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На 01 септември, когато Българ-
ската православна църква отбе-
лязва Началото на църковната го-
дина, в академичния параклис „Св. 
Климент Охридски“ на Богослов-
ския факултет, с тържествена св. 
Божествена литургия, отслужена 
от Негово Преосвещенство Бра-
ницки епископ Пахомий – ректор 
на Софийската духовна семина-
рия, беше открита новата учебна 
2022 – 2023 година за студентите 

от задочна форма на обучение. В 
празничното богослужение ссъу-
частваха и архим. Мелетий, ставр. 
ик. Михаил Михайлов, ефимери-
ят на академичния параклис ик. 
Стефан Стайков и свещ. доц. д-р 

Иван Иванов. В празничното бо-
гослужение молитвено участие 
взеха преподавателите и задочни-
те студенти, дошли за началото на 
очните занятия. 

Пътят на Кръста е 
начинът, по който 
живеем в света

ПАТРИАРШЕСКО СЛОВО

Конфе-
ренция в 
рамките 
на евро-

пейската 
програма 
Erasmus+ 

Християнските културно-просветни и 
апологетични възгледи на митрополит Методий 
Кусев и проф. архим. д-р Евтимий Сапунджиев
В навечерието на сто-годишнина-
та от създаването на Богословския 
факултет през тази година отбе-
лязваме и вековен юбилей от зем-
ната кончина на бележития бъл-
гарски архиерей – старозагорски 
митрополит Методий Кусев. В тази 

връзка е интересно да представим 
духовно-просветното служение на 
възрожденския духовник и него-
вите завети като църковна основа 
и духовни насоки за изграждане и 
развитие на висшето богословско 
образование в България. 
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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 докторска-
та дисертацията на Виктория 
Алберт Трайкова на тема: „Иде-
ята за прераждането в източните 

Темата на доктората бе „Идеята за прераждането в 
източните религии (Богословски анализ)”.

религии (Богословски анализ)”.
Защитата се проведе на 30 юни 
2022 г. в осма аудитория на фа-
култета. Научното жури в със-
тав: доц. д-р Димо Пенков (пред-
седател на журито), проф. д-р 
Ростислава Тодорова-Енчева, 
доц. д-р Костадин Нушев, свещ. 
доц. д-р Теодор Стойчев и свещ. 

доц. д-р Стоян Чиликов гласува 
единодушно за присъждане на 
образователната и научна степен 
„доктор“ на Виктория Трайкова. 
Научен ръководител на докто-
ранта е проф. д-р Клара Тонева. 
Дисертацията е в областта на Ис-
тория на религиите и спада към 
систематическото богословие. 

Основната цел на академично-
то изследване са да се просле-
ди учението на Библията и на 
християнските апологети за чо-
вешкия живот, както и да се из-
следва произхода на идеята за 
прераждането. Председателят на 
научното жури - доц. д-р Димо 
Кръстев Пенков, който е и ре-

цензент на докторанта,  определи 
дисертационното съчинение на 
Виктория Трайкова като изклю-
чително актуално и представящо 
слабо разработен проблем, който 
обаче е изключително популя-
рен сред обществото. Доц. Пен-
ков обърна внимание на втората 
част на дисертацията: „В тази 
част на своето богословско из-
следване В. Трайкова си поставя 
отговорната и амбициозна задача 
да проследи и анализира истори-
ческите податки на учението за 
прераждането в орфизма и фи-
лософията на Платон, както и да 
разкрие диаметралната му несъв-
местимост с православното све-
тоусещане и опитност, предста-
вено в съчиненията на древните 
апологети на Църквата“. Другият 
рецензент проф. д-р Ростислава 
Георгиева Тодорова-Енчева из-
рази мнението, че идеята за пре-
раждането е представена: „ясно, 
аналитично и разбираемо така, 
както тя бива експлоатирана от 
различни секти, като особено 
внимание е отделено на тран-
сценденталната медитация и на 
съвременната широка употреба 
на пръв поглед безобидни източ-
ни религиозни понятия, замест-
ващи християнските истини и 

практики и в крайна сметка, от-
далечаващи човека от Бога“. Чле-
новете на журито свидетелстваха 
за усърдието на докторанта  и за 
прецизната работа в периода на 
обучение. В становището си доц. 
д-р Костадин Нушев откроява 
добрата структура на работата, 
както и изпълнените цели, който 
са залегнали в дисертационния 
труд. Това е постигнато като са 
използвани трудовете на водещи 
български и чуждоезикови из-
следователи. Научният ръково-
дител – проф. д-р Клара Тонева 

разказа за извървения съвместен 
път с младия учен, който задъл-
бочено изследва съвременните 
секти и ги съпоставя с право-
славната духовност като по този 
начин разкрива достойнството 
на християнската традиция. След 
представянето на рецензиите и 
становищата и след обсъждането 
журито гласува положително за 
дисертационния труд.

