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Възстановява се периодичното 
издание “Богословски вестник”
Вестникът излиза през 1995-96 година, като първият брой е издаден за празника на

 св. Климент Охридски

      За празника на светите Трима Све-
тители - св. Василий Велики, св. Григо-
рий Богослов и св. Йоан Златоуст излиза 
първият брой на възстановеното пери-
одично издание на студентите от Бого-
словския факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“, създадено в края на 1995 г. 
Вестникът излиза за първи път за празни-
ка на св. Климент Охридски, но поради 
лошите тогава икономически условия не 
успява да просъществува дълго време. 
Изданието ще бъде ежемесечно и ще се 
осъществява съвместно между право-
славния сайт „Добротолюбие“ и магис-

търската програма „Църковно-социално дело“ при Богословския факултет. Във вестника място ще на-
мират актуални коментари и интервюта по богословски теми, творчество на студенти, есета, новини и 
други авторски публикации.

ПРИВЕТСТВИЕ
   Уважаеми читатели, поздравя-
вам Ви с празникан светите Трима 
Светители и възобновяването на 
перидочното издание “Богослов-
ски вестник”! Надявам се то да 
се превърне в свободна трибуна за 
всички студенти и преподаватели, 
които да споделят своите жур-
налистически материали, мнения 
и коментари по актуални бого-
словски проблеми. Надяваме се, че 
както ние някога, като студенти, 
положихме усърдие и желание за 
създаването на тази печатна ме-
дия, така и днес студентите от 
Богословския факултет ще пре-
гърнат идеята и ще успеят да 
продължат делото по проповядва-
не на Словото Божие! 

    доц. д-р Костадин Нушев

Поздравление на Българския па-
триарх Неофит по повод празни-
ка на богословските школи

Обични в Господа братя и сес-
три,
   Дивни светители е избрала све-
тата Църква за небесни застъп-
ници и покровители на своето 
богословие и този неин избор 
не е случаен. Той отразява из-
ключителността на стореното от 
светите Трима светители за цър-

Част от първата редколегия на “Богословски вестник“ 
- свещ. Й. Пашев, доц. д-р К. Нушев и доц. д-р Е. 
Дамянова на конференция през 2016 г. в Швейцария.

ковното богословие, заедно с техния общ завет и послание към по-
коленията, че богословието е усвояване колкото на знания, толкова 
и на съобразен с тези знания начин на живот, и че тези две неща са 
в неразривна връзка, неотделими едно от друго. Стр. 2
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   Не е случайно и това, че още 
преди хилядолетие Църквата 
е определила един общ ден за 
прославата на тези три велики 
свои светила – Василий Велики, 
Григорий Богослов и Йоан Зла-
тоуст. Авторитетът и славата на 
всекиго от тях са били толкова 
големи както приживе, така и 
след отминаването им от този 
свят, че са могли да предизвикват 
не само възхищение, но и такова 
преклонение, което да прерасне 
в разделение сред християни-
те в зависимост от това кой на 
кого от тримата е отдавал своите 
предпочитания.
   Всичко това съхранява своя-
та важност и валидност и днес 
– в началото на третото хрис-
тиянско хилядолетие, когато 
богословската мисъл на светата 
Православна църква се разгръ-
ща в нови условия, в различен 
духовен и културен контекст, 
изправена пред нови, не по-ле-

ки предизвикателства. И днес от 
нас се очаква да преследваме с 
усърдие висотата на богослови-
ето на светите Трима светители 
като познание и начин на живот, 
както и да пазим святото един-
ство на Църквата и на нейната 
богословска мисъл.
   Богословието на Църквата 
извира от вечния и непреходен 
извор на божественото Откро-
вение и във всички времена има 
една основна и най-важна цел: 
да тълкува вечните истини на 
това Откровение така, че те да 
бъдат разбирани, възприемани 
и претворявани в живот. Това е, 
което Творецът очаква от нас и 
което по съвършен начин са ни 
показали и оделотворили както 
светите Трима светители, така и 
всички богоносни отци и учите-
ли на Църквата от всички време-
на.
   Пазете усърдно заветите на 
честваната днес от Църквата 

троица дивни богослови, подра-
жавайте им според силите си и 
надграждайте върху стореното 
от тях, за да имате светите им 
молитви и да принасяте и вие 
плод стократен (Лука 8:8), за 
слава на Бога и за доброто и бла-
гопреуспяването на православ-
ния ни народ.
   По молитвите на Пресвета 
Богородица, на светите Трима 
светители и божествени наши 
учители, на всички богослови на 
светата Църква от всички време-
на,  на светите равноапостолни 
братя Кирил и Методий и на св. 
Климент Охридски, Всеблагият 
Бог да ви укрепява и Светият 
Негов Дух да ви упътва във вся-
ка мъдрост и всяка истина!
   Честит и благословен празник! 
   С отеческа в Христа обич, 

† НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ 

Поздравление на Българския патриарх Неофит по 
повод празника на богословските школи

Съобщения

На 27.01.2022 г. факултетният съвет 
на Богословския факултет потвърди 
решението на научното жури доц. 
д-р Клара Тонева да бъде избрана на 
академична длъжност “професор”, 
а гл. ас. д-р Любомир Игнатов - на 
академичната длъжност “доцент”.

Празникът на светите Трима Светители в Бого-
словския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
   Негово Високопреосвещенство Старозагор-
ският митрополит Киприан възглави тържестве-
ната Св. Литургия в академичния параклис “Св. 
Климент Охридски” при Богословския факултет 

на СУ, по повод празника на светите Трима Све-
тители. 
   Високопреосвещеният митрополит съслужи със  
ставр. ик. Михаил Михайлов, ставр. ик. Стефан 
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Академичен семинар за 
Християнската етика 

като богословска наука в  
българската  академична 

и църковна традиция
   На 21 декември 2021 г.  в рамките на лекциите по Нравствено богословие за студентите от трети 
курс редовно обучение на Богословския факултет се проведе академичен семинар по темата за разви-
тието на Православната християнска етика в България през ХХ век. Темата на семинара е свързана с 
научно-изследователски проект към Катедра „Систематическо богословие“ (№ 80-10-177/2021). Про-
ектът на тема: „Развитие на православната християнска екита като богословска наука в Българската 
църковна и академична традиция през ХХ век“.  В рамките на научния проект се направи опит за 
критичен анализ на състоянието на научните изследвания по темата на проекта и очертаване на ак-
туалността на научната проблематика. Повече за програмата на семинара може да прочетете в сайта  
„Добротолюбие“.

Стайков, протойерей доц. д-р Иван 
Иванов, протодякон Александър Не-
шев и дякон Ангел Георгиев. Песно-
пенията на Тайнството Евхаристия 
бяха изпълнени от преподаватели при 
Богословския факултет, ръководе-
ни от доц. д-р Любомир Игнатов. По 
време на Литургията бе прочетена и 
заупокойна молитва за приснопамет-
ния новопреставлен протопрезвитер 
Николай Шиваров, който в началото 
на тази година се престави пред Бога. 
   В края на Божествената св. Литур-
гия митрополит Киприан прочете поз-
дравителния адрес до Богословския факултет от 
името на Светейшия Български патриарх Неофит. 
В него се казва: “Богословието на Църквата изви-
ра от вечния и непреходен извор на божественото 
Откровение и във всички времена има една основ-
на и най-важна цел: да тълкува вечните истини на 
това Откровение така, че те да бъдат разбирани, 
възприемани и претворявани в живот. Това е, кое-
то Творецът очаква от нас и което по съвършен на-
чин са ни показали и оделотворили както светите 
Трима светители, така и всички богоносни отци и 
учители на Църквата от всички времена”. 
   От името на преподавателите деканът на Бого-
словския факултет доц. д-р Ивайло Найденов бла-
годари на митрополит Киприан, както и на Св. Си-
нод на БПЦ-Бп за духовната подкрепа и грижа към 
преподавателите и студентите от Богословския 

факултет. Той каза още, че се надява архиереите 
да напътстват преподавателите и в откриването на 
онези добри семена, които биха се превърнали и в 
добри плодове, а именно студенти за висшата ни 
богословска ни школа. 
   Негово Високопреосвещенство отправи и офи-
циална покана към колегията на Богословския 
факултет за осъществяването на официално по-
сещение в Старозагорска епархия. Митрополит 
Киприан връчи и плакет за заслуги към Староза-
горска епархия на доц. д-р Любомир Игнатов.
   Празникъчният ден продължи с лекция на гл. 
ас. д-р Венцислав Каравълчев, която бе на тема: 
„Възникването на празника на Тримата светители 
– исторически контекст и църковно послание“.

Източник: Официален сайт на Св. Синод



в превъзходните си текстове цялото и духовно и 
богословско богатство. Придобили лична святост 
и преизобилна благодат като учители и епископи 
на Църквата светите трима светители оставят не-
залязваща светла диря в живота на Църквата и със 
своя духовен подвиг остават светъл пример за все-
ки вярващ в Христа и служител на Църквата.
   Ето защо в по-ново време Православната тра-
диция на тяхната съвместна почит прераства и в 
съвместно решение на поместните православни 
църкви денят на Тримата светители в църковния 
календар (30 януари) да се чества като празник 
на висшите православни богословски училища, а 
тримата йерарси – св.Василий Велики, св. Григо-
рий Богослов и св. Йоан Златоуст, да бъдат почи-
тани като небесни закрилници и духовни покро-
вители на всички православни духовни школи. 
Тази традиция се утвърждава през 30-те години на 
ХХ век, когато след Първия световен конгрес на 
висшите православни богословски школи в Атина 
(1936) е решено за патронен празник на духовни-
те училища, институти и Богословски факултети 
да се възприеме и чества денят на Светите Трима 
Светители. В това решение прозира и един стре-
меж да се съгласуват и координират богословските 
изследвания и да се споделят достигнатите научни 
резултати и духовни плодове в различните право-
славни центрове на висшата богословска наука в 
съвременния свят. Не на последно място причи-
ната е и в това, че след Болшевишката революция 
в Русия са закрити четирите големи Духовни ака-
демии в Москва, Санкт Петербург, Киев и Казан 
и всички духовни семинарии, а академичните 
традиции на православната богословска наука от 
края на ХІХ и началото на ХХ век са прекъсна-
ти. Представителите на тези православни духовни 
школи са изгонени или емигрират от Русия и пре-
местват центровете на своя научно-академичен и 
духовно-интелектуален живот в Западна Европа – 
в Париж, Берлин и Прага; в Балканските страни 
– в София и Белград, а по-късно и в Северна Аме-
рика. За около три десетилетия в Съветска Русия 
е прекъсната традицията на висшето академично 
обучение по богословие и Православната църква 

възстановява две от своите Духовни академии, 
и то в силно ограничен мащаб, чак след Втората 

световна война през 1946 година.
   При тези обстоятелства във времето между двете 
световни войни инициативата за Всеправославно 
честване на Светите трима светители като патро-
ни и духовни покровители на Православното бо-
гословие и висшите духовни школи има функци-

ята и значението да обединява духовно научните 
търсения в различните богословски центрове, да 
съхранява традиционния светоотечески дух на 
Православното богословие и неговата неразривна 
връзка с Църквата, които най-ярко се манифести-
рат в личността и делото на великите църковни 
учители св.Василий Велики, св. Григорий Бого-
слов и св.Йоан Златоуст. По времето на дълбоката 
следвоенна духовна криза и пред лицето на новите 
предизвикателства на съвременния свят нараства 
необходимостта от общо свидетелство на Право-
славната църква, в което да се включат духовните и 
интелектуални сили на всички богословски школи 
на поместните църкви. Това съвместно или събор-
но свидетелство за Христовата истина и Правосла-
вието се ориентира все по-отчетливо към духа на 
възраждащия интерес към дълбоките светоотече-
ски традиции и т.нар. “неопатристически синтез” 
и освобождаване от “псевдоморфозата” на право-
славното академично богословие, формулирани 
от прот. Георгий Флоровски. В подобна насока ра-
ботят, както представителите на руското богосло-
вие, така и все повече през ХХ век водещите пред-
ставители на съвременното гръцко православно 
богословие. След закриването на Духовните ака-
демии в Русия водещи представители на руското 
богословие се групират около Руския православен 
богословски институт “Свети Сергий” в Париж и 
около руското религиозно-философско списание 
“Путь” (1923-1939), което е закрито от нацистите 
след превземането на Париж. Богословската пе-
риодика (сп.”Православна мисъл”) на института 
“Св. Сергий” по това време е едно от водещите 
издания в очертаното неопатристично направле-
ние през периода след Втората световна война. 
Тук големи православни богослови като Влади-
мир Лоски, Георги Флоровски, архим. Киприан 
Керн, Павел Евдокимов, Йоан Майендорф, прот. 
Николай Афанасиев и други задълбочават бого-
словските проучвания върху неизследвани извори 

 
Тримата архиереи са 

покровители на Православното 
богословие.

 
Почитат се заедно от всички 

Поместни православни църкви. 
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Светите Трима 
Светители – 

небесни покровите-
ли на богословската 

наука и 
висшите православ-
ни духовни школи

   Православната църква е отредила от векове 
да се чества заедно в един и същи празничен ден 
(30 януари) паметта на Светите трима светители 
св.Василий Велики (ок.330-379), св. Григорий Бо-
гослов (329-390) и св.Йоан Златоуст (354-407) и 
така да се отдава тържествено и съборно почит на 
тяхното просветителско и учителско дело. Тези 
велики йерарси на Църквата в Православната 
традиция се почитат и възпяват като “вселенски 
учители” и “стълбове на богословието”, които със 
своето превъзходно богословско учение и безу-
корен християнски живот са просветили духовно 
Вселената с божествените истина на Христовото 
Евангелие, а с богоозарената си мисъл са разкри-
ли в пълнота тайната на Пресвета Троица. Придо-
били блясъка на истината от “Трисолнечното Бо-
жество” и озарили с лъчите на нейната божествена 
светлина Вселената тримата йерарси са наистина 

велико и непомръкващо “тризвездие” на духовния 
небосклон на Христовата църква.
   Ако се вгледаме в духовното наследство и се 
опитаме да обозрем мислено богословското твор-
чество на тримата светители ще установим, че 
всеки един от тях е допринесъл в преголяма сте-
пен за утвърждаването на чистотата на догматиче-
ското учение на Вселенската църква. В смутни за 
нея времена всеки от тримата свети отци се е под-
визавал твърдо и самоотвержено за преодоляване 
и оборване на заблудите на еретически учения и 
разколи, смущавали Христовото общество чрез 
стихиите на света или човешкото мъдруване.

   Борбата на св. Василий като епископ на Кесария 
Кападокийска срещу заблудите на евномианите 
и арианите и срещу схизмите в неговия диоцез и 
проповедите на св. Григорий Богослов срещу ари-
ани и духоборци в Константинопол остават ненад-
минат пример за духовна вярност към чистотата 
на Православното учение на Църквата и образец 
за архипастирско служение за нейното единство.  
Богословските съчинения на двамата кападокий-
ски отци – “За Светия Дух” на св.Василий Вели-
ки и знаменитите “Пет богословски слова” на св. 
Григорий,  остават като ненадминати шедьоври на 
догматическото учение и класически извори на 
Православното църковно предание.
   С превъзходните си екзегетически беседи и 
тълкувания на библейските текстове от Стария 
и Новия Завет тримата светители са допринесли 
твърде много и в необозрима степен за вниква-
нето в дълбините на духовния смисъл на Свеще-
ното Писание. Беседите върху “Шестоднева” на 
св. Василий и тълкуванията на св.Йоан Златоуст 
върху старозаветните и новозаветните книги на 
Свещеното Писание остават и до днес основопо-
лагащ извор за библейското и систематическото 
богословие на нашата Църква. Тримата църковни 
йерарси разкриват в своето богословие дълбоките 
тайни на Бога и човека, Домостроителния Божий 
план за сътворението на света и спасението на чо-
века, Тайната на Боговъплъщението и Христовото 
възкресение. С нравоучителните си беседи и нрав-
ствени правила споменатите църковни учители са 
разкрили и оградили чистотата на християнската 
нравственост и са посочили здравия и верен път 
за духовното подвижничество в добродетелите; 
устроили са правилата за служение на свещен-
ството и устава на монашеския живот. Устроили 
са чинопоследованията на светата Божествена 
литургия на Православната църква като са вплели 

 
Светите Трима Светители се 
борят до края на живота си с 

ересите. 
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Преживени наброски по книгата 
„Секуларизираната религиозност“ 

на проф. д-р Клара Тонева 
   Когато дъщеря ми (на 11 години) погледна ко-
рицата, попита най-непринудено и без никаква по-
ложителна или отрицателна оценка: „Това икона 
ли е?“. Смятам че и ние, за да се задълбочим и 
за да заемем позиция трябва да се замислим по 
този въпрос. Отговорът може да даде само Църк-
вата. „Замислянето“ минава през съпоставката с 
безспорния Рубльов образец. На пръв поглед в мо-
дерната икона на художничката Иванка Демчук се 
открояват използваните цветове за фона, за нимба, 
за одеждите; използваните форми – евхаристий-
ната чаша като планета, троновете като изчистени 
линии. Всъщност спрямо Рубльовата Троица са 
изчистени не само линиите, но и много изображе-
ниясимволи направо отсъстват. Ангелските криле, 
домът Авраамов, Мамврийският дъб и планината 
Мория не са част от съвременното изображение. 
Като че ли съвременният човек няма необходи-
мото знание да види единството между Стария и 
Новия Завет, между шатрата на Авраам и храма, 
закланото теле и евхаристийната чаша. Личното 
ми възприятие за съвременната икона е като за 
изкуство, което използва някои от принципите на 
иконописта. Никой не може да знае как един човек 
ще достигне до Бога. Възможно е това изкуство 
да докосне някого и той чрез него да влезе в хра-
ма. Иконата е като проповедта. Откривайки нови 
аспекти към живота на светеца или изобразеното 
библейско събитие ни доближава до  Бога.
 
За Кого е книгата?

Заглавието на книгата ни насочва към времето, в 
което живеем. В книгата се показва отношение-
то на найразпространените религии към него. 
Разобличен е капанът на плурализма, либерали-
зма и мултикултурализма, който сами сме си из-
ковали и дори сме се настанили удобно в него. 
Детайлните картини за объркаността на поколе-
нията, псевдоученията, начините на изповядване 
на религиите, държавността, политиката, психо-
логията са описани и разтълкувани, следвайки 
големите български богослови: архим. Евтимий 
(Сапунджиев), проф. Борис Маринов, проф. Иван 
Панчовски, проф. Николай Маджуров. Обаче тази 
книга не е за идентичността по принцип, вярата 

по принцип, стремежите по принцип. В нея се 
говори за Единствения Източник на битието. От-
където отговорът на екзистенциалните въпроси 
става лесен, ясен и явен. Литургичният живот е 
този, за който сме създадени и който ни предла-
га истинската свобода. Как да го постигнем, защо 
пътищата извън Христос и Църквата са пагубни и 
защо християнската мисия е винаги в своето на-
чало са само част от въпросите, които получават 
отговор от автора. Казано накратко тази книга не 
се чете, тя се преживява. Книгата дава гледната 
точка за това, че ние не сме жертви на времето, а 
на собствените си действия. 

Елена Дюлгерова

на патристичното и византийското богословие и 
концентрират интересите си предимно върху ду-
ховното наследство на исихазма и богословието 
на Св. Григорий Палама. Постепенно през втората 
половина на ХХ век и в руските авторитетни бого-
словски издания на Московската патриаршия за-
почват да се превеждат и публикуват трудовете на 
тези руски богослови, които творят в емиграция, 
и да се възприема тяхното творчество като израз 
на духа на Православното предание на Църквата и 
плод на усилията на съвременната наука да изрази 
Православието като вселенска и универсална ис-
тина на Христовата църква.
   След 1991 г. в Русия отново активно се възста-
новява живота на висшите богословски школи и 
се активизира дейността на Духовните академии 
и на нови православни институти. Пример за това 
е работата на нови висши академични институ-
ции като “Свято-Тихоновския Православен бо-
гословски институт” в Москва и много други ду-
ховно-просветни учреждения на Руската църква. 
Обновлението на православната богословска на-
ука и изграждането на съвременното православно 
богословско обучение днес се извършват изцяло в 
контекста на възприемането на достиженията на 
големите православни духовници и богослови от 
ХХ век. Така традициите на руското православно 
богословие и неговите научни постижения, някога 
пренесени на Запад и съхранени там в църковните 

школи на православната диаспора, отново се за-
връщат в своята родина и въздействат плодотвор-
но на обновлението на духовния живот и просвет-
ното дело на Църквата.
   Този процес се засилва особено много и в бо-
гословските школи на поместните православни 
църкви на страните от Източна Европа след края 
на комунистическия период, когато започнаха да 

се преоткриват отново духовните корени на Пра-
вославното учение на Църквата и да се усвояват 
активно достиженията на съвременната право-
славна богословска наука. Днес под духовната 
егида и небесния покров на Светите трима свети-
тели – св. Василий Велики, св. Григорий Богослов 
и св. Йоан Златоуст, духовници и богослови от 
Православните висши църковни школи и акаде-
мични институции  в целия православен свят как-
то от православните поместни църкви и страни, 
така и от православната диаспора, полагат усилия 
за продължаване на традициите на светоотеческо-
то богословие на Църквата и търсят духовна под-
крепа и благословение от “вселенските учители” 
на Православието и “стълбовете” на неговата ис-
тина.

доц. д-р Костадин Нушев
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Празнуването на
 Сретение Господне

   Празнуването на Сретение Господне не е само историческо възпо-
минание.
   Вдъхновени като Симеон от същия Свети Дух, и водени от същия 
Дух в Църквата на Спасителя, членовете на Църквата могат да очак-
ват своята собствена среща с Господа. И също като праведния Симе-
он могат да свидетелстват, че и те могат да напуснат света с мир, след 
като очите им са видели Божието спасение в лицето на Христа.

   В църковната служба на този ден се подчертава фактът, че Иисус, Синът и Словото Божие, чрез Кого-
то бе създаден света, сега лежи като младенец в ръцете на праведния Симеон. Същият този Божи Син, 
Законодателят, сега Сам изпълнява Закона, носен на ръце като човешко дете, като дете на смъртни хора.
   Сретение Господне е един от дванадесетте велики празници през годината. По благочестив обичай и 
днес новородените деца на 40-ия ден от рождението им се занасят в храма за благословение и на май-
ките се чете определена молитва.

о. Томас Хопко, из гл. “Богослужение” на кн. “Православната вяра”, т. II
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Към храма

От Светло чувство озарен
В плен на Любов необикновена
Върви към Храма всеки ден
Сърце, душа и нежност 

Сърце, душа и нежност 
Поставени в нозете Божи
И споделени с човека
Върви към Храма всеки ден 

Светец е, който в мир живее
Книжовност, който сее
В плен на Любов необикновена
От Светло чувство озарен.

Теодора БЛАЖЕВА

СВЕТИ КЛИМЕНТЕ!

Свети Клименте, божий светителю,
моли Бога за нази ти там!
Свети Клименте, наш покровителю,
на колене стоим в твоя храм.

Свети Клименте, чуй ни стенаньето:
робство ново и по-зло търпим;
Свети Клименте, виж ни страданьето,
но със глас ний не смейм да скърбим.

Свети Клименте, ний те обичаме,
ти си българин, ти наш си светец,
в скръб, неволи към теб само тичаме,
свещи палим пред твоя венец.

На теб само надежда възлагаме,
еднородче, закрилниче благ,
в тез въздишки душата си влагаме;
ти любил си ни много, люби ни ти пак.

Ти ни гледаш, кат жив, от иконата,
жив пък наште деди си гледал,
цар Борису видял си короната
и величьето старо видял.

Свети Клименте, чуй днес молбите ни -
твойта само услишал би Бог -
о, моли се, че тежки са дните ни
и тиранът е много жесток.

Чуй как страдаме! Сгрей ти сърцата ни,
с радост нашата нощ осветли,
свети Клименте, дай на децата ни
да не видят, кат нас, мъки зли.

Ободрявай духа, крепи силите
на онез, дето идат към нас,
на юнаците там, вихрокрилите,
чийто братски дочуваме глас.

Помогни ни - велик в небесата си -
помогни ни, о духо блажен,
да празнуваме ний свободата си
ведно с твоя светителски ден!

Декември 1915 г. 
 Иван ВАЗОВ
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дело” при Богословския факултет на СУ “Св. 
Климент Охридски”. Новото издание на вестника 
е продължение на дейностите по научно-изследо-
вателски проект (№ 80-10-177/2021). 

Редакционна колегия: 
Главен редактор - доц. д-р Костадин Нушев
Редактор, дизайн и предпечат - Ангел Карадаков
Координатор и фотограф - Елена Дюлгерова

За кореспонденция: bogoslovski-vestnik@abv.bg

ISSN: 1310-697Х


