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Международна конференция за християнска духовна 

просвета, религиозно образование и катехизация 
 

 

На 16 и 17 май в Богословския 

факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ се състоя международен 

семинар на тема „ДУХОВЕН ОПИТ 

И РЕСУРСИ ЗА КАТЕХИЗАЦИЯ 

НА ЕНОРИЯТА“. Семинарът бе 

организиран от Богословския 

факултет и сдружение „Св. Георги“.  

 

Участие взеха духовници от 

България, Турция, Румъния, Ливан, 

Армения, както и учители по 

катехизис от Полша и България и 

докторанти, преподаватели от 

Богословския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“ , чиято научна и 

практическа работа е свързана с 

обучението по религия в различни 

групи.  

 

Чуждестранните гости присъстваха 

на празника Преполовение в 

Бачковския манастир и участваха в 

посрещането на чудотворната икона 

на Света Богородица от Рибната 

църква в Асеновград.    

 

Текст и снимки: Елена Дюлгерова 

Източник: https://www.uni-sofia.bg/ 

 

 

 

 

https://www.uni-sofia.bg/
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      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 Чавдар Спасов на тема: „Религиознопедагогически аспекти 

при преподаването на Библията в часовете по български език и литература в гимназиалната степен на 

образование”.  

Защитата се проведе на 10 юни 2022 г. в осма аудитория на 

факултета. Научното жури в състав: доц. д-р Иво Янев 

(председател на журито), проф. д-р Ростислава Тодорова-

Енчева, доц. д-р Костадин Нушев, доц. д-р Мариян 

Стоядинов и доц. д-р Магдалена Легкоступ гласува 

единодушно за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор“ на Чавдар Спасов. Научен ръководител на 

докторанта е проф. д-р Божидар Андонов. Дисертацията е 

в областта на Религиозната педагогика и спада към 

практическото богословие.  

Основните цели на академичното изследване са чрез 

преподаването на Библията да бъде обоснована необходимостта от: 1) осъзнаване на тясната взаимна 

обвързаност на вярата в Бога с различните научнопознавателни области; 2) спазване на основни за 

християнството морални ценности в съвременното общество; 3) разбиране, че вярата и науката не са 

противоположни понятия, защото природата и природните закони са творение на нашия Отец 

Създател; 4) религиозна и етническа толерантност, стояща в 

основата на християнско учение чрез Христовото послание за 

любовта; 5) разбиране на водещата роля на християнството за 

изграждането на единна Европа, най-вече поради факта, че върху 

неговите основи се гради европейския научен и културен модел; 6) 

разширяване на познанията на учениците върху Свещеното 

Писание чрез четене, анализиране и дискутиране на конкретни 

текстове; 7) развитие на четивната грамотност на учениците при 

изучаването на конкретните библейски текстове; 8) формиране на 

умения и способности за аналитично мислене, за самостоятелно 

определяне и дефиниране същността на основните проблеми в 

урока; 9) формиране на т.нар. евристични способности и умения, 

като младите хора влизат в ролята на изследователи и сами стигат 

до познания, които да могат след това успешно да приложат на практика в живота; 10) възпитание на 

младите хора в духа на християнските добродетели, в способност да различават истински 

стойностните неща в живота; 11) възпитание в дух на критично мислене.  

Председателят на научното жури доц. д-р Иво Георгиев Янев определи дисертационното съчинение 

на докторанта като добър принос за Богословската наука като цяло, и особено за Религиозната 

педагогика, и то особено в нейната връзка с другите 

училищни предмети и по-конкретно с предмета 

Български език и литература в общообразователното 

училище у нас.  

Членовете на журито откроиха освен високата 

езикова култура на дипломанта, така и добре 

направения синтез между богословието и 

педагогиката. Трите глави - 

„Религиознопедагогически аспекти по темата Вярата 

в Бога”, „Религиознопедагогически аспекти по 

темата: Библията – Стар и Нов Завет”, „Изучаването на старобългарската литература като естествено 

продължение на изучаването на Свещеното Писание” представят логично планирано и прецизно 
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изградено изложение, а приложената анкета и изводите от нея биха били полезно пособиe за 

учителите.  

В своето становище доц. д-р Костадин Нушев откроява добрия 

систематичен подход, чрез който е представен иновативния 

педагогически модел на преподаването на Библията в програмата по 

българска литература.  

Приносният характер на този труд дипломантът обобщава по 

следният начин:  

 „Библия – старобългарска литература – практическа насоченост с 

оглед на формирането на християнски нравствени добродетели сред 

подрастващите”, което дава възможност на преподавателите в горен 

курс да приложат творчески този подход, което ще им помогне да 

изградят свой собствен модел на преподаване в зависимост от 

конкретните особености на учебния процес в училището, в което те преподават.“ 

В своето становище доц. д-р Магдалена Легкоступ формулира детайлно приносите като акцентира на 

това, че трудът представлява първата богословски аргументирана методика на преподаване на 

Библията като Свещено Писание според учебното съдържание по български език и литература в 

гимназиалния етап на средното образование.  

В своята дисертация Чавдар Спасов показва как учениците могат да бъдат подпомогнати в 

осъзнаването на проблеми от нравствено-етично естество и как чрез следването на Христовото 

учение за любовта към хората като основен критерий за нравственост, учениците ще формират 

добродетели като благородство, доброта, честност, всеотдайност, искреност и уважение към хората. 

Дисертационният труд на Чавдар Спасов обхваща обем от 213 стандартни машинописни страници и 

включва увод, три глави, заключение, приложение и използвана литература. Броят на заглавията в 

представената библиография са 54.  

Представени са и четири публикации по темата на дисертацията: 

1. Чудото на Христовото Възкресение в контекста на 

съвременните научни достижения – Богословска мисъл, кн.2, 

2018. 

2. Ролята на учителя при преподаването на Свещеното Писание 

в часовете по български език и литература в гимназиалната 

степен на образование – Богословска мисъл, кн.2, 2020. 