Текст: Елена ДЮЛГЕРОВА
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Сред защи-тилите е и 
румънският 

православен 
свещеник о. 
Йон Ягъру

Защити на магистри по Теология
Магистърските тези и държавните изпити се състояха 
през септември в Богословския факултет.

През септемврийската държавна сесия за защи-
ти на магистърски тези се дипломираха успешно 
магистрите от випуск 2022 от различните магис-
търски програми на Богословския факултет. Сред 
интересните и актуални магистърски тези, раз-

Сред защитени-
те теми е 

такава за зави-
симостите

работени в областта на различни-
те клонове на богословието, бяха 
представени и защитени дипломни 
работи в областта на православна-
та християнска етика, религиозната 
педагогика, християнското изку-
ство, апологетиката и други научни 
специалности. Между успешно за-
щитилите магистранти имаше пра-
вославни свещеници, учители по ре-
лигия и други специалисти. Един от 
духовниците беше румънският православен свеще-
ник о. Йон Ягъру, който служи като болничен све-
щеник и представи своята магистърска работа, пос-
ветена на проблемите на църковното служение сред 
младите хора в съвременното румънско общество. 
Магистърската работа, изградена върху много (103 
източника) извори и научно-критична литература, 
беше подготвена под научното ръководство на доц. 
д-р Костадин Нушев, а рецензент на румънския 
дипломант беше доц. д-р Андриан Александров.  
Друга интересна магистърска теза беше защитена 

от о. Васил - свещеник в Българската православ-
на църковна община в гр. Манхайм, Германия. 
Темата на о. Васил Бечевски е посветена на пас-
тирските и духовни грижи за боледуващи и хрис-
тиянските аспекти на биомедицинските пробле-

ми, свързани с края на човешкия 
живот. Тази тема, която спада към 
кръга на християнската биоетика, 
обхваща редица проблеми на бо-
лестта и страданието, палиативни-
те грижи и подготовката за земния 
завършек на живота, различните 
проблеми, които поставя пред ме-
дицинската и християнската ети-
ка възможността за прилагане на 
евтаназия (асистирано самоубий-

ство). О. Васил представи своя пастирски опит 
от грижата за негови пасоми, които се намират 
в различна духовна нужда и честата необходи-
мост да се разрешават сложни житейски казуси, 
свързани с лечение, медицински грижи и трудни 
решения за спасението на душата, вярата в Бога 
и надеждата за вечния живот на границата между 
тукашното земно съществуване и приемането на 
смъртта. 

Текст: Елена ДЮЛГЕРОВА
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Слово на Българския патриарх Неофит за празника Въздвижение 
на Честния и Животворящ Кръст Господен

Пътят на Кръста е начинът, по 
който живеем в света

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

В трудно и тежко за всички нас време на различни изпитания за 
вярата ни и за нашата светла надежда, празникът на Всемир-

ното Въздвижение на светия Кръст идва, за да ни укрепи и да ни 
даде нови сили в християнския ни живот, в свидетелството ни 
за Господа и за Неговата славна победа над смъртта и цялото 
зло в света, в който живеем. Идва, за да ни припомни още вед-
нъж, че пътят към светлината и живота, към Царството Бо-
жие – истинското ни небесно Отечество, е път кръстен, който 
всеки от нас и всички заедно, като общество, трябва да извър-
вим: така, както пръв извървя този път до Възкресението Сам 

Спасителят, Който и днес казва на Своите ученици: „който иска 
да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста 
си и Ме последва“ (Марк 8:34).Пътят на Кръста е този, който 
всеки от нас извървява на първо място вътре в самия себе си – 
във ветхия човек в нас, който е разпнат заедно с Господа, „за 

да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби 
на греха“ (Рим. 6:6). „Разпнах се с Христа, пише свети апостол 

Павел, и вече не аз живея, а Христос живее в мене“ (Гал. 2:19-20). Този е от самото начало на хрис-
тиянството светлият идеал, с който живеят всички онези, които са Христови. Този идеал предполага 
отричане от себе си и цялостно посвещаване на Онзи, Който „заради нас, човеците, и заради нашето 
спасение“ (Символ на вярата, 3) пръв беше прикован на Кръста и умъртвен, за да проправи за всички 

нас пътя към живота, и Който беше предупредил: „в света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих 
света“ (Йоан 16:33). За да победим обаче, не можем да не минем и през скърбите и кръста, отреден 
за всекиго от нас. В този смисъл пътят на Кръста е и начинът, по който живеем в света. Този свят, 

който знаем, че „цял… лежи в злото“ (1 Иоан. 5:19), всекидневно поставя изпитания пред християнска-
та ни съвест, постоянно ни заставя да правим своя личен избор между добро и зло, между светлината 
и тъмнината, между живота и смъртта. В същото време не трябва да забравяме и че същият този 

свят е бил целият изкупен чрез Кръстната жертва на Господа, Който заради това се въплъти и стана 
Човек – за да го спаси и обнови: „… Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да 
бъде светът спасен чрез Него“ (Иоан 3:17). И затова от нас се очаква да проявяваме същата състра-
дателност и любов, същото милосърдие и човеколюбие към всекиго и всичко около нас, които пръв ни е 
засвидетелствал Сам Бог, Който „… толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, 
който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен“ (Иоан 3:16). Нека следваме вярно и неотклонно 
кръстния път, който ни е отреден. Да понасяме изпитанията, които едно след друго се изправят пред 

нас, и да се борим с изкушенията вътре в нас, за да имаме надежда, че ще бъдем и ние участници в тази 
победа, която пръв Господ извоюва на Своята Голгота. Най-много от всичко обаче да имаме любов към 

Бога и към ближния и да показваме тази любов в дела на милост и състрадание. Да страним от гре-
ха на гордостта и егоизма, и да пазим изконните християнски добродетели, важно място сред които 

имат смирението и търпението, помнейки добре, че спасен ще бъде не 
горделивият, нито онзи, който бяга от своя кръст, а само този, „кой-
то претърпи докрай“ (Мат. 10:22).  Силата и победата на Честния и 
Животворящ Кръст Господен да бъдат с всички нас! Честит и благо-

словен празник!

† НЕОФИТ, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
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ГОДИШНИНИХристиянските културно-просветни и 

апологетични възгледи на митрополит 
Методий Кусев и проф. архим. д-р 

Евтимий Сапунджиев
В това изложение ще бъде направен опит за сравнителен по-
глед между богословското творчество на първия професор на 
Богословския факултет – също православен духовник – архи-
мандрит проф. д-р Евтимий Сапунджиев. Има ли някакво ду-
ховно приемство между доайена на Богословския факултет с 
неговата апологетична научна мисъл и завета на митрополит 
Методий? Може ли да се тръси примственост между възрож-
денската просветна дейност на Българската екзархия и цър-
ковно-богословското наследство на тези двама духовници? 
Митрополит Методий Кусев, който е като своеобразен мост 
и стожер на тази църковна традиция, продължител на делото 
на Неофит Рилски и на възрожденските духовници от епохата 
на св. Паисий Хилендарски. Като мост между Предосвобож-
денска и Следосвобожденска България, той пренася духовното 
будителство, но не доживява да види реализацията на проекта 
на Българската екзархията за създаване на Висше богословско 
училище, свързан с построяване на сградата на Богословския 
факултет. 

Църковно-просветното дело на митрополит Методий Ку-
сев

Митрополит Методий Кусев е от тези възрожденски духов-

ници, културни дейци и просветители от епохата на Възраждане-
то, които са вложили своя принос в изграждането на системата на 
духовно образование и църковното богословско образование. Той 
е сред тези духовници, които са изградили учебните центрове на 
духовните семинарии и свещенически училища на Българската ек-
зархия. Като ректор на Цариградската и Пловдивската духовни се-
минарии, той е работил и за създаване на църковна институция за 
висше богословско образование, но не е дочакал да види откриване-
то на висшата църковна школа в лицето на Богословския факултет. 
Докато архимандрит Евтимий Сапунджиев е първият, който става 
професор и учредител на Висшата богословска школа. Той се явява 
продължител и носител на тази духовна щафета. Поема щафетата, 
образно казано, от Методий Кусев и започва да гради богословска-
та наука на университетско и академично ниво. Това е различно-
то между тях, като може да се каже, че те са представители на две 
последователи исторически епохи в духовно-просветното дело на 
Църквата. Общото между двамата духовници е, че са били ректори 
на семинарии, че се занимават с богословско образование и аполо-
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гетични въпроси, защото и Методий Кусев разбира, 
че появата на някои идейни течения като марксизъм, 
социализъм, нихилизъм и толстоизъм, които са насо-
чени срещу Църквата, са вече нови идеологии, които 
се опитват да подкопават християнството, да отчуж-
дават подрастващите и младите хора от християн-
ските ценности и да лишават българското училище 
от благотворното присъствие на Църквата. Митро-
полит Методий Кусев започва да води своеобразна 
апологетична борба, апология на християнството, 
разкривайки какви ще са духовните бедствия за бъл-
гарския народ с появата на безбожието, на атеизма, 
на такива отрицателни теории за света, за космоса 
и за човека. Той развива своите апологетични въз-
гледи на едно педагогическо-християнско и духов-
но-просветно ниво. Докато проф. архим. Евтимий се 
опитва да развие тази апология на християнството в 
рамките на висшето богословско образование – на 
нивото на развитие на науката Апологетика. Общото 
между тях е, че и двамата са апологети на християн-
ството и са мотивирани в своята просветна дейност 
от духовното служение на Църквата. Различното е, 
че Методий Кусев като митрополит, като епархий-
ски архиерей е имал отговорност и призвание да 
прилага пастирски, практически и педагогически 
тези апологетични истини, докато архимандрит Ев-
тимий се посвещава на професорското поприще и 
на обучението на бъдещите пастири. Той работи във 
висшата богословска школа, в която това апологе-
тично знание трябва да се интегрира в цялостната 
система за висше богословско образование. Затова 
започва да разработва методологически въпросите 
на апологетиката, история на религиите и психоло-
гия на религията, като се стреми да покаже елемен-
тите на религията, вкоренени в човешкото съзнание 
и да ги изследва от гледна точка на богословието, 
философията на религията и психологията на рели-
гията. Със своите научни изследвания той се стре-
ми да обоснове един научен мироглед, една научна 
позиция в защита на вярата и да докаже защо е ес-
тествено за човека да е вярващ, а не е нормално да 
е невярващ, безбожник, както твърдят атеистите и 
материалистите. Доказва, че за всеки човек и за нор-
малното съзнание е присъщо наличието на вяра, а не 
да бъде невярващ.
Това, което Методий Кусев е започнал в своето въз-
рожденско, духовно-будителско дело на Българската 
екзархия, може обосновано да се каже, че дядо Ев-
тимий продължава в научната му форма, създавай-
ки науките Апологетика, История на религиите и 

