов, да 

им въздейства любовта. При 

такова преподаване е излишна и 

мултимедията, защото каквито и 

технологии да използваш, ако го 

няма това предаване на вярата и 

библейските събития с 

усещането за лично 

преживяване, поднасяш на 

децата само суха информация, 

която едва ли докосва така 

душите им. Специално в лагера 

обаче е най-важно децата да 

усетят светостта, благодатта на  

 

светото Причастие, да усетят, че 

са щастливци, че са в 

манастира. Уроците можем да 

ги преподаваме по всяко време, 

но атмосферата и 

преживяванията в манастира – те 

са важните.  

- Защо ваканцията в Православен 

лагер е добрият избор? Как 

мотивирате децата и главно – 

родителите им? 

- Не ни се налага да мотивираме 

децата, те сами едно друго се 

канят и убеждават: обикновено 

едно дете, което е било в лагера, 

води на следващата година още

две или три деца, което за нас е 

голяма радост и най-добра 

оценка. Важно е и това, което 

родителите споделят помежду си 

за настъпили след лагера 

положителни промени при 

децата им. Тази година 

например една майка беше 

много притеснена, пускайки 

детето си за първи път на лагер – 

имало голямо желание да дойде, 

но било хиперактивно, не стояло 

на едно място, не слушало... 

След лагера тази майка се 

обадила на учителката на детето 

и казала: „Госпожо, не знам 

какво е в този манастир, но 

моето дете, като се върна, 

започна да си чете книгите...”. Ето 

така, от уста на уста, се 

разпространява ефектът, който 

оказва 10-дневният престой в  

Хаджидимовския манастир и се 

разбира защо Православният 

лагер е добрият избор. 

- Разкажете как протече 

лагерното лято в Хаджидимовския 

манастир тази година? Какво 

успяхте да предадете на децата?  
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- Както всяка година - весело, 

забавно и полезно беше лятото в 

Хаджидимовския манастир – с 

лагерен огън, походи, кино, 

басейн, игри, забавления...  

Всяка година лагерът при нас 

има определена тема и мото, на 

които са подчинени основните ни 

занимания. Тази година 

посветихме на милосърдието и 

Христовите думи „И тъй, бъдете 

милосърдни, както и вашият Отец 

е милосърден“. Защо да бъдат 

милосърдни и милостиви, как да 

проявяват милосърдието в 

ежедневието си и какви ползи ще 

донесе за нас и за обществото 

ни това всички да бъдем 

милосърдни към ближните си – 

това са само част от въпросите, 

които обсъждахме с децата. 

Успяхме да им предадем и това, 

че Христос и св. Георги са най-

добрите им приятели и имайки 

такива добри приятели, те не 

трябва да се страхуват от нищо. 

С такива добри приятели нищо не 

може да им навреди. Това трябва 

да бъде основната наша цел –  

 

0и могат да разчитат абсолютно 

по всяко време за всяко нещо на 

Него. И св.  Георги също, защото 

сме в неговата св. обител; все 

повтарям на децата, че те са най-

щастливи, най-

облагодетелствани, защото имат 

възможността всекидневно да се 

молят пред чудотворната икона 

на св. Георги, която до ден 

днешен прави чудеса. 

- Как децата да не губят, а да 

поддържат и развиват знанията си 

и връзката си с Бога, получени по 

време на лагера в 

Хаджидимовския манастир?  

- Завръщайки се в домовете си, 

децата не могат изведнъж да 

забравят всичко това, което са 

преживели в манастира, не 

могат да забравят начина, по 

който са живели в манастира и 

този начин искат да го предадат 

на своите родители и близки. Не 

един и два са случаите в моята 

дългогодишна практика – деца, 

които са били в лагера, молят 

родителите си да казват всички 

заедно молитва преди хранене. 

Но ние, възрастните, не 

поддържаме тази искрица на 

вярата у децата и успяваме да ги 

отдалечим от този богоугоден 

начин на живот. Затова е много 

важно родителите да дадат 

свобода на детето, което е било в 

да научим децата, че 

Христос им е най-

добрият приятел  

 



Извънучилищно вероучение 

 

православен лагер, да 

продължава този начин на живот, 

който е имало 10 дни в лагера. А 

за развиване на знанията и 

връзката с Бога в нашата епархия 

има въведени избираеми часове 

по религия в много от училищата 

и към много от църковните 

енории има създадени неделни 

училища, в които децата да 

продължат да разпалват 

искрицата на вярата, получена в 

православните лагери. 

 

 



 

 

 

 

 

„Словото Христово да се вселява у вас изобилно с 

всяка премъдрост; учете се и се вразумявайте един 

други с псалми, славословия и духовни песни, като с 

благодарност възпявате Господа в сърцата си” (Кол. 

3:16) . 

 

 



Частното начално училище „Св. Седмочисленици” се 

намира в специално реновирана сграда на Ловчанска 

митрополия в центъра на града и очаква своите първи 

възпитаници. 
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Първото Частно общообразователно училище за 

православни добродетели – в Ловеч 

 

Новата учебна година е очаквана с вълнение и надежда от всички деца и 

родители в страната ни, но особено важна е тя за първокласниците в 

Ловеч и техните семейства: за първи път те, единствени в България, могат 

да изберат да учат в начално общообразователно училище с 

възпитаване в християнски добродетели! Само в Ловеч от тази година 

отваря врати училището, което ще осигури на учениците си не само 

ограмотяване и общообразователни знания, но и нравствен и духовен 

растеж в атмосферата на грижа и любов по примера на Христос: 

Частно начално училище „Св. Седмочисленици”.  

Създадено по идея и с благословението на Ловчанския митрополит 

Гавриил, училището е регистрирано със заповед на министъра на 

образованието и науката през месец март тази година. Много преди 

това специален екип на Митрополията е изготвил учебната програма, 

която ще допълва и обогатява програмата за общообразователното 

начално училище. Предвидено е да се работи с децата в по-

малобройни класове, което гарантира съобразяване с индивидуалните 

интереси, таланти и възможности на учениците. Всяко занимание – 

независимо дали по български и математика или вероучение, музика, 

рисуване, - е ориентирано към директно или индиректно благовестие и 

възпитаване на учениците в християнския дух и ценности. А това е 

сигурната основа за най-добро личностно развитие на децата и за 

хармонични взаимоотношения в любов, разбирателство и взаимопомощ 

и в семействата им, и в цялото бъдещо общество. 

 

 

 

 

 

Автор: Недялка Иванова 
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За предизвикателствата около 

създаването и поддържането на 

училището ни разказва Ловчанският 

митрополит Гавриил: 

 

- Ваше Високопреосвещенство, 

Ловчанска епархия е първата, 

която основа свое 

общообразователно училище. 

Защо предприехте такава стъпка   

ив криза ли се намира 

българското образование?  

- Днес българското образование 

се намира в криза – то обучава, 

но не възпитава, защото се е 

отдалечило от традицията на 

българското училище, което е 

възпитавало децата в духа на 

Христовата вяра. Доказателство 

за съществуването на тази криза 

са тревожните статистики, които 

ни поставят на едно от първите 

места в Европа по прояви сред 

децата на насилие и всякакви 

зловредни зависимости от 

алкохол, наркотици и пр. Св. 

Синод на БПЦ още от началото 

на промените е настоявал за 

възможността всички деца, чиито  

 

родители желаят, да могат да 

изучават Православната вяра. До 

ден днешен това нещо го няма, 

тъй като по статистика в момента 

в България по-малко от 1% от 

децата изучават нашата вяра, а 

несравнено по-голям е процентът 

на родителите, които желаят това. 

От друга страна, подобни 

училища сме видели в Русия, в 

Гърция и децата там имат голям 

успех в изучаването на науките, 

те са деца, възпитани в 

християнството, живеят с радост, 

надежда, желаят да бъдат 

полезни на хората и на своята 

родина. Дай Боже нашият 

пример да бъде успешен и се 

надяваме да бъдем последвани и 

от други градове в България, като 

и ние може в нашата епархия в 

бъдеще да открием още такива 

училища.  

- Какво ще се стараете да 

възпитавате у вашите 

възпитаници?  

- Накратко, вяра в Бога и 

трудолюбие, за което ще се 

стараем самият дух на 

възпитание в училището да бъде  
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християнски, дух на любов, 

самопожертвователност, 

добротворство, разсъдителност, 

взаимопомощ, отговорност. За 

това е много важно хората, които 

преподават в училището, не  

само да обучават в науките, но 

да дават личен пример на 

добродетел. Училището, 

естествено, ще се посещава и от 

свещеници, които ще 

преподават вероучение, и самият 

митрополит ще се радва да има 

чести срещи с децата и да е в 

течение на процеса на обучение 

и на духовния живот в училището.  

- Името на училището ви също е 

многозначително, то носи името 

на светите Седмочисленици. На 

какво днес са символ светите 

братя Кирил и Методий и техните 

ученици?  

- За България те са вечен и най-

висок пример за учители и 

възпитатели, които със своята 

святост и висока образованост за 

кратко време са създали цяла 

плеяда от достойни свои ученици, 

успели да просветят езическия 

народ в Божествената 

нравственост на християнската 

вяра. Затова България е имала и 

има светци, герои, просветители 

– най-достойни синове.  

- Какви са вашите очаквания и 

какво си пожелавате за първата 

учебна година?  

- Още от първата година 

училището да носи достойно 

своето прекрасно свято име, да 

бъде образователен оазис, 

където да цари не насилие, а 

любов, не пошлост, а усет към 

красивото, където децата да 

живеят с чувството, че те са 

макар и малки, но истински 

ученици на нашите първоучители 

– светите Седмочисленици. 

- Амин! 

Разговор на Ангел Карадаков и 

митрополит Гавриил. 

 

 

 

 

 

Митрополит Гавриил награждава 

победителите в Националния детски 

конкурс на Св. Синод / сн. 2019 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голи са без Книги всичките народи: 

понеже без оръжие не могат 

да се сразят с врага на нашите души. 

 

Из „Проглас към Евангелието” от св. Константин-Кирил Философ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Проф. Климентина Иванова: 

 Ако изучаването на религията 

остане в периферията на учебния процес 

като избираем предмет, децата ще бъдат 

лишени от непредубедено знание за 

религията, което е връзка с колективно 

подсъзнателното и мост към миналото на 

народа ни. Те имат право да познават преди 

всичко вярата на предците си, но да знаят и 

за другите общочовешки духовни ценности;  

 децата ще бъдат лишени и от 

възможността да усвоят още в ранното си 

обучение екзестенциални парадигми, които 

ще могат да свържат оформянето на естетическите си 

предпочитания, със знанията в областта на изкуството;  

 много наистина съществени общокултурни знания ще 

останат достояние само на малка група ученици, които и 

така могат да ги получат в семействата си.  

 ще се получи капсулиране на отделните групи и на отделни 

вероизповедания и няма да бъде осъществено онова чувства 

за причастност и уважение към другия, което е редно да се 

възпитава от най-ранна възраст. 

източник: списание Политики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неврокопски митрополит Борис: 

 „Първият основен недъг на нашето училище се 

състои в това, че то само обучава, а не възпитава. То 

обръща изключително внимание на ума и 

пренебрегва съвършено душата. То дава само 

познания и не отглежда почти никакви добродетели. 

То развива само способностите на ума и 

атрофира силите на душата. (...) По тоя начин то 

нарушава целостта и хармонията в човешката 

природа и разрушава нейната същност. По тоя 

начин то нерядко създава умствени изроди и 

морални чудовища. По тоя начин нашето училище 

разрушава също основния принцип и унищожава 

крайната цел на всяко образование и всяко възпитание: създаване 

цялостна и хармонична, благородна и завършена личност. (...) 

Българският народ е християнски, и затова никой няма право да му дава 

езическо училище. Българският народ се е крепил, живял е и се е опазил 

в продължение на вековете само чрез вярата в Бога и себе си, и затова 

никой не може безнаказано да учи неговите рожби на безверие и 

безбожие, и да подготвя по тоя начин неговата гибел. Българското 

училище трябва да се обнови и спаси, за да се обнови и спаси 

българската младеж. А да се спаси българската младеж, това значи да 

се осигури и спаси бъдещето на българския народ. Това трябва да стане 

по-скоро. Това велико дело трябва да се подеме незабавно и се извърши 

с общи усилия от всички ония, които милеят за българската младеж и 

треперят над съдбините на българското племе.” 
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Години наред в 

началото на 

учебната година 

повдигаме 

въпроса за 

въвеждането на 

вероучение в 

училищата и 

изброяваме 

ползите от това. А 

напоследък като голям успех 

отчитаме въвеждането на  

религия-православие под 

формата на факултативни или 

избираеми часове във все повече 

училища. От миналата учебна 

година има и утвърдени от МОН 

учебни програми по религия от I 

до XII клас, и учебници и 

помагала за изучаване на 

православието. Слава Богу за 

всичко това! 

Има обаче нещо, за което би 

трябвало да продължим да си 

даваме ясна сметка и да търсим 

варианти за преодоляването му: 

факт е, че вероучението във 

факултативни или избираеми 

часове се конкурира с 

провеждащи се по същото 

време часове по танци, чужди 

езици и др. и мотивирането на 

учениците да се запишат и да са 

постоянни в занятията по религия, 

е трудна задача; факт е и че 

вероучението е застъпено само в 

началния курс на обучението и 

учебниците и помагалата са 

ориентирани към учениците до IV 

клас, въпреки че учебната 

програма е до XII клас. И тук идва 

въпросът как съществена част от 

учението на Христос да достига и 

до учениците, които не избират 

занятията по религия, и до тези в 

прогимназиален и гимназиален 

курс. Един възможен отговор е: 

чрез занятията по 

общообразователни 

хуманитарни предмети и 

конкретно – чрез часовете по 

литература.  

Обърнем ли внимание на 

учебната програма по 

литература, ще видим, че 

материалът във всеки пореден 

клас съдържа произведения, в 

чиято основа са заложени 

информация или християнски 

ценности и послания, които е 

важно как учителят преподава.  

В пети клас например са 

Сътворението и някои основни 

християнски празници. Доскоро в 

учебната програма и учебниците 

по нея се говореше за 

„библейски мит” за възникването 

на света, сега вече 

определението е „библейски 

разказ”, но тъй като това се 

изучава в раздел „Митологичен  
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модел за света”, пред учителя 

стои разясняването на въпроса 

дали казаното ни в Библията е 

мит, или е разказ, истина. От 

учителя в пети клас зависи и 

дали ще предаде на учениците 

си същността, причината за 

празниците Коледа, Великден и 

Гергьовден, или ще представи 

най-вече начините на 

празнуването им.  

В шести клас се срещаме с 

разказа „Косачи” от Елин Пелин и 

ако учителят реши, чрез извода 

за възкресението на „мъртвото 

сърце” на Лазар учениците могат 

да научат за библейското 

възкресение Лазарово и да 

разберат как се побеждава 

смъртта в Христос. А с разказа 

„Серафим” от Йордан Йовков на 

шестокласниците може да им се 

даде притчата за добрия 

самарянин с разяснение на 

въпроса кой е нашият ближен, и 

да им се посочат примерите за 

евангелските добродетели в 

образа на Серафим. Но 

всъщност избор на учителя е 

дали да представи постъпките на 

героя като евангелски 

добродетели, като следване на 

заповедите на Христос, или да 

насочи обсъждането им само в 

рамките на хуманността; дали да 

се спре на споменатото от 

Серафим явяване пред Бога и 

надеждата за „ново палто, 

златно”, дали да разсъждава с 

учениците какво и защо е 

явяването пред Бога, или просто и 

набързо да завърши урока с 

нещо от рода на „Доброто 

винаги бива възнаградено”. 

Същото решение – какви мотиви 

за добрата постъпка на героя да 

изведе с учениците си от текста, 

стои пред учителя и при 

разглеждането на разказа „Една 

българка” в седми клас: дали да 

обърне внимание на думите на 

баба Илийца „Ние сме 

христиени” и да обясни как тази 

принадлежност към 

християнството, как 

християнската любов влияе на 

действията на хората, или 

разсъжденията да са просто за 

сторено добро от добър човек. 

Важно е и дали учителят ще 

посочи вярата и молитвата в този 

разказ, как ще обясни 

поведението на монаха, дали ще 

се стигне до традиционното му 

осъждане, или ще се загатне 

възможност за последвало 

разкаяние. 

Вярата в Бога присъства и в 

разказа „По жътва”, а „По 

жицата” е прекрасна еманация 

на християнската добродетел,  
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превърнала се в притча, и от 

учителя зависи дали 

седмокласниците ще усетят и 

разберат това. 

В осми клас се изучават части от 

Стария и Новия завет и 

старобългарска литература. 

Нерядко в часовете на 

опознаващите Библията 

осмокласници възникват 

дискусии, учениците задават 

важни, но сложни въпроси, на 

които учител по литература без 

богословска подготовка трудно 

би могъл да отговори добре. В 

помощ е учебникът по 

литература, разбира се; има 

добри учебници. Но дали винаги 

написаното в учебника е 

вярното? Четем например 

тълкуването на случилото се 

между Каин и Авел в учебника за 

8 клас на издателство „Анубис” 

(2017 г., стр. 113): „Със своя бунт 

срещу несправедливостта Каин 

е първият от „несъгласните” със 

статуквото.”. Четейки това, 

учениците остават с 

впечатлението, че Каин е борец 

за справедливост и развиват 

образа му в тази посока, а това 

възприемане е коренно 

противоположно на 

православното тълкуване на 

случая. Важна е ролята на 

учителя в този момент, когато 

написаното в учебника 

противоречи на църковната 

истина.  

Важна е ролята на учителя във 

всеки един момент, защото 

освен личното възприемане на 

творбата, учениците получават 

инфромация и възможни гледни 

точки към текста от него. Добрият 

учител би трябвало да открие и 

обсъди с децата наличните 

християнски символи и послания 

в текста, но ако не е катехизиран, 

ако няма знанието за тези 

символи и послания, ще ги 

подмине като несъществуващи. 

А това е основателна причина Св. 

Синод на БПЦ и всеки един 

духовник да преосмисли и 

разшири работата си с учителите 

по литература.  

Щом може да се благовести и в 

рамките на общообразователния 

предмет, защо да не се използва 

пълноценно тази възможност чрез 

обучението на учителите? Защо 

да не се организират 

конференции и семинари не 

само за учителите по вероучение, 

но и за учители по литература и 

други хуманитарни предмети? 

Защо да не се предостави на 

учителя непрекъсната връзка с 

духовник за консултации и 

разговор с децата при  
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възникване на въпроси дори по 

време на час? Силно се надявам 

темата за благовестието чрез 

литературните произведения да 

намери отзвук и развитие и сред 

духовници, и сред 

преподаватели. Затова 

редакцията на „Светодавец” 

започва инициатива за 

издаването на помощник на 

учителя по литература – сборник 

от методически разработки на 

уроци по произведения от 

учебната програма (а и извън 

нея), в които са застъпени 

християнски мотиви, ценности и 

послания.  

 

Отправяме апел към всички ви: 

изпратете ни Вашите разработки 

на уроци с акцент върху 

християнските следи в текста на 

следния имейл – 

svetodavec@gmail.com. Ние 

имаме ангажимента да ги 

предоставим във вид на сборник 

за одобрение, благословение и 

издаване на Културно-просветния 

отдел на Св. Синод на БПЦ. Нека 

заедно направим възможното за 

благовестие и извън часовете по 

вероучение. За слава Божия! 

Недялка Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домът на Отца ми –  

Софийската духовна семинария 

 

Софийската духовна семинария „Свети Йоан Рилски“ в София е 

основната семинария на Българската православна църква. Тя е 

приемник на Самоковско богословско училище, основано през 1876 г. с 

фонда, завещан на родния му град от митрополит Авксентий Велешки. 

По-късно учебното заведение се мести в София. 

Представете си едно училище, в което не се възпитава само умът. 

Училище, в което детето се учи на това как да бъде добро, как да помага 

и получава пристън до края на живота си. Представете си това училище, в 

което десетки деца биват учени на вярата в Бога по един естествен 

начин. В, което получават знания, които се превръщат в крайъгълен камък 

за целия им по-нататъшен живот. И не ви говоря за някакво иманертно 

учебно заведение, забравено някъде между страниците на дебелите 

книги. Не. Говоря ви за Софийската духовна семинария.  
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Училището,  което вече 116 години обучава деца – кадри на Българската 

православна църква. 

Софийската духовна семинария е продължителка на Самоковското 

духовно училище, което пък е продължение на училището по богословие 

държано от Лясковския манастир „Св. ап. Петър и Павел”. Още през 1897 

година архереите от Св. Синод смятат да преместят училището в София, 

което смятат за полезно, предвид, че София се разраства и започва да 

придобива мащабите на европейски град. Само след пет години е 

положен основният камък на сегашното училище. През 1902 г. лично княз 

Фердинанд полага началото на строежа, а водосвет отслужва 

Варненският и Великопреславски митрополит Симеон, който по това 

време е и председател на Св. Синод 

На 20 януари 1903 г. след благодарствен молебен и водосвет, извършен 

от Софийския митрополит Партений, започват учебните занятия. Йоаким 

Бакалов остава за ректор и всички учители от Самоковското богословско 

училище се преместват в София. През тази учебна година курсът на 

училището става шестгодишен. През април Учителският съвет взима 

решение Софийското богословско училище да се преименува в 

Духовна академия. Голяма грижа на ректора Иван Бакалов е 

попълването и обогатяването на училищната библиотека, която към този 

момент е доста бедна. Постепенно се набавят книги и списания с 

научен и образователен характер: по това време например в 

Семинарията се получават 37 български и 11 руски богословски 

списания, като всички руски издания са дар от руския Св. Синод. 
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Голяма грижа на ректора Иван Бакалов е 

попълването и обогатяването на 

училищната библиотека, която към този 

момент е доста бедна. Постепенно се 

набавят книги и списания с научен и 

образователен характер: по това време 

например в Семинарията се получават 

37 български и 11 руски богословски 

списания, като всички руски издания са 

дар от руския Св. Синод. 

На празника на Св. Димитър Солунски 

през 1904 г. тържествено е осветена 

семинарската църква „Св. Йоан Рилски“ 

от синодалните архиереи начело с 

Варненския и Преславски митрополит Симеон в присъствието на хиляди 

богомолци, които присъединяват молитвите си към тези на ректора, 

учителите и учениците. През 1905 г. Столичната община дарява на 

Софийската духовна семинария още 30 дка земя и дворът се разширява 

до 94 дка. Под наблюдението на учителите семинаристите го превръщат 

много скоро в прекрасен парк. 

С всяка измината година условията в Семинарията се подобряват, 

учебното и възпитателно дело дава все по-добри резултати. Периодът на 

войните (1912-1918) обаче – Балканска, Междусъюзническа и Първа 

световна война, се отразява пагубно на Софийската духовна школа. От 

горните класове са мобилизирани ученици, храната е слаба, облеклото 

– оскъдно, а самото училище е преместено в частна сграда, където се 

развиват епидемични заболявания. През това време семинарската 

сграда е обърната на военна болница.  

След войните пансионът бързо се възстановява, а броят на учениците 

нараства до 500. Едва се нормализира животът в училището и започва 

самостоятелното управление на БЗНС (1920-1923). Семинарските сгради 

са харесани за новооткрития Агрономически факултет.  

Студентите-агрономи и семинаристите съжителстват трудно от 1920 до 

1928 г. Подготвя се преместването на Семинарията в Рилския манастир. 
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След падането на земеделския режим започва нов възход и духовен 

подем в учебно-възпитателното дело на Софийската духовна семинария. 

Но избухва Втората световна война. От бомбардировките на София 

пострадват и семинарските сгради. Пансионското имущество е 

евакуирано в провинцията – в Рилския манастир, в с. Елешнина, 

Софийско, в гара Черепиш, Врачанско, в Петропавловския манастир и в 

Габровския девически манастир – Соколски. През лятото на 1944 г. се 

правят сериозни приготовления за продължаване на занятията в Габрово, 

като за това съдействат директорът на Априловската гимназия и 

габровският индустриалец Симов. 

След 9 септември 1944 г. учебните занятия се възобновяват едва през 

декември 1945 г в сградата на Богословския факултет в София. Част от 

семинарските класове са временно настанени в гара Черепиш и 

поставени под администрацията на ректора на Пастиро-богословския 

институт.  

Чак след опразването на семнарските сгради, използвани от XI военна 

болница, а после и от щаба на Съветската армия, всички класове са 

събрани и учебните занятия започват през ноември 1947 г. в собствената 

сграда на Семинарията в София. През септември 1950 т. обаче отново 

са прекъснати: Софийската духовна семинария се слива с 

Пловдивската. Обединени под името Софийска духовна семинария,  
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двете духовни училища са преместени на гара Черепиш, защото 

междувременно с правителствено решение сградите на Софийската 

духовна семинария са предоставени за Дворец па пионерите и се 

ползват за такъв чак до 1990 г. Само храмът продължава да функционира 

като енорийски и затова е отделен от комплекса – сгради  с желязна 

ограда и самостоятелен вход. 

При последното евакуиране от София през есента на 1950 г. част от 

пансионското имущество, библиотеката и архивът са пренесени 

набързо в криптата на храм-паметника „Св. Ал. Невски“. Впоследствие 

всичко оцеляло отива също в гара Черепиш, а негодното е бракувано. 

Много ценни документи са безвъзвратно загубени. От запазеното голям 

интерес за сегашните поколения представляват някои протоколни книги 

на Учителския съвет, както и годишните рапорти на Ректора и на 

Учителския съвет до Св. Синод. От тях личи стремежът на учителската 

колегия непрекъснато да се подобрява учебната програма и 

педагогическата работа, за да се осъществява успешно нравственото, 

естетическото и църковно-патриотичното възпитание на учениците.  

През пролетта на 1990 г. с министерско постановление са върнати 

сградите на Софийската духовна семинария и днес в тях продължава 

обучението и възпитанието на младежите в духа и традициите на 

национално-православните ценности.  

Училището и днес продължава да бъде зародишът на кадрите на БПЦ-БП, 

като дава възможност да своите възпитаници не само да станат 

духовници, но и да се занимаят и да развият живота си в друга сфера от 

обществения живот. Много от възпитаниците на семинарията са станали 

адвокати, лекари, журналисти, писатели, певци и музиканти и всеки 

макар и изявен в своята си област никога не забравя за духовната алма-

матер. За училището, което изгражда личности. 

Ангел Карадаков 
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Децата на вярващи родители често задават на своите майки и бащи 

въпроси за вярата. Но родителите не винаги реагират правилно на 

подобни въпроси - при това става дума не само за съдържанието на 

техните отговори, но и за отношението им към такива въпроси изобщо. 

Кои са най-типичните грешки и как да ги избегнем, ни казва протойерей 

Андрей Близнюк 

 

1. Недостиг на време за отговор, подценяване на важността на 

въпросите  

Това касае не само отговорите на въпроси за вярата - на съвременните 

родители като цяло катастрофално не им достига време за общуване с 

децата. Има социологически проучвания, според които съвременният 

родител разговаря с детето си около десет минути на ден, като по-

голямата част от това време се изразходва не за разговори за душата, а 

за ежедневната рутина: „Покажи си бележника!“, „Измий си зъбите!“, 

„Научи ли си уроците?“. Затова на децата им се налага да търсят 

отговори на въпросите си от странични хора, които може да нямат 

педагогически умения, да нямат истински познания и даже не винаги да  



Как да говорим с децата за Бога: пет грешки на родителите 

 

желаят доброто на нашите деца. Не бива да се залъгваме с илюзиите, че 

е достатъчно веднъж седмично да поговорим с детето и да му прочетем 

една лекция какво е добро и какво е лошо. Не, не е достатъчно! Детето 

се нуждае от ежедневно внимание към него и ежедневен отговор на 

неговите въпроси.  

Уви, на практика е различно. Родителите отговарят: „После ще ти кажа“, 

„Все още си малък, няма да разбереш“, „Питай за това духовника си 

при изповед“. И отива детето на изповед, а там чакат още 70 човека и 

свещеникът, естествено, не му отговаря - няма време. 

Ето защо се случва дори във вярващи, въцърковени семейства да 

израснат деца, които, вече завършили училище, нямат понятие за 

възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век, а знаят само за 

задгробен живот на душата. Или например петокласник от много 

вярващо семейство задава въпроса къде са костите на Исус Христос. 

Или децата изобщо не знаят какво означава името Иисус. Такива 

примери мога да посоча много. А причината е, че родителите не 

разговарят с децата си на духовни теми.  

Нужно е родителите от самото начало да разберат, че въпросите на 

децата - всички, а не само за вярата! – са нещо много сериозно, много 

важно и да отговорят на тях е абсолютно необходимо. Нямат време? 

Значи трябва да променят нещо в ежедневието си, за да отделят това 

време.  

Нещо повече: за отговорите на детските въпроси трябва да се подготвяме 

много сериозно. Най-добре е да направим това предварително - да 

разговаряме с други родители и с духовник, да прочетем православни 

текстове, посветени на определената тема.  

Може да чуем от детето си въпрос, на който ни е трудно да отговорим 

веднага. В този случай е добре честно да кажем: „Не мога да отговоря в 

момента, но ще помисля за това, ще потърся отговор и непременно ще 

ти го кажа“. Разбира се, трябва да спазим обещанието си и да го 

изпълним възможно най-бързо. Ако се върнем към разговора след 

половин година, в съзнанието на детето вече ще е останало, че то е 

попитало, а не сме му отговорили.  
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Естествено, не можете да препращате всички детски въпроси относно 

вярата към духовника или към учителя в православното училище. Ако 

правите това, ще покажете на детето, че духовната сфера ви е чужда, че 

не познавате християнското вероучение, че вашата принадлежност към 

Църквата е изцяло външна, формална. Защото постоянно да прехвърляте 

отговора с „Попитай изповедника си“, означава да внушите на детето 

увереността, че нямате какво да отговорите.  

Разбира се, има и такива въпроси, при които на детето може да се 

каже: попитай за това и  изповедника си. Мнението на изповедника е 

много важно и е необходимо семейството да знае какво е попитало 

детето и какво му е било отговорено. Ето защо аз като духовник се 

опитвам да споделям с родителите въпросите на децата.  

Отделям специално време и в уроците си, за да могат децата да задават 

сериозни въпроси. Пускам музика и чакам търпеливо. Тези детски 

въпроси ми позволяват да изградя интересен урок. И за да ги запазя по-

добре, сложих в класната стая кутия, където децата пускат бележки с 

въпросите си. Разбира се, те ги задават и устно, но за мен е важно 

въпросите да останат записани. Изучавам динамиката на въпросите и 

проблемите на децата през последните години, откривам някои 

тенденции, разказвам за това на родителите на нашите ученици.  

2. Възмущение от неподходящата форма на въпроса  

Това също се случва доста често: детето задава въпрос, обличайки го с 

думи, които на родителите им се струват недостатъчно благочестиви или 

са някак твърде наивни, ако не и идиотски. Например: „ще има ли  



Доверието в отношенията с детето е най-важното нещо, 

което родителите трябва да пазят, култивират и развиват. 

Детето винаги трябва да знае, че за каквото и да попита, 

няма да го унизят, а ще го подкрепят. 
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гигантски ягоди в Рая?“, „а може ли да кръстим и нашата котка?“, „Иисус 

Христос имаше ли жена?“ и т.н. „Ама как смееш да изречеш такова 

нещо?!“, „как изобщо езикът ти се обърна да кажеш това?!“, възмущават 

се родителите. А в резултат у детето възниква недоверие към тях, то 

започва да се страхува да пита родителите си, за да не среща упреци от 

тях.  

 

3. Отказ да се отговаря на въпроси, продиктувани от празно 

любопитство 

Понякога родителите усещат, че детето, задавайки въпроса си, не се 

интересува много от отговора, а пита „просто така“ и затова се отказват 

да отговарят. Може би отказват в правилна форма - без упреци, може би 

някак се шегуват, но така или иначе не продължават разговора.  

А това е сериозна педагогическа грешка. Дори въпросът да е 

предизвикан от празно любопитство, това за родителите трябва да е 

сигнал, че детето изпитва недостиг на внимание и общуване. Вкопчило се 

в родителите си, гледайки ги в очите, то започва да пита каквото му дойде 

наум. Но такива „празни въпроси“ могат да бъдат прелюдия към 

истински разговор. С тези въпроси детето може би ни проверява дали 

въобще го слушаме. И ако го отхвърлим при „празен“ въпрос, то няма да 

зададе онзи истински вълнуващ го въпрос, който по някаква причина не 

може да зададе веднага: притеснява се, страхува се. Затова родителите 

трябва да отговарят дори и на „празните” въпроси, едновременно 

съобразявайки и какво ще се случи след това, накъде ще се обърне 

разговорът. 
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Ще дам пример от една книга. Детето вижда котка във входа на блока и 

иска да я погали, а баща му е против:  

- Не я гали, тя има бълхи!  

- А откъде е прихванала бълхи? - пита детето.  

- От друга котка.  

- А при нея откъде са дошли?  

И таткото търпеливо обяснява:  

- Тази котка се е заразила от котка от друг вход и така до безкрайност!  

И тогава детето казва:  

- Тате, безкрайни могат да са само числата! 

И бащата разбира, че детето му е философ! Котката е само повод за 

разговор, а на детето му е интересен животът: детето вече знае, че има 

безкрайност на числата, но няма безкрайност на котките.  

Детските психолози казват, че най-интересните, най-задълбочените 

въпроси децата задават до навършване на 13 години. А после 

„отбиването” на въпросите от възрастните и обществените стереотипи 

приземяват детето, гасят философските интереси в него. Детето става 

„като всички останали“ - не се набива на очи, страхува се от подигравки, 

защитава границите на личното си пространство. Ето защо трябва да се 

отговаря дори и на най-странните въпроси на малките деца. А тези 

въпроси, с цялата си външна наивност, могат да се окажат невероятно 

дълбоки.  

Ще дам примери от моя семеен живот. Когато една от дъщерите ми 

беше на пет години, тя осъзна, че всички хора са смъртни, че това е 

неизбежно и избухна в сълзи. Започнах да я утешавам, разказах й за 

Царството небесно, за Бога и вечния живот. Тя се поуспокои малко и 

после, вече заспивайки, каза: „Тате, ще ми липсваш, когато умреш!“. Аз 

отново започнах да я утешавам, а тя изведнъж попита: „Тате, а ти ще ме 

познаеш ли в Рая?“. 
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Този детски въпрос всъщност 

е невероятно дълбок и 

духовен. В края на краищата 

тук, в земния живот, човек 

често вижда само външното, 

а това, което се пази вътре – 

душите, дори на близки 

хора, е затворено за него; и 

затова вече там, извън 

пределите на земното 

съществуване, той просто 

няма да разпознава тези 

души, ще преминава 

покрай тях, а те ще останат за него неразгадана тайна. Ще се 

разпознаят един друг само тези, които още приживе са расли духовно 

заедно, сродили са душите си. Петгодишното дете все още не може да 

изрази това като възрастните, но е напълно способно да го почувства.  

Друг пример, с другата дъщеря. Тогава може би още нямаше четири 

години, когато, преди да си легне, попита: „Тате, а в корема ми има ли 

мъниче?“. Аз се обърках, промърморих: „Какво те прихваща, дъще, 

заспивай, хайде!“. А тя, недоволна от моя отговор, пак попита: „Е, може 

би колкото зрънце?“. Съвсем се обърках -  е, не, не се разказва на такъв 

дребосък за репродуктивната система! Смотолевих нещо от рода на 

„Друг път ще поговорим ...“. А тя въздъхна: „Жалко ... Щях да го нарека 

Тьома.“  

И изведнъж разбираш, че просто не си готов за такъв разговор, не си 

готови за факта, че още на тази възраст дете може да мисли и чувства 

толкова дълбоко, че в него вече да се пробужда майчинството; и не може 

просто да му се каже: „Като пораснеш, ще ти кажа“; трябва да 

подготвиш отговорите си отрано. 

4. Еднократен отговор 

Когато детето е попитало и вие сте отговорили, това не означава, че 

темата е затворена. Детето е получило отговор от Вас, но това е само 

началото на разговора. Важно е на този свой въпрос то да получи 

отговор и от други хора. Ако детето е задало въпрос на майка си, то е  
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добре тя задължително да разкаже за това на бащата: „ето, скъпи, детето 

това попита, а аз му отговорих така”. Много добре би било, ако таткото 

подходи към детето и каже: „Знаеш ли, мама ми разказа какъв въпрос 

си й задал/а. Много е добре, че мислиш толкова дълбоко! А от своя 

страна аз бих могъл да ти отговоря по този начин: ... ". 

Тоест, важно е детето да има обемно възприятие за света, а не плоско, 

еднообразно. Защото мъжете и жените мислят по малко по-различен 

начин и ще отговорят по различни начини, а в резултат ще се получи 

стерео ефект.  

Освен това, дори и никой освен вас да не отговори на въпроса на детето, 

би било добре след известно време, когато то стане по-голямо, да се 

върнете към този разговор, да му посочите и други страни на проблема, 

които по-рано са били неразбираеми за него. Това, разбира се, се 

отнася преди всичко към светогледни или богословски въпроси като 

„откъде в света има толкова зло?“, „защо в Библията не се казва нищо за 

динозаврите?“, „защо Бог не спира злите хора да обиждат добрите 

хора?“ и т.н. Такива въпроси никога не могат да бъдат напълно 

изчерпани: колкото по-голямо става детето, толкова по-задълбочен е 

отговорът, който то може да възприеме.  

Разбира се, ако родителите са отговорили веднага, а чувстват, че не са 

особено компетентни по тази тема, че отговорът им е бил твърде 

относителен, е нужно да вникнат по задълбочено във въпроса, да 

прочетат подходяща литература, да попитат знаещи хора и възможно 

най-скоро да поговорят отново за това с детето, да допълнят отговора си.  

5. Надценяване на собствените познания 

Случва се също така обаче родителите да са непоколебимо убедени, че 

знаят всичко за православието и могат да отговорят без грешка на всеки 

въпрос. Те отговарят на децата веднага - и отговарят неправилно; 

отговорите им не съответстват на църковната традиция. Отговарят въз 

основа на някакви стереотипи и слухове, битуващи в околоцърковните 

среди, безмислено повтарят нечии думи.  

Особено често се случва това с въпроси за църковния живот, звучащи 

сега доста остро, вълнуващи общественото съзнание. Например, какво 

се счита за ерес? Икуменизмът ерес ли е? И родителите, които се борят  



Как да говорим с децата за Бога: пет грешки на родителите 

 

с тази ерес в просторите на интернет, отговарят и на децата си по 

съответния начин, не доверявайки се на мнението на свещеници.  

Много е важно детето да разбере, че има семейство, но има и църква, 

има и духовник, има и енорийска общност и не трябва да се изолира 

(включително със своите въпроси) само в рамките на семейството. 

Естествено, имам предвид ситуацията, в която имаме внимателен 

духовник и здрава общност (а такива са все повече).  

Ако родителите прилепят детето само за себе си, то когато то порасне, 

когато стане на 14-15 години, когато падне родителският авторитет, тогава 

то ще остане с въпросите си сам-само. То вече няма да пита родителите 

си - няма да им се довери, а до него няма да има никого друг... 

Превод: Недялка Иванова 

Източник: www.foma.ru 
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