3. Един правописен проблем или как трябва да се пишат 

словосъчетанията: „Свещеното писание” или „Свещеното 

Писание”, „Стар завет и Нов завет” или „Стар Завет и Нов 

Завет”, поставен в контекста на необходимостта от 

еднопосочност на педагогическото въздействие – Богословска 

мисъл, кн.2, 2020. 

4. Темата за свободата на волята според презвитер Йоан Екзарх, изложена в произведението му 

„Шестоднев”, и нейната актуалност в нашата съвременност – Християнство и култура, кн.69, 2022. 
             Текст и снимки: Елена Дюлгерова 
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Патриарх Неофит: Истинското познание на личността на преподобни 

Паисий Хилендарски преминава през познание на неговата вяра 
 

Това свято място, където не само че полага ново начало в живота си като монах в градината на 
Богоматер, но и от където започва да твори славния си труд „История славянобългарска“, с чието 
начеване завинаги се подпечата извървения път и се откри нов хоризонт пред българския народ, който 
мнозина по онова време смятаха за потънал в дълбок духовен сън. 

Твърдата вяра на преподобния инок в Богочовека Христос и силната му изява като родолюбец се 
въплъти на дело, като се посвети на просветителска мисия, завещавайки за поколенията свои 
съотечественици труда си „История славянобългарска“ и своя вечен завет да не се срамуват от своя род 
и език, помнейки своите предци и наставници (Евр. 13:7) и така да изпълняват добре Христовия закон! 
Защото делото му не бе плод на превъзнасяне, а бе „за полза на нашия български род, за слава и похвала 
на Господа нашего Иисуса Христа”. 

Като същински Христов апостол, преподобни Паисий не само състави, но и лично се потруди за 
разпространението на написаната история сред своя народ, който бе възлюбил с истинска отеческа, 
нелицемерна, духовна обич. Написаната на достъпен език, четена и преписвана из всички краища на 
българската земя, „История славянобългарска“ се превърна завинаги в символ на нашето пробуждане от 
времето на робството, вдъхновено начало на духовното и културното ни възраждане. 

Делото на преподобния отец е увенчано от искрената му вяра в Бога, в разбирането му, че макар и 
преминавайки през това тежко иноверско господство, българският народ не бил изоставен от Него, а 
всякога е подкрепян, преминавайки това изпитание като злато, очистено в горнилото. Св. Паисий 
изгражда културната история на България като се съсредоточава върху положения от светите братя 
Кирил и Методий труд: славянската писменост. По този начин, чрез книжнината и езика, се запази 
българският род. 

Заветът на преподобния Паисий е все така действен, но и все така актуален. С благодарни сърца 
прославяме Бог в Троица – Отец, Син и Свети Дух, че столетия наред сме опазили духовното си 
наследство, че съхраняваме паметта си за род и език, че православният ни народ се старае да опази чиста 
и неизменна онази вяра, която още в началото на Благовестието е била, както свидетелства апостол 
Иуда, брат Господен – „веднъж завинаги предадена на светиите” (Иуда. 1:3). 

Истинското познаване на личността на преподобни Паисий Хилендарски преминава през познаване на 
вярата му, така както и истинското му почитание и подражание – през подражание на чистата му и 
искрена вяра (Евр. 13:7). Като „земен ангел и небесен човек”, преподобни Паисий саможертвено се 
потрудил на българите отново „да се проповядва благочестието на Словото Божие на разбран за тях 
език…”, послужил и на „промисълът на Света Троица за освобождението на нашия род” (из тропара на 
преподобни Паисий Хилендарски). 

Правилният път за просперитета на обичната ни Родина България и на православния ни народ е този, 
който ни завещаха великите ни наставници от миналото: православна вяра, род и език – триединната 
здрава основа е залог за пребъдването ни като народ и държава. Нека свято пазим този завет и не 
позволяваме достигнатото с толкова много труд и лишения бъде лесно пропиляно! Така ще изпълним и 
закона Христов, и завета на предците, ще я има България, ще пребъде във вековете и православният ни 
български народ. Защото Бог е верен на Своите обещания, особено към онези, които възлюбят 
заповедите Му. Амин.  

Честит и благословен празник! 

 

† НЕОФИТ 

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ 

Източник: https://mitropolia-sofia.org/ 

https://mitropolia-sofia.org/
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Юбилейна научна конференция  на тема: 

    „Паисий Хилендарски – между мисията и историята“ 
 

Конференция, посветена на преп. Паисий Хилендарски се състоя на 17.06. и 18.06. в ПУ "Паисий 

Хилендарски". На форума бяха представени теми от областта на химнологията, богословието, 

иконографията, литературознанието и историографията. Участие взеха преподаватели и докторанти 

от почти всички висши богословски школи у нас. В този брой публикуваме програмата и един от 

докладите. 

Текст и снимки: Елена Дюлгерова                                                     (Продължение от стр. 1) Паисий 

Хилендарски – светец, духовен будител, 

книжовник, църковен историк и християнски 

философ на българската история 

Канонизация на преп. Паисий Хилендарски 

като светец на Българската православна 

църква 

Пет основни характеристики можем да откроим в 

духовния образ, личността и делото на св. 

Паисий Хилендарски - светец, духовен будител, 

книжовник, църковен историк и християнски 

философ на българската история. 

На първо място преп. Паисий Хилендарски е 

светец на Църквата.  

През настоящата юбилейна година честването на 

неговата памет в църковния календар съвпада с 

Неделята на всички светии, което също е 

знаменателно и показателно, промислително в 

някакъв смисъл с оглед на някои нихилистични 

мнения, които се прокрадват от време на време 

по отношение на времето и начина на неговото 

канонизиране от Българската патриаршия по 

времето на Българския патриарх Кирил.  
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ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА -- църковна хроника и историческа летопис на 

българския народ, духовно поучение и нравствено наставление 

Прави впечатление, че нравствените идеи и възгледи на Паисий Хилендарски са ориентирани 

предимно към сферата на свободата и човешкото достойнство, личната отговорност за своя живот и 

за църковната и народната общност, човешките права и социално-етически принципи и идеали. 

 Духовният обрат, който тази Паисиева 

история предизвиква, се вписва в просветната 

дейност книжовниците дамаскинари, които 

използват вече говоримия и простонароден език и 

работата, която извършват със съзнанието за 

необходимостта да се даде елементарна 

християнска духовно-нравствена просвета на 

народа – познание за вярата и християнските 

добродетели, борбата с греха и съзнанието за 

вредните пороци и страсти и благочестивото 

поведение, което всеки християнин трябва да 

следва. 

Цялото това духовно поучение и просвещение се 

извършва на говорим, общоразбираем език, а не 

чрез традиционните форми на църковна 

словесност, които били унаследени от 

предходната книжовна и манастирска култура. В 

този процес на трансформация се извършва освен 

демократизиране на езика и книжовността също и 

едно разширяване и изнасяне на просвещението и 

аскетичния, характерен и познат преди това само 

на монасите, християнски начин на живот сред по-широките слоеве от вярващи и обявяването му 

като образец на духовно подвижничество за всички. 

Всеки християнин и всеки българин трябва да познава истините на своята вяра и правилата за 

духовен живот и да бъде просветен и съзнателен християнин – да знае основните истини за 

историята на своята Църква и своя народ, за да има съзнание за това от къде идва и накъде върви по 

пътя на Христовото евангелско учение и спасението на душата в този тукашен живот и за вечността.  

Полемичен характер на Паисиевата история 

Историята на Паисий има силно изразен и мощен полемичен заряд – тя използва една изконна тема в 

българската духовна традиция – полемиката в защита на българския език от св. Константин - Кирил 

Философ и борбата срещу триезичниците на книжовниците от  Преславската школа.  И втори 

полемичен план – чрез историческите трудове на западните църковни историци от 

контрареформацията, но адаптирани чрез използване на полемиката към нуждите и задачите на 

християнската просвета в българската действителност и контекста на църковното, народното, 

културното и езиково пространство на българите. 

            Език и жанрови особености 

В условията, в които твори Паисий Хилендарски е било необходимо християнските истини и 

църковните послания от амвона или нравствени поучения за духовния живот да се преведат на 

разбираем и говорим език – тяхното съдържание, духовно послание, нравствено поучение и 

религиозно съдържание да достигне до хората на един достъпен език и по един достъпен начин.  

Това начинание ражда цяло новото литературно движение – литературата на дамаскинарите, която 

през ХVІІІ век е първият предвестник на новото възрожденско движение за просвета на общонароден 

език. Дамаскинарите са книжовници – просветители, които пишат изключително на нравоучителна 

тематика и разпространяват нравоучителни слова на простонароден език. 

 

Историята на Паисий Хилендарски е едновременно традиционна хроника и църковна летопис, но и 

по своята жанрова форма, цел и съдържание е нравоучително слово, поучение и наставление за 

познанието на историята, за ползата от това познание за тукашния живот и спасението на душата и за 

пътищата на избавление от невежеството, безпаметството, забравата и загубата на своята 
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идентичност – пробуждането на съвестта и просвещението на разума.  

Само съзнателният човек, който има познание за историята – за миналото и памет за великите дела 

на своите духовни предци, може да бъде достоен и свободен в настоящето и да се надява на добро 

бъдеще в предстоящото време.  

 

Божий промисъл и християнска философия на историята 

Приобщените от векове към християнската вяра и 

духовна култура българи са включени в културната 

общност на християнските народи, изградили са своята 

Църква, държава, култура и цивилизация по 

християнски образец и преживяват драматично упадъка 

и крушението на своята християнска държава под 

ударите на чуждите османски поробители. 

Загубата на политическата независимост и свобода, 

попадането под робството на чуждия иноверски 

поробител се разбира като понижаване на 

достойнството на българите като християнски народ, 

но и като изпитание за вярата и силата на християнската съвест.  

Това е и един от християнските религиозни мотиви за Божията справедливост и Божия съд над 

балканските православни народи, които са предадени под чужда власт и се намират в ръцете на 

другоплеменници и друговерци по Божия воля и според Божествения промислителен план, но когато 

се изпълнят времената на изпитанието Бог по своите неведоми пътища би благоволил към 

възстановяването на българската държава. 

Такава мисъл и идея, в духа на библейското разбиране за Божия промисъл и на християнското 

богословско и църковно учение преп. Паисий Хилендарски излага още в началото на своята 

“История славянобългарска.”  

Тази идея е много важна за разбирането на духовните аспекти на Паисиевата летопис като 

християнска философия на историята на българския народ, издържана в духа на християнския 

провиденциализъм. 

 

            ”Дивни са присъдите на Бога, неизследима е бездната 

на неговите съвети за управлението 

 на тоя свят и за промисъла, с който управлява царствата на 

тоя свят – раздава ги, променя, пренася и когато иска погубва 

и пак възстановява.  

Понякога ни се струва като че не се грижи за нас, като 

че ни е  пренебрегнал с безкрайна забрава, но не е така. 

Може в летописите и историите на евреите да се 

узнае как много пъти ги предаваше в плен и запустение 

и пак ги събираше и ги закрепваше в тяхното царство, 

както и сега се вижда от упадъка на източното гръцко и българско царство. И струва ни се, че не 

окончателно бе отхвърлено и забравено от Бога.  

Но кой ще постигне Ума Господен или кой ще последва неговите съвети, за да възстанови пак и 

събере разпръснатите и изцери съкрушените? Това знае само Бог със Своите свети присъди.” 

Преп. Паисий Хилендарски като християнски философ на българската история 

Тези християнски провиденциалистки идеи за историята и духовно-поучителни мисли, напътствия и 

наставления, поставени в началото на историческия разказ за славяно-българската история, придават 

много важно значение на Паисиевото повествувание за българския народ – това е поучение за 

Божествените отсъди и за справедливия Божий съд, които имат за цел да вразумяват и изцеляват, да 

поправят и възвърнат народа към неговото достойнство и праведен път пред Бога.  

Божиите промислителни действия и отсъди са мотивирани и основани върху Божията любов и когато 

се изпълни определеното време на изпитанието и мярката на Божията справедлива отсъда Бог, Който 

не е забравил българите и тяхното царство, отново ще бъде милостив към тях и ако се пробудят от 

греховния сън и се опомнят величието и достойнството на тяхната Църква и държава ще бъдат 



БОГОСЛОВСКИ ВЕСТНИК - 10 ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ 
 

възстановени.  

 Църковна почит и прослава на св. Паисий Хилендарски 

В църковното песнопение за възхвала на св. Паисий 

Хилендарски - неговия  тропар, се казва чрез съборния глас 

на Църквата: 

На равноапостолния св. Кирил езика си защитил и обновил, 

На св. Патриарх Евтимий Троичното благословение към българския 

народ си изпълнил, 

Чрез твоите трудове на 

разбираем език за 

българите отново си 

направил понятно 

благочестието  

и първо чрез тебе 

започна 

промислителното дело на 

Троичния Бог за освобождението на нашия народ! 

Затова те почитаме блажени Паисие  

и с любов извършваме честната твоя памет! 

Използвана литература 

Пенев, Б. Паисий Хилендарски. София, 1918. 

Арнаудов, М. Паисий Хилендарски. Личност-дело-епоха. София, 1962. 

Арнаудов, М. Въпроси около отца Паисия Хилендарски. – ДК, 1962, кн.5-6. 

Снегаров, Ив. Отец Паисий Хилендарски. – ДК, 1962, кн. 7-8. 

Автор: доц. д-р Костадин Нушев  

Посрещане на свети мощи на равноапостолните 

просветители св. св. Кирил и Методий 

в град София 
С благословението на Негово светейшество софийски митрополит и патриарх 

български Неофит от 23 до 25 май св. мощи на св. св. Кирил и Методий бяха 

донесени за поклонение от вярващите в митрополитския катедрален храм св. 

Неделя.  

Светите мощи бяха донесени в храма с голямо литийно шествие, което 

премина по бул. Стамболийски, след което тържествено бяха положени за 

поклонение в продължение на няколко дни. Митрополитския храм беше 

отворен за миряни денонощно, за да посрещне всички желаещи да отдадат 

почит пред личността и делото на светите братя за големия национален 

празник – 24 май. Хиляди миряни от цялата страна се стичаха както през деня, 

така и през нощта и търпеливо очакваха на дълги опашки своя ред, за да се 

поклонят пред чудотворните мощи, донесени и съпроводени от православни 

монаси  от Света Гора.  

 

 

 

 

 

Текст и 

снимки: 

Елена 

Дюлгерова 
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Света равноапостолна царица  

Елена и Светият Кръст Господен 
    

Времето на св. равноапостолен цар Константин се характеризира с множество 

изключително важни събития, които променят хода на историята. Безспорно най-важно е 

това, че св. Константин осигурява свободното изповядване на християнството. Прави 

впечатление, че св. Константин подкрепя и следва  християнството, внимавайки да 

предаде вярно смисъла на Христовата вяра, като за целта може да използва и 

съществуващи в езическото съзнание представи за божествено. Така Христос е почитан 

като Новото Слънце. Водеща тук е апостолската мисъл как Правата вяра да стигне до 

повече хора. Историческият Медиолански едикт от 313 г. с който християнството става 

равноправно с другите религии е предшестван от Едикта за толерантността на Галерий от 

311 г., съставен от император Галерий. Във времето преди, по време и след 

Константиновото владичество несъмнено Сердика е била основен център на империята. 

Известната фраза „Сердика е моят Рим“ продължава смислово да се доказва от последните 

археологически открития.  

Епохата е маркирана и от дейността на още един просиял във вярата християнски 

сподвижник - Св. Силвестър, папа Римски. Нещо повече - връзката между двамата е 

безспорна и много плодородна. Различни извори, цитирани в някои разработки по темата, 

сочат за връзката между двамата за свикването на Първия вселенски събор в Никея през 

325 г. 

(макар и св. Силвестър да не отива лично на събора), както и за покръстването на 

императора от св. Силвестър Римски.  На събора се осъжда арианството (като се обявява за 

ерес), установява се начинът на определяне на деня за християнската Пасха в църковния 

календар и се приема вероизповеданието на Църквата, формулирано чрез основните 

членове на „Символът на вярата“. 

С оглед на днешните събития, свързани с превръщането на емблематични християнски 

църкви в джамии, не може да не споменем и това, че именно св. равноапостолен цар 

Константин за първи път построява църква на мястото на бъдещата Юстинианова 

базилика Св. София в Константинопол. Безспорно, и може би най-важно, е влиянието на 

майката на императора  върху неговото обръщане в Христовата вяра. По думите на св. 

Павлин, епископ Нолански, цитирани от отец Николай Никишин: „Константин дължи 

колкото на своята собствена вяра, толкова и на вярата на майка си, това че е бил 

християнският цар на царете.“ В своята студия отец Никишин очертава голямото значение 

на светицата за благодатната християнска традиция в почитането на светините и светите 

места. Показва и че Бог по великата Си милост отрежда именно тя да пази, чрез 

чудотворните си мощи, Париж, който неведнъж се е отказвал от Него. 

Християнският подвиг на св. равноапостолна Елена 

 

 

 

 
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 

достояние Твое, победи православному 

болгарскому народу на сопротивния даруя, и Твое 

сохраняя Крестом Твоим жительство. 

(Тропар за празника Въздвижение на Честния и 

Животворящ Кръст Господен) 
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Най-важен подвиг в живота си света Елена извършва с пътуването си до Светите земи. По чудото, 

извършено от Светия Кръст Господен още при неговото намиране св. равноапостолна Елена и 

архиепископ Макарий разбират кой от трите кръста е Христовият. Чудесата, които извършва Кръстът 

Господен са неизброими и неспирни. По милост Божия частици от него се пазят в храмове по целия 

свят. По примера на равноапостолната светица, която разделя светинята на три части – една за Рим, 

една за Констанинопол и една за Йерусалим. В 

Йерусалим светицата построява много църкви 

(базиликата на Възкресението, която 

включва параклиса на Гроба „Възкресение 

Христово“, петкорабната базилика „Мартириум“ и 

Голгота; „Рождество Христово“ във 

Витлеемската пещера; храма „Възнесение“ на 

Елеонската планина). Именно с освещаването на 

„Мартириума“ на 13.09.335 г. се свързва и честването 

на Великия Господски празник: „Въздвижение на 

Честния Кръст Господен“ на 14. септември.  

Емблематична за България е местността Кръстова гора.  В София има цяла местност, която носи 

името на Кръста. Причината за това наименование можем отново да потърсим в епохата на 

Константин Велики. За наша радост славата на Кръста и на равноапостолните светци в нашето 

съвремие не намалява, а се увеличава. В последните години се осветиха храмове и параклиси с 

техните имена в цялата страна („Св. равноапостолни царе Константин и Елена“ в София и в с. Гара 

Елин Пелин, „Въздвижение на Светия Кръст Господен“ в София и над с. Тополово).   

Прославянето на Кръста, чрез който нашия Господ Иисус Христос е изкупил греховете ни, има 

изключително важно място в богослужението. В седмичния богослужебен кръг в сряда още от 

апостолско време се възпоменават страданията и смъртта Христови, защото тогава Христос е бил 

предаден на нечовешки страдания, а след намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен 

през IV в. се прекланяме пред Кръстните страдания и смърт на Господ Иисус Христос в петък. В 

денонощния богослужебен кръг шестият час съответства на обедното време, когато Христос е бил 

разпнат на Кръста. В годишния богослужебен кръг Светата православна църква извършва 

поклонение на Светия Кръст Господен четири пъти през годината - на Неделя Кръстопоклонна, на 

Велики петък, на 1. август  и на 14. септември. Всеки ден, час и празник има отличителни 

песнопения. Например в Неделя Кръстопклонна пеем „Кресту Твоему“, в сряда и петък завършваме 

светилния с „Крест хранител всея вселения“. Тропарът и кондакът на св. равноапостолни цар 

Константин и царица Елена прославят силата на Кръста. „Образа на Твоя кръст като видя на небесата 

и, приел като Павел призвание не от човеци, 

Твоят апостол, Господи, положи в Твоите ръце царстващия град, който, по молитвите на Богородица, 

винаги пази в мир, Единствен Човеколюбче.»  и «Константин днес с майка си Елена явяват 

всечестното дърво, Кръста, посрамление за всички иудеи и на противящите се на верните царе 

оръжие, и за нас се яви велико знамение, устрашаващо по време на война.“ 

В този преглед на връзката на светицата с Кръста неразгледани останаха редица въпроси като по-

подробното описание на групите светци и мястото на равноапостолите сред тях; изворите, които 

свидетелстват за намирането на Кръста и за живота на светите Константин и Елена 

(пътешественичката Етерия, Евсевий Кесарийски и много други); агиографският жанр (творчеството 

на св. Василий Велики, св. Атанасий Александрийски, блажени Йероним, блажени Теодорит Кирски, 

както и св. Патриарх Евтимий, св. Димитрий Ростовский, Левкийски еп. Партений, архим. д-р 

Атанасий (Бончев) и др.); иконографската традиция, в която преобладават иконите с изображението 

на светците (почти винаги двамата заедно) с Кръста Господен; открояващите се исторически и 

богословски съчинения по темата (на проф. д-р Александър Омарчевски, на прот. Александър 

Шмеман и др.); храмовете в Йерусалим, България и по света, посветени на светите равноапостоли и 

на Кръста Господен, както и още много други важни събития, довели до силното почитане на 

светците по нашите земи.  
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Равноапостолните светци са живели в гранична епоха (между езичеството и постепенно 

разрастващото се християнство) и в същото време самите те са я 

направили такава, чрез своите действия. В свое интервю доц. Павел 

Павлов отбелязва, че както св. Константин мигновено разчита както 

Кръстовото знамение, така и равноапостолното си служение, когато 

му се явяват светите апостоли Петър и Павел. И не просто разчита, 

а реагира с единствено правилното действие.  

С право православната църква е постановила съвместното им 

честване, защото св. Елена посвещава живота си на Бога и по този 

начин най-много помага и на своя свети син. Както Димитриос 

Ризос в своята „Агиология“ отбелязва ние всички сме призвани да станем свети. Това може да се 

постигне чрез следване пътя на просиялите Божии угодници.  

 

Използвана литература: 

1. Жития на светиите. Авторски колектив.  Под редакцията на Левкийски еп. Партений и архим. д-р 

Атанасий (Бончев) , СИ, София, 1991 г. 

2. Макариополския епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим (Алексиев). Вяра, надежда, 

любов. София. 2009 г. ;  

3. Чифлянов, Бл. Православна литургика. УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2008 г.  

4. Ризос, Д. Агиология. СИ. София. 1993 г. 

 
Автор: Елена Дюлгерова 

 

 

            

Християнските добродетели в живота на християните – 

любовта и милосърдието 
 

Това са определенията, с който св. Йоан Златоуст нарича тези добродетели. Какво е християнството, 

ако трябва да го опишем с една дума, това е любов. Нали именно поради голямата си любов, Бог ни 

изпрати Своя син, за да имаме надежда, за да има спасения за падналите ни души. Но какво е 

любовта, най-пълното и най-добро определение ни дава св. Апостол Павел в своето първо послание 

до Коринтяни глава 13: 

 „Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се 

гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва 

на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява“. 

Любовта побеждава всичко, любовта е основата, тя е почвата, върху която могат да поникват 

останалите семена, тя е тази, която ако липсва, няма смисъл нищо друго, няма смисъл от знания, 

умения, богатства, злато.  Тя е „майката на всички блага“, както я нарича Свети Йоан Златоуст.  

Пак в същото послание 1К 13,  Св. Апостол Павел ни казва „ Да говоря всички езици човешки, и 

дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед що звънти, или кимвал, що звека. Да имам 

пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че 

да мога и планини да преместям, - щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да 

предам и тялото си на изгаряне, щом любов нямам, нищо не ме ползва.“ 

С тези думи Апостол Павел ни казва, че са безплодни жертвите, които човек прави, ако първо не 

изпитва любов, ако не е ръководен от любовта във всяко свое дело и действие.  

 

Дали в днешно време постиженията на науката и технологиите, и др. съвременни блага, които 

омагьосват човеците не са толкова безплодни, именно заради това, защото любов няма, няма 

стремеж към въздигане към израстване да се уподобим на Бог, поне малко всеки ден, но осъзнато.  

Не сме ли днес по-близо до древността и античността в разбиранията си за добро и зло. Като че ли 
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съвременният човек е по-близо до Сократ, за когото, доброто е полезното и хубавото в живота и е 

тъждествено с щастието на хората. По близо до разбиранията на Аристотел за приятелството, но в 

границите на справедливостта, като контрапункт на отношение към враговете. Този морал на 

античността, който битува и днес е далеч от християнското човеколюбие и нравственост, да 

разпознаеш брата у всеки човек и да го възлюбиш. 

 

 Коя е първата Божия заповед, а коя е втората, можем ли да проявяваме втората, ако не 

спазваме първата?  

 

Според евангелското учение на Иисус Христос, първата заповед, която трябва да спазваме е „да 

възлюбиш Бога с цялото си сърце, от цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили“ (Мт 

22:37-38), а втората – „ да възлюбиш ближния като самия себе си“ (Мт 22:39).  Ако според 

християнското религиозно-нравствено учение и богословието на Църквата, същността на истинската 

религия се състои в любовта към Бога, същността на човешката нравственост – в любовта към 

ближния. 

Според Иисус Христос „Никой няма по-голяма любов от тази да положи душата си за своите 

приятели“ (Йн 15:13). Най-висшата духовна ценност, най-голямата и съвършена добродетел е 

любовта. За това християнската етика се нарича „етика на любовта“, св. Апостол Павел именно за 

това в първо послание до Коринтяните ни отправя завета на християнството: „И тъй, остават тия 

трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта“. Затова и Господ Иисус Христос ни 

казва в беседата му към учениците Му: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов 

имате помежду си“ (Йн 13:35). 

 

Любовта и вярата се дар от Бога. 

 

Според учението на Църквата, християнската любов и 

свързаните с нея добродетели са плод не само на човешките 

естествени усилия, но и на свръхестествената благодатна 

подкрепа на Бога (1К 12:31- 14:1). 

Свети Йоан Златоуст,  ни обяснява тази идея, като ни казва, 

че този който люби е по- превъзходен и по-славен от онзи, 

който възкресява мъртви. Като ни доразяснява, защо е така, а 

именно защото, възкресението е изцяло от Бога „всецяло плод на 

Божия благодат“, докато „любовта е плод пак на нея, но и 

на твоето усърдие! Любовта е свидетелство за християнина, че 

той е ученик Христов“.  

Свети Йоан Златоуст ни тълкува Христовия завет, и ни 

призовава да бъдем Христови ученици, обаче и в делата си.  

Защото любовта не се изразява на думи, а се проявява преди 

всичко на дело (1Йн 3:18). Любовта е не просто дар, тя е 

„съвършения път“, целта на нашия живот, която се постига 

чрез чиста и безукорна вяра, добра съвест или добри дела. 

В „Притчата за милостивия самарянин“ Иисус Христос ни 

разкрива как любовта към ближния се доказва с дела на 

милосърдие, състрадание, и как истински ближния е не само 

родственика, а всеки човек. А любовта, към която трябва да се стремим е тази, която самият 

Спасител ни е показал, както той ни е възлюбил. „Както Отец Ме възлюби, тъй и Аз ви възлюбих“ 

(Йн 15:9-12) това е божествения източник на тази любов, изкупителното дело на Спасителя, 

благодатното опрощение на греховете и обновлението на човешката природа, които се дават като дар 

на повярвалите в Иисус. 

В проповедта на планината, Иисус Христос разширява обхвата на тази любов, като в кръга на 

ближните включва враговете и грешниците (Мт 5:20-48). Тук според св. Йоан Златоуст Спасителят 

ни разкрива божествената любов като „корона на доброто“ и „венец на всички блага“. Той иска от 

нас, не само да не отвръщаме на злото със зло, но и да не приемаме като врагове тези, които ни 
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оскърбяват, той не иска да оставаме пасивни като не отвръщаме на злото, а напротив иска с любов да 

неутрализираме и победим злото – „Обичайте враговете си!“. 

Любовта спрямо съгрешилите към нас се изразява в прошката. Да умееш да простиш така както Бог 

прощава на всички нас, това е възвишената, благородна християнска любов, която всичко извинява и 

на всеки прощава. 

Любовта към враговете, според църковните учители е границата, до която се простират нашите 

естествени нравствени сили. Тази любов можем да постигнем само чрез искрено вдъхновение от 

Евангелието и посредством свръхестествена подкрепа на Божията благодат. Тази любов, обаче е 

доказателство за великодушието и силата на духа, които носят в сърцето си Христовите 

последователи, и които посредством тях могат да прекратяват вражди и конфликти.  

 

Милосърдието е най-възвишената и искрена проява на любовта 

към ближния. 

Свети Йоан Златоуст нарича милостинята  „царица на 

добродетелите – тя е която много бързо разтваря на човеците 

абсидите небесни и е най-добрият им застъпник“.  Свети 

Григорий Назиански я нарича „отличничката сред нашите 

дейности“, защото чрез нея с много малко си купуваме 

Царството небесно. С една милостиня ние придобиваме вместо 

временни блага-вечна слава. 

Милосърдие, самата дума в нашия език, означава че милостта, 

състраданието извират от сърцето. „Блажени милостивите, 

защото те ще бъдат помилвани. Блажени чистите по сърце, 

защото те ще видят Бога“. 

Това е онази Божествена проява, която ни сближава с Бог, 

която ни уподобява на Бог.  

Св. Нектарий Егински, определя милосърдието като 

чувствителност на благата душа, която обича ближния. 