Психология на религията. Основната книга на мит-
рополит Методий е „Възпитанието в духа на хрис-
тиянството или безбожието“. В този труд християн-
ският апологетичен модел се вижда още от самото 
заглавие, както и от предмета на книгата. Той иска 
да покаже  кое е добро, полезно, градивно и творче-
ско за отделния човек – за отделната личност, но и 
за обществото като цяло. Вярата или безбожието но-
сят духовни блага за общността и кое от тях би било 
деструктивно и ще доведе до обществени катакли-
зми и нещастия. В някакъв смисъл може да се каже, 
че това е деструктивно влияние на безбожието вър-
ху съзнанието на младите хора и неговите трагични 
последици са предвидени в тази книга. Митрополит 
Методий Кусев предвижда и предупреждава, че без 
християнството духът на безбожието ще ожесточи 
класовата борба и ще доведе до обществени нещас-
тия. Той посочва убедително как на мястото на вяра-
та, на човеколюбието, на грижата за ближния, тези 
безбожнически идеологии ще доведат до насаждане 
на класова омраза, изостряне на класовата борба и в 
крайна сметка до братоубийствена гражданска вой-
на. Няколко години след земната кончина на старо-
загорския митрополит, и след възникване на Бого-
словския факултет през 1923 година, при атентата 
в катедралата „Св. Неделя“, извършен през 1925 г. 
се осъществяват на дело предвидените нещастия за 
българския народ. След този исторически момент 
един друг православен духовник - Неврокопският 
митрополит Борис, също продължава темите на мит-
рополит Методий Кусев, само че в нова още по-кри-
тична и изострена ситуация, когато общественото 
нещастие, за което говори по-рано старозагорският 
митрополит, вече се е случило. В българското обще-
ство, чрез терористичните актове на крайните те-
чения на комунизма - болшевизма и анархизма, се 
поставя началото на една братоубийствена война, на 
една вътрешна гражданска война, която показва, че 
тези идеологии започват да разкриват своите разру-
шителни плодове в историята на българския народ и 
съдбата на българската държава. 

Християнската апологетична мисъл на проф. 
архим. Евтимий 

Докато за атеистите и комунистите религията е 
нещо патологично и анахронично, то за християн-
ските апологети нормално и естествено е за човека 
е да е вярващ и да развива чрез просвета, образо-
вание и духовна култура и да издига на по-високо 

ниво вродените семена на вярата, вложени от Самия 
Творец в душата на човека. Науката, образованието 
и културата не отричат вярата, а имат за цел да я пре-
върнат в едно осъзнато мирогледно отношение към 
света, към себе си и към Божественото. А атеизмът 
и безбожието са истинската патология за човека, за-
щото водят до ограничаване на човешкото съзнание, 
до дефицит на нравствени ценности, до загубата на 
истинската духовност и упадък на морала. Тогава за 
него няма да има универсална нравственост, няма да 
има естествен нравствен закон, всичко ще бъде плод 
на случайност, на преднамерени идеологически 
принципи и възгледи. По-важните трудове на пър-
вия професор по Богословие, назначен в Богослов-
ския факултет са:  1. Различните значения на думата 
вяра, 2. Псевдомонашество, 3. Потребност от откро-
вение, 4. Писма за дъновизма, 5. Кