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Благовещение на Пресвета Богородица 
и началото на нашето спасение 
Тайнството, извършило се 
в деня на Благовещението 
привежда в изумление не 
само човешките умове, 
но и всички високи ангел-
ски умове. Недоумяват и 
те как Безначалният, Не-
обятният и Непристъпен 
Бог е понизил Себе Си до 

„образ на раб“ и е станал 
Човек, без при това да 
престава да бъде Бог и ни 
най-малко да умалява Бо-
жествената Си слава! Как 
Пресветата Дева е могла 
да вмести в пречистата си 
утроба нетърпимия огън 
на Божеството и да остане 

невредима и пребиваваща 
навеки като Майка на Въ-
плътилия Се Бог? Толко-
ва е велико и чудно това 
Тайнство на Въплъще-
нието на Сина Божий от 
Пресветата и Приснодева 
Мария и с такава Божест-
вена премъдрост е изпъл-

нено! Радвайте се всички 
земнородни, радвайте се 
особено вие, верни хрис-
тиянски души, но се рад-
вайте със страх и трепет 
пред величието на Тайн-
ството на благочестието! 

Стр. 4

 стр. 6

Патриарх 
Неофит: Да 

измолим 
от Господа 
скорошно 

прекратяване на 
братоубийствена 

война

Докторска защита в 
Богословския факултет 
на СУ „Св. Климент 
Охридски“

В Богословския факултет на 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ се проведе 
публична защита на докторската 
дисертацията на Ваня Величкова 
Карчина на тема: „Християнската 
любов към ближния в съвремен-
ния секуларен контекст: проблеми 
и предизвикателства“. Защитата се 
проведе на 18 март 2022 г. в осма 
аудитория на факултета. Научно-
то жури в състав: проф. д-р Клара 

Асенова Тонева (председател на 
журито), доц. д-р Костадин Кири-
лов Нушев (научен ръководител 
на докторанта), проф. д-р Жорже-
та Димитрова Назърска, доц. д-р 
Магдалена Маринова Легкоступ, 
и доц. д-р Свилен Милков Тутеков 
гласуваха единодушно за присъж-
дане на образователната и научна 
степен „доктор“ на Ваня Карчина.                                                                           

                                                Стр. 2

„Войната и военната служба в светли-
ната на Християнството и Библията“
Въпреки технологичния и културен напредък на човечеството в XXI век, в 
морално отношение нищо не се е променило от времето на грехопадението 
до сега. За съжаление войната е реалност и днес така, както е била и през 
вековете. „Случва се да казват за нещо: „виж, на, това е ново“; но то е било 
вече през вековете, що са били преди нас.“  (Екл. 1:10)   
                                                                                                                 Стр. 5-7
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Дисертацията е в областта на 
Християнската етика и спада 
към систематическото богосло-
вие, според сегашното разделе-
ние на катедри в Богословския 
факултет.
Фокус на академичното из-
следване е търсенето на при-
чините, довели до промяната в 
традиционната християнска до-
бродетел, а именно – любовта 
към ближния - в контекста на 
българското общество през по-
следните три десетилетия. Ваня 
Карчина защитава тезата, че „от-
дръпването от Бога и липсата на 
жива, просветена вяра, води до 
промяна на разбирането на хрис-
тиянската любов към ближните. 
А от изпълването й със секула-
рен контекст – произлизат кри-
зите и сътресенията в днешното 
българско общество”. 
Председателят на научното жури 
проф. д-р Клара Асенова Тонева 
определи като особено полезно 
познаването и позоваването на 
разработките на професорите 
Ганчо Пашев и Иван Панчовски. 
Членовете на журито откроиха 
добрия авторов стил на писане, 
който улеснява разбирането и 
допринася за яснотата на изло-
жените тези. 
В перспективата на подмяна на 
христоцентричния с антропо-
центричния морал е представен 
съпоставителен анализ между 

християнската и светската ети-
ка. Поставя се въпросът дали 
човек трябва да живее според 
християнските добродетели или 
според светските морални прин-
ципи. Изясняват се последиците 
от единия и другия начин на жи-
вот по отношение на семейство-
то, училището, социалните гри-
жи и обществените отношения. 
В своята рецензия проф. Тонева 
изтъква ценността на разглежда-
нето на философско-етическите 
и исторически предпоставки за 
секулариацията на българско-
то общество през призмата на 
християнската етика. 
Приносният характер на този 
труд се заключава в следните 
положителни особености: 
1. Първи опит в българското 
богословие за богословско-ети-
ческо изследване на актуалното 
състояние на християнската лю-
бов към ближния в български 
контекст.
2. Осъществяване на богослов-
ско-етически сравнителен ана-
лиз между християнската любов 
към ближния и съвременния 
светски хуманизъм; извеждане и 
анализ на проблемите, които са 
резултат от секуларното разби-
ране на любовта по отношение 
на семейството, училището и 
обществените отношения.
3. Предлага опит за изграждане 
на систематичен подход за обоб-

щаване на емпирични данни от 
социологични изследвания на 
ценностните нагласи в българ-
ското общество, което е от полза 
за богословските изследвания в 
областта на християнската ети-
ка.
В своето становище проф. На-
зърска откроява точното нами-
ране на предпоставките за дес-
табилизацията на християнското 
семейство, християнското обра-
зование и възпитание и хрис-
тиянската социална дейност в 
България, а именно водената 
атеистична политика през вре-
мето на комунистическото то-
талитарно управление и заклю-
чава: „Като цяло, дисертацията 
е успешен опит да се съчетаят 
възможностите на нравствено-
то богословие, светската етика 
и социалната антропология по 
актуална научна тема и значим 
социален проблем.“
Доц. д-р Магдалена Легкоступ 
изтъква методологическата пол-
за от прецизно теоретизираната 
първа глава, в която Ваня Кар-
чина изследва библейските ос-
нования, богословско-етическия 
характер и църковно-социалните 
аспекти на християнската любов 
към ближния. „Специално вни-
мание се отделя на същността, 
свойствата, проявите и наруше-
нията на християнската любов 
към ближния и нейното място в 

служението на Църквата.“ 
Научният ръководител на док-
торантката - доц. д-р Костадин 
Нушев посочва, че научният ха-
рактер и обем на използваната 
първична и изворова литература, 
научно-критичната литература, 
официалните църковни докумен-
ти и статистически източници 
и данни, съответстват на специ-
фиката на изследваната актуална 
проблематика, кореспондират не-
посредствено с предмета и обекта 
на проучване като свидетелстват 
за библиографска осведоменост, 
критичност и добра подготовка 
на дисертантката за самостоя-
телно и научно изследване по 
темата на дисертационния труд. 
„Систематичният богословски 
поглед към проблемното поле и 
обекта на изследването, от гледна 
точка на православната християн-
ска етика, определя и възприетия 
от докторантката концептуален 
модел за проучване на основни-
те теоретични и приложни аспе-
кти на темата, който предполага 
едновременно богословско-сис-
тематически, християнско-ети-
чески и приложно-практически 
характер на дисертационното из-
следване.“, допълва становището 
си доц. Нушев.
В своя труд Ваня Карчина посоч-
ва като средство за преодоляване 
на духовните кризи в българското 
общество прилагането на Страте-
гията на БПЦ за духовна просве-
та, катехизация и култура (2012), 
в която детайлно са очертани раз-
нообразни средства за приобща-

ване на учениците, младите хора 
и православните семейства към 
Църквата, както и за по-широка 
социализация на нейната дей-
ност, така че цялото общество да 
бъде „посветено“ в душеспаси-
телната ѝ мисия. 
Дисертационният труд на Ваня 
Карчина обхваща обем от 356 
стандартни машинописни стра-
ници, разпределени в предговор, 
увод, три обособени глави, заклю-
чение, библиография и три при-
ложения, които имат непосред-
ствено отношение към темата във 
връзка с основните проблеми на 
представеното дисертационно 
изследване. Научните изследва-
ния по темата на дисертацията 
са проведени в рамките на док-
торска програма по „Нравствено 
богословие” при Богословския 
факултет на  СУ „Св. Климент 
Охридски“ през периода между 
2018 – 2021 година под научното 
ръководство на доц. д-р Костадин 
Нушев. Приложени са и пет пуб-
ликации по темата на дисертаци-
ята: 
1. „Християнската любов като 
евангелска добродетел в бого-
словско-етическите трудове на 
проф. д-р Иван Панчовски”. – 
В: Богословското творчество на 
професор Иван Панчовски и ду-
ховно-просветната традиция на 
Българската Православна Църк-
ва. УИ „Св. Климент Охридски”, 
С., 2018г., с. 127-132.
2. „Грижата и служението на 
ближния като проява на христи-
янската любов в съвременното 

секуларно общество”. – В: Пра-
вославие – традиция и съвремен-
ност. Том 6, Пловдив, 2020г., с. 
37-51.
3. „Пандемията днес – един бо-
лезнен, но толкова необходим 
урок по християнска любов”. – 
В: Сборник доклади от годишна 
университетска научна конфе-
ренция. Том 2, Научно направле-
ние „Педагогически и хуманитар-
ни науки”, ВТ, 2020г., с. 86-92.
4. „Християнската любов към 
ближния в служението на Църк-
вата”. – В: Свидетелство, служе-
ние и богослужение на Църквата. 
Сборник статии, съставител Иво 
Янев, УИ „Св. Климент Охрид-
ски”, С., 2021г., с. 190-199.
5. „Ролята на религиозното обра-
зование за възпитание на младите 
хора в християнските нравствени 
ценности и добродетели”. – В: 
Богословска мисъл, бр. 2/2018г., 
с. 149-155.
Ваня Карчина е професиона-
лен бакалавър по здравни грижи 
(1989), бакалавър по богословие 
на СУ и магистър в програмата 
„Вяра и живот“ при СУ (2014-
2016). Тя има дългогодишен опит 
в сферата на здравеопазването и 
социалните грижи, който форми-
ра у нея траен интерес към избра-
ната проблематика.

Текст и снимки: Елена Дюлгерова

Докторска защита в Богословския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“
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Благовещение на Пресвета Богородица и 
началото на нашето спасение 

Радвайте се, но като подложени на сквернотата на 
греха и с незабавно, искрено, живо и дълбоко пока-
яние очиствайте себе си с Божията благодат от тази 
греховна сквернота! Горе да бъдат сърцата ни! Стига 
сме пълзели с помислите и сърцата си по земята като 
червеи! Вярно е, че заради нашите грехове сме станали 
нищожни като червеи, макар че душите ни са създа-
дени по Божий образ (Бит.1:26). Но този Божий образ 
ние сме извратили чрез своите грехове и затова задъл-
жително трябва да го възстановим чрез истинско по-
каяние!
Докато сме живи трябва този Божий образ да възсияе в 
нас като слънце както в началото когато били създаде-
ни Адам и Ева (Бит.1:26-28). Затова ни е даден живота 
и затова този наш живот се и продължава от Бога. Зато-
ва сме причислени и съпричастни към Божията църква 
и участваме в нейните богослужения, тайнства и пос-
ти. Погледнете как сияе образа на Пресветата Богоро-
дица и Приснодева Мария! Какви дивни добродетели 
и съвършенства има у нея, а нали и тя е човек!? Какво 
е въздигнало и възвеличило на тази несравнима висота 
Пресветата Дева и я е направило толкова преславна и 
велика, стояща по-високо от херувимите и по-просла-
вена от серафимите?
Три величайши добродетели са въздигнали Пресвета 
Богородица на тази висота: смирение, чистота и пла-
менна любов към Бога, която е чужда на всяка земна 
любов към вещественото! Тя Самата изповядва и сви-
детелства, че „Господ е погледнал на смирението на 
Своята рабиня“ (Лука 1:48). 
Да възвеличим и ние, братя и сестри, с чисти сърца и 
чисти уста Божията Майка, която е възвеличена и пре-
възнесена над всички твари, над ангелите и човеците! 
Възвеличена е от Самия Бог и Творец на всяка твар!
Да възлюбим и ние и да насадим дълбоко в сърцата 
си това богобоязливо смирение! Да придобиваме чрез 
всеусилни трудове през целия си живот сърдечна чис-
тота – чрез пост, молитва, богомислие, покайни сълзи 
и особено чрез често и достойно причастяване със све-
тите Христови тайни! Да възлюбим и ние с цялото си 
сърце Бога - Нашия Творец и Спасител, и да не пред-
почитаме нищо в света пред Неговата свята любов! Да 
помним, че Тайнството на Въплъщението и Въчовеча-
ването на Сина Божий се извърши заради нас и наше-
то спасение от греха и проклятието, което праведно е 

изречено от Бога в началото поради греховете, а също 
така и за да ни избави от временната и вечна смърт!
Нека и ние, които се приковахме доброволно към зе-
мята чрез житейските пристрастия да склоним наши-
те глави пред Бога и да въздигнем духовните очи на 
сърцата си горе на небето, където иска да ни възди-
гне и възведе всички нас Господ Иисус Христос! До 
отхвърлим и да възнанавидим богоненавистния грях, 
злобата, нечистотата, невъздържанието, гордостта, 
жестокосърдечието, немилосърдието, себелюбието, 
плътоугодието и всяка неправда! Защото Христос за-
това дойде на земята и слезе при нас човеците, за да ни 
въздигне на небесата! Да възненавидим и ние у себе си 
всеки грях и да го унищожаваме и изтребваме чрез ис-
тинското покаяние и Господ на славата ще ни въздигне 
и ще ни възвеличи пред Бога и човеците! Да възлюбим 
смирението и Господ ще ни въздигне! 
Със страх и радост да приемем Нашия Господ, Който 
идва при нас, за да въдвори на земята - в нашите сърца 
и души, Царството небесно, което е Царство на правда-
та, мира и радостта в Светия Дух (Рим.4:17)!
Да размишляваме винаги, братя и сестри, за Бога и 
за чудните му дела и чрез Него да живеем и да диша-
ме! Чрез Него да укрепваме душите си и в Него да се 
облечем! Чрез Него да се очистваме, просвещаваме, 
освещаваме и утвърждаваме, украсяваме, хвалим и 
утешаваме! Чрез Бога да побеждаваме изкушенията и 
нападенията на видимите и невидимите врагове и как-
вото и да правим - да го правим винаги с мисъл за Него 
и заради Него! Където и да бъдем винаги и навсякъде 
да бъдем с Него така, както и Той е винаги с нас, защо-
то Бог е „навсякъде и всичко изпълва“ (според молит-
вата към Светия Дух „Царю Небесний, Утешителю“)! 
Ако по такъв начин възлюбим Господа, то и в нас ще 
се възвеличи Господ и нас самите ще въздигне! Той 
Самият ще ни възвеличи, както говори от Негово име 
Светата Църква: “Прославящите Ме и Аз ще просла-
вя!“ Амин!
 
Източник: Прот. Йоанна Сергиева (Кронштадского). 
Солнце Правды. О Жизни и учении Господа Нашего 
Иисуса Христа. Санкт Петербург, 1902, с. 1-4.
    
Превод от руски език: доц. д-р  Костадин Нушев 

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

 Третата неделя от великопостната и спаси-
телна Четиридесетница отново ни изправя заедно с 
Христа пред едно от оръжията и символите на Него-
вата славна победа над злото и смъртта – Честнѝя и 
Животворящ Кръст Господен. Днес погледите ни от-
ново са приковани към Голготския хълм, където е било 
извършено най-страшното престъпление в цялата чо-
вешка история – покушението над „Господа на слава-
та“ (1 Кор. 2:8). Кръстът, това най-позорно средство 
за смъртно наказание в древния свят, е избран да бъде 
ням свидетел на най-ужасяващото тържество на сили-
те на злото. Осмян и опозорен, похулен от всички, на 
него увисва Този, чрез Когото е бил сътворен целият 
свят, без Когото „… не стана нито едно от онова, което 
е станало“ (Иоан 1:3), и Който – от любов към всич-
ки „… заради нас човеците, и заради нашето спасение 
слезе от небесата и се въплъти, … и стана човек“, как-
то изповядваме в Символа на светата вяра.
 Това тържество на злото обаче се оказва само 
временно и привидно. С Христовата смърт и славно 
Възкресение смъртта е победена, защото тя няма дял 
в живота, а Кръстът, от символ на позора и оръдие на 
най-мъчителна смърт, се превръща във вечна слава на 
Господа и животворящ съсъд на божествената благо-
дат, показвайки безсилието на всяка ненавист и злоба, 
насочени против Господа, на всяка злостна съпротива 
против Неговата вечна правда. От мига на славното 
Възкресение на Христа временно и привидно е вече и 
всяко друго тържество на злото в света. Защото Спа-
совата смърт освободи човешкия род от всяка власт на 
смъртта и Господ направи това тъкмо на Кръста – там, 
където то е било очаквано най-малко от всичко. От 
деня на Разпятието Кръстът Христов, който е предиз-
образяван толкова много пъти и по различни начини 
във ветхозаветното Откровение, защото е предвидян 
отвека в Божието предзнание, е вече слава не само на 
Господа, но и на всички християни, и затова в богослу-
жението прославяме Честнѝя и Животворящ Кръст и 
пеем: „Радвай се, оръжие непобедимо, противниче на 
бесовете, слава на мъчениците, на светиите истинска 
украса и пристан на спасението“ (Велика вечерня на 

Кръстовден).
 Тази радост на Църквата ни укрепва и днес, 
насред нашето великопостно пътуване към славата 
на Възкресението; тя ни дава сили да носим и нашите 
малки кръстове, които Господ възлага на плещите ни, 
за да съпреживеем поне част от всичко онова, което 
Той е претърпял за нас, за да ни освободи от оковите 
на греха и смъртта и да ни дарува вечен живот. Кръ-
стът Христов е не само спомен за разигралата се на 
Голгота трагедия – той е и неизбежна част от живота 
и подвига на всеки един от нас. Както Господ стигна 
до Възкресението, преминавайки през изпитанието на 
Кръста, така и всеки от нас ще достигне до своята лич-
на победа над смъртта, само ако преди това е издържал 
с успех същото това изпитание, за което Спасителят 
говори: „… ако някой иска да върви след Мене, нека се 
отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва“ 
(Мат. 16:24). 
 Вървенето след Господа, крайната цел на което 
е Възкресение и вечен живот, не е възможно без но-
сенето на Кръста. Своя кръст носят както отделните 
човеци, така и цели народи. Своя кръст е носел столе-
тия наред и нашият православен народ, а днес такава 
е участта на братския украински народ, който с непри-
миримост и достойнство преминава през горнилото 
на нечовешки страдания и изпитания – в своята борба 
за мирно и свободно съществуване. Нека в този ден 
от Великия пост, заедно с поклонението си пред Жи-
вотворящия Кръст Господен, сведем глави и пред тра-
гедията на украинския народ и заедно да измолим от 
Господа и Неговата Пресвета майка и Небесна царица 
Богородица скорошно прекратяване на продължаваща-
та вече втори месец братоубийствена война, мир и уте-
шение за всички страдащи и вечен покой за невинните 
жертви на този военен конфликт.
Безпределната Божия милост и любов, и силата на 
Кръста Христов да бъдат с всички нас, да ни укрепват 
в изпитанията и да даруват мъдрост и разум на всички 
човеци!

† НЕОФИТ, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Източник: Официален сайт на Българската патриаршия
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чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички 
съгрешиха;“ (Римл. 5:12). По думите на епископ Николай Велимирович, човекът е във вражда с човека, 
защото първо човекът влезе във вражда с Бога. Последствията от грехопадението на прародителите са ка-
тастрофални и се отразяват върху творението в космически размери като една „всеобща вражда и война“.  
Така и в тази започнала война между хората пада и първата жертва. Авел е убит от брат си, Каин. По своята 
същност, всяка война е братоубийствена, защото човек убива друг човек. Проф. Д. Пенов обръща особено 
внимание на тази трагедия. „Тук е ключът за разбиране не само на конкретната ситуация, при която бива 
убит Авел, но и на цялата по-нататъшна кървава история на човечеството.“  „Злото не е само индивидуален 
проблем. Това е всепроникващо състояние на човешката паднала природа, която обхваща политическата и 
социална реалност, в която сме принудени да живеем.“

3. Богословски възгледи по отношение на войната и военната служба

Най-общо казано в християнското богословие има три преобладаващи възгледа по отношение на войната и 
по въпросите за това, може ли и трябва ли един християнин да служи в армията. Тези три възгледа са наме-
рили своето измерение в различни епизоди от хилядолетната история на Църквата, но това е обект на друго, 
по-задълбочено богословско-историческо изследване. По думите на проф. Харолд Дж. Браун, „Войната – 
това е един жесток, всеобщ въоръжен конфликт – една първична реалност, която трудно може да бъде под-
чинена на каквато и да е теория“.  За целите на тази статия ще очертаем накратко тези три основни възгледа 
– 1. християнски пацифизъм, 2. учение за „справедливата война“ и 3. доктрина за „превантивната война“.

3.1.Християнски пацифизъм

В своята крайност християнският пацифизъм отрича всякакво участие на вярващи хора във въоръжените 
сили. Този възглед има и една по-умерена версия, свързана с християнското „въздържание“, т.е. допуска се 
вярващ човек да служи в армията, но изрично на позиция, която не изисква участие в реални бойни дейст-
вия, а по-скоро поддържаща, логистична или медицинска служба като например санитар, шофьор, готвач и 
други подобни функции. Основният библейски текст, който се цитира  в подкрепа на този възглед е Шеста-
та Божия заповед от Декалога, а именно: „Не убивай“(Изход 20:13). Правилно ли е това разбиране и какви 
са неговите възможно приложения в индивидуален и обществен план? За какво убийство става въпрос тук? 
Каква е главната задача на 10-те Божий Заповеди (или Декалога) в Мойсеевия закон и старозаветното зако-
нодателство?  Въпреки, че човекът е отпаднал, и е отделен, от Бога поради греха и прогонен от Божието 
присъствие, Бог, в Своята голяма милост и любов, отново протяга ръка към човека под формата на Божия 
закон, даден на Мойсей на планината Синай – един морален кодекс и норма за християнска нравственост, 
валиден и до днес. (срв. Изход 1:1-17). Проф. Димитър Пенов търси връзка между християнския морал и 
възгледа за мира и войната. „Ще рече, искането да няма война и убиване и тук не е изолирано, а е мислено и 
предписано заедно с изпълнението на религиозните задължения към Бога и заедно с всички останали нрав-
ствени задължения към ближните“. Въпреки, че шестата заповед се явява един от най-често цитираните 
библейски текстове като аргумент в защита на крайния пацифизъм като християнско отношение към вой-
ната, важно е да се подчертае, както и проф. Д. Пенов отбелязва в по-горе цитираната мисъл, че Декалогът 
третира убийството в контекста на религиозно-нравствените задължения към Бога и към ближните и в един 
наказателно-правен аспект. Като извод можем да обобщим, че Шестата заповед «Не убивай» разглежда от-
немането на човешки живот като криминално престъпление в битов контекст, а не като крайно средство на 
употреба на сила и авторитет (ἐξουσία) за наказване и възпиране на злото в обществото. Тези, които цитират 
Шестата заповед от декалога в книга Изход 20 гл. пропускат да проследят и други аспекти на Божия закон, 
описани от същия Мойсей в Изход 21 гл., а именно: „ Който удари човек, тъй че той умре, да бъде предаден 
на смърт;“ (Изход 21:12). В случая отнемането на човешки живот има за цел да въздаде справедливост и да 
възпре злото в обществото. (Следва)
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„Войната и военната служба в светлината на 
Християнството и Библията“

 
Поради тази библейска мъдрост и историческите факти в миналото и днес 
проф. д-р Светлозар Елдъров в своя труд „Православието на война“ отбе-
лязва следното: „…войната е „относително“ или „допустимо“ зло, което 
няма място в реда на абсолютните божествени истини, но не може да бъде 
отречено изцяло, тъй като произтича от несъвършенствата на човешката 
природа и обществените условия.“ Засилен интерес през последните десе-
тилетия предизвикват и въпросите за служението на военните свещеници 
и тяхната мисия в армията и обществото, както по време на война, така и в 
мирно време. В последните двайсет години бяха организирани редица науч-
ни конференции и православни консултации по темата, като бяха издадени 
и няколко исторически и богословски изследвания по въпросите за възник-
ването, развитието, ролята и мястото на военния свещеник в Българската 
армия особено в периода след Освобождението и десетилетията на Третото 
Българско царство.

1. Войната е проявление на злото в най-грозната му форма

 Богословската наука е в дълг към темата за войната и мира и тяхното 
разглеждане в перспектива на християнството и систематическото богосло-
вие, на християнската етика и социално учение на Църквата и особено в 

Използвана литература:

1.Елдъров, Светлозар, Православието на война, Военно издателство, София, 2004, с.3.
2.Ибрашимов, Георги, Духовни бисери от светите отци - проповедническа антология, София, 1942, с.25.
3.Holmes, Arhtur, War: Four  Christian Views, Intervarsity, 1997, p.118.
4.Brown, Harold J., War: Four Christian Views, Intervarsity, 1997, p. 164 
5.Waltzer, Michael, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, New York, Basic Books, p.76.
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светлината на християнските религиозно-нравствени ценности в миналото и днес. В този смисъл внимание 
заслужава една малко позната студия на специалиста в областта на религията и философията, на богосло-
вието и апологетиката проф. д-р Димитър Пенов (1903-1983) на тема „Учението на Библията за мира и 
войната“(1962). Тази студия представлява особен интерес, и звучи актуално, и днес в XXI век, когато все 
още човечеството продължава да страда и да преживява непосредствено ужасите на въоръжения конфликт, 
дори и в сърцето на Европа. Не на последно място трябва да се отбележи и богословския труд на Епископ 
Николай Велимирович (1881-1956) на тема „Войната в светлината на Библията“, в който сръбският бого-
слов и пастир пише в периода между двете световни войни на XX век. За първи път книгата преведена и 
издадена в Стара Загора през 1934 г. от Съюза на Православните Християнски братства в България. Както 
се вижда, горепосочените богословски разработки и изследвания са много съдържателни и полезни, но те 
са крайно недостатъчни и остарели във времето, въпреки  че проблемите, които разглеждат продължават 
да са актуални и днес. Какъв е произходът на войната като духовно, нравствено и социално явление? Какъв 
е Божият промислителен план и начин за възпиране на това зло и за постигане на помирение и траен мир 
между човеците? Какво да кажем за заповедта „Не убивай“ по време на война? Може ли християнин да слу-
жи в армията и да участва в реални бойни действия и каква е ролята на християнските свещеници в подоб-
ни ситуации?  Настоящата статия няма амбиция да даде изчерпателен отговор на тези въпроси, а по-скоро 
да постави някои от тях в светлината на Християнската етика и Пастирското богословие и да предизвика 
интереса като разбуди съзнанието на мислещия читател и предизвика богословски диалог и дискусия по 
темата.

2. Грехът е основната първопричина за смъртта и войната

 Човекът като венец на Божието творение (Бит. 1:26-28) е устроен за живот в мир, любов и хармония, 
а не за вражда, конфликт, омраза и хаос. Човекът не е създаден от Бога, за да  отнема живота на друг човек. 
Мирът, редът и хармонията на Божието творение са нарушени в момента, в който човекът се подвежда по 
лъжите на дявола. Проф. Димитър Пенов нарича този момент „космичен разрив“  и изтъква като основна 
причина появилата се гордост. Именно тази проява на гордост, изразена не само в съмнение или недоверие, 
но на практика, отхвърляне на Божия авторитет и наредби, подвежда и човека да съгреши, както свиде-
телства и св. Йоан Златоуст, „начало на греха е гордостта“.  Грехът на Адам е първопричина за смъртта и 
появата на войната като среда, в която се сее смърт. „Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, а 
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Гост-лектори от Румъния в 
Богословския факултет
На 30 март в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ се състояха лекции на гост-преподаватели от Румъ-
ния по програмата Erasmus +. 
Проф. д-р Михай Химчински, д-р Разван Брудиу и д-р Оли-
виу Ботой от Богословския факултет на университета „1ви 
декември 1918“, Алба Юлия, Румъния изнесоха лекции пред 
студенти, докторанти и преподаватели на тема православно-
то мисионерство и религиозното образование в съвременните 
европейски условия. 
Преподавателят по Нравствено богословие д-р Оливиу Ботой 
представи лекция за православната социална етика в европей-
ския контекст. 

Нов албум -
 „Кирил и Методий. Образи. Памет. Идентичност“
На 6 април в Галерия „Мисията“ бе представен албумът:  „Кирил и Методий. Образи. Памет. Иден-
тичност / „Cyril and Methodius. Images. Memory. Identity“, изготвен от проф. д-р В. Желязкова и доц. 
д-р Д. Найденова. Издание на КМНЦ при БАН. Албумът прави достояние на българската и европейска 
публика непроучвани досега светски изображения на Кирил и Методий, представляващи особен „де-
позитар на паметта“ за славянските народи, податлив на изследователска и политическа манипулация, 
свидетелство за културната политика на държавата. Включени са изображения на 118 паметника на 
Кирил и Методий в Австрия, България, Германия, Гърция и др. Повечето от тях издигнати през по-
следните десетилетия.  Изданието е придружено от студия, в исторически план разглеждаща делото на 
Кирил и Методий като символ на властови претенции, църковна и политическа независимост, както и 
ролята му в изграждането на националната идентичност.