Милосърдието е голяма добродетел, тя е движение на душата, 

която  желае доброто на брата си и работи за това. Голяма добродетел е и защото, подобява на 

милосърдията на Бога. 

Милосърдието е най-възвишената и искрена проява на любовта към ближния, ние не просто 

съчувстваме на нашите близки, а акитвно им помагаме като вършим добрини. Милосърдният желае 

да премахне нещастието от света, той се изпълва с радост, когато успее да премахне болката на 

страдащия. Състраданието е доброволна скръб, то се ражда от сърцето, което съчувства и състрадава 

в бедите на другите. Състраданието е най-силното лекарство за онзи, който е пострадал, където има 

състрадание там спасението се дава без изследване. Състраданието ражда утешение, благодеяние, 

доброта, милост, търпеливост, опрощение. 

Според св.  Йоан Златоуст, освен личен път за спасение „стълбица опряна на небето“ е и проява на 

социалното служение на Църквата, организирано добротворчество, което е задължение на клириците, 

предстоятелите, епископа.  

Няма милосърдие без дела. Дяконията е необходима, за да гарантира, че няма да се подменят 

християнските ценности, дяконията е най-вече личния пример на пастора, който заразява с добротата 

си и приучва пасомите да бъдат милостиви по всякакъв начин. Защото милосърдието и милостинята 

не са за богатите, за имащите материално благополучие. Милосърдието не е пряко пропорционално 

на материалните блага и възможности, с  които разполага човек.  

Да си милостив, означава, че истински обичаш Бога, че можеш да разпознаеш в нуждаещия се, 

падналия, своя брат, да видиш в страдащия, първообраза на Бог, божието творение, да е смекчено 

сърцето ти, за да види сведената глава, сълзата в душата на падналия, и да изпитваш вътрешна 

необходимост да помогнеш на страдащия свой брат, да му помогнеш дори само като му отделиш, 

време, като се спреш до него и го погледнеш искрено в очите, като го изслушаш, като го прегърнеш, 

като избършеш сълзите му, като му се усмихнеш. Усмивката не струва нищо, а колко се скъпим на 

нея, а как тя действа като лъча надежда, който ще докосне сърцето на брата, ще разпали застиналата 

искра на вярата в Бог в неговото сърце и душа, може да извади човек от отчаянието, топлината която 
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ще получи, добрата дума, може да му върне отново надеждата за вярата и любовта, към единствения път и 

истината, към Бога.    

Затова Църквата е отделила този празник да се чества на Неделя Месопустна, затова на този ден се чете 

евангелското четиво за Второто Христово пришествие и Страшния Христов съд, (М 25:31-46) „А кога дойде 

Син Човеческий в славата Си……. 

Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие  благословените на Отца Ми, 

наследете царството приготвено вам от създание мира; 

Защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях и Ме напихте; странник бях, и Ме прибрахте; 

Гол бях, и ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте. 

….А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-

малки братя, Мене сте го сторили.“   

Затова и св. Йоан Златоуст, в беседата си за милостинята ще ни прикани да дадем и направим нещо на онзи, 

който се нуждае навреме и от сърце: 

„колкото можеш – и за каквато цена искаш! Определена цена няма, за да не се оправдаеш със сиромашията си: 

имаш пара, за пара купи, нямаш нито стотинка – тогава дай на жадния пътник чаша вода! Но дай и направи 

нещо на онзи, който се нуждае, навреме и от сърце. Небето не е евтино – но господарят е човеколюбив: дай 

хляб - вземи рай; дай малко – вземи голямо; дай тленно – вземи нетленно; дай смъртното – вземи 

безсмъртното; със земното – придобий небесното!“ 

Свети Йоан Златоуст вярва и самият той изповядва и защитава с делата си Християнските ценности. Неговият 

живот е личен пример как делата на милосърдие и солидарност с нуждаещите се могат да променят живота и 

обществата. Спазването им често води до конфликт с властимащите в светските общества, но както светителят 

не се поколеба да изобличи императрицата в нечестно присвоения имот от вдовицата и сирака, така всеки 

истински християнин не може да остава безпристрастен и мълчалив към неправдите във времето в което 

живее. 
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Научно изследване за подготовката на 

Всеправославния събор   
 

През 2017 година - непосредствено след провеждането на Събора в Крит (16-

26.06.2016), беше публикувано важно историческо изследване за църковната 

дипломация и дейността на Българския патриарх Кирил и началото на 

всеправославните Родоски съвещания през 60-те години на ХХ век. Въз 

основа на ценни архивни документи от този период, и на техния критичен 

анализ, днес можем да осмислим случилото се в междуправославните 

отношения през десетилетията, последвали след съвещанията на о. Родос, на 

фона на едно по-добро познаване на документалното наследство и чрез по-

голяма яснота за първоначалните планове и подробности от подготовката на 
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                                                                        КНИГОЛЮБЕЦ 
 

Всеправославния събор. На второ място можем да видим официалните решения за участието на 

Българската патриаршия в тези процеси и отношението на архиереите от Светия Синод към 

Родоските съвещания. Книгата е дело на проф. д-р Румен Ваташки и чрез нейното съдържание се 

хвърля допълнителна светлина върху архивите, дебатите и решенията на 

Светия Синод на Българската православна църква, дипломатическите ходове на Българския патриарх 

Кирил, амбициите на Цариградския патриарх Атинагор да оглави процеса на междуправославното 

единство и да ограничава целенасочено влиянието на Московската патриаршия. Съдържанието на 

това изследване, както и актуалността на проблемите на междуправославните отношения в днешно 

време, превръщат тази книга в полезна и необходима не само за специалисти, но и за по-широк кръг 

читатели! Това е интересна и полезна книга за нашето близко минало. Книга - плод на съвременната 

българска църковно-историческа наука, която разкрива важни подробности за църковната 

дипломация и сложните междуцърковни отношения по време на Студената война. Авторът осветлява 

някои важни детайли от подготовката и провеждането на Родоските съвещания, като се спира на 

някои по-слабо проучени или непознати страни на тези важни събития от най-новата ни църковна 

история! 

 

Нова книга за Духовната академия (1950-1990) и атеистичната 

политика по времето на тоталитарния комунистически режим в 

България.  
От печат излезе ново научно изследване, 

подготвено под редакцията на проф. Жоржета 

Назърска, посветено на архивни проучвания и 

документални свидетелства за различни страни и 

характерни моменти на атеистичната 

пропаганда и антирелигиозната 

политика на тоталитарния комунистически 

режим през периода от 50-те до 80-те години в 

България. Книгата е посветена на борбата 

на преподавателите от Духовната академия, 

сред които се откроява личността и делото на 

проф.д-р Димитър Пенов, срещу официалната 

атеистична и антихристиянска 

пропаганда, в защита на християнската вяра и 

правата на Православната църква и българските 

граждани за свободно изповядване на вярата, 

свобода на съвестта и мисълта в условията 

на политическите ограничения, 

дискриминация и цензура спрямо вярата и 

религиозните ценности на Православието и 

духовния живот. Въз основата на архивни 

документи и материали от архива на МВР се 

очертават важни аспекти от историята на 

Духовната академия, борбата за запазване на православните традиции на богословско образование, 

духовна просвета и религиозен живот на фона на ограниченията, налагани на вярващите от 

атеистичната власт. Книгата съдържа богат архивен материал и множество документи и фотографии 

от живота на Духовната академия, Духовната семинария и Княжевския манастир, които разкриват до 

голяма степен атмосферата на идейни борби за истината и Христовата евангелска правда в 

църковния живот през изследвания период и илюстрират подробно много от изследваните теми и 

разглежданите критично и аналитично проблеми. Книгата ни връща и към честването на 50-

годишния юбилей от създаването на Богословския факултет (1923-1973), който е отбелязан 

тържествено в Духовната академия през 1973 година. На корицата е възпроизведена архивна снимка 

от това събитие, на която са запечатани образите на трима от професорите на Духовната академия - 

проф. Иван Панчовски, проф. Тодор Събев и проф. Димитър Пенов. 

Автор на рубриката: доц. д-р Костадин Нушев     
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В прослава на св. Климент Охридски Чудотворец 
Молитва към св. Климент 

 

Свети Клименте Охридски Чудотворче, Велики светителю, учителю и просветителю на нашия народ! Моли Бога за 

духовно вразумление, опомняне и помирение на своя благоверен и христолюбив народ, на цялото твое духовно 

паство в благословената Охридска земя и Цяла България! Моли Всеподателя Бога за вразумление на управниците, 

за граждански мир, за добросъседство, съгласие и разбирателство сред 

всички твои верни люде по цялата земя, която беше озарена от тебе със 

светлината на познанието! Нека с твоята благодатна закрила да познаят 

всички Истината и Христовата правда, да се освободят от лъжите и 

заблудите, от външни користни влияния на чужди интереси и враждебни 

лоши съветници,  които и сега сеят заблуди и раздори между народите! 

Да открият всички, по твоите молитви и с твоето архипастирско 

застъпничество пред Бога, правия път на Христовата истина, на Божията 

правда, братолюбието и човеколюбието, на разбирателството и правдата 

между народите, за да се радват на достойно и мирно съществуване, на 

свобода и траен мир, на благоденствие и сигурност! Да познаят и прославят, 

по твоите молитви, Всемогъщия Бог като Небесен Отец и Човеколюбив 

Промислител, като Праведен Съдия и Всеподател на всички тези духовни 

блага и велики милости, които са радост и утешение в Светия Дух за всеки 

един човек и за целия наш благочестив и христолюбив народ! Този твой 

верен народ, който отвека прославя Христа и се моли на Бога на своя 

собствен и разбираем роден език, чрез който ти го просвети със светлината на Христовата истина и го настави по 

пътя на правдата! Дай ни и сега, свети отче Клименте Чудотворче, в тези смутни дни на човешки греховни страсти, 

на неразумен гняв и език на омраза, на тъмни брожения и заблуди да се просветим и утвърдим духовно в 

Христовата истина и Евангелската правда, да се удостоим да получим от Всеподателя Бога радост, мир, утешение и 

духовна мъдрост заедно с целия наш народ, който винаги усърдно прибягва към тебе, прославя те и тачи свято 

твоята първосветителска памет! А сега, Свети Клименте, смирено те моли и проси от Бога с покайно сърце велики 

и неизказани милости, духовна сила, крепост на ума и добра воля, твърда надежда и упование за по-добри дни, 

които да преминем в благоденствие и мир, здраве и спасение за Божия слава сега и винаги и во веки веков!  

Амин!  

По повод празника на светите Седмочисленици и Успение на св. Климент, архиеп. Охридски редакцията на в. 

Богословски вестник обявява литературен конкурс за ученици и студенти, посветен на личността, 

равноапостолния подвиг и духовно-просветното дело 

на св. Климент. Литературните творби могат да бъдат 

в три основни жанрови форми: 1. Поезия, 2. Проза и 3. 

Химнография. Срок за подаване на творбите от 27.07. 

2022 г. (Св. Седмочисленици и Успение на св. 

Климент, архиеп. Охридски) до 21.11.2022 г. 

(Въведение Богородично). Обявяването на 

резултатите, класиране и награждаване на отличените 

творби ще се случи на празника на св. Климент 

Охридски 25. 11. 2022 г.  

Повече подробности очаквайте в следващия ни брой.  

Литературните творби за участие в конкурса могат да 

се изпращат на имейла на в. Богословски вестник – 

bogoslovski-vestnik@abv.bg 

В този брой на вестника са използвани като илюстрации стенописни изображения от митрополитската катедрала „Св. 

Неделя“ и академичния параклис „Св. Климент Охридски“ на големия православен зограф и художник Николай Ростовцев. 
 

„Богословски вестник“ е месечно академично издание на Центъра за християнски, църковно-

исторически и богословски изследвания “Добротолюбие” и Магистърска програма “Църковно-

социално дело” при Богословския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Новото издание на 

вестника е продължение на дейностите по научно-изследователски проект (№ 80-10-177/2021). 
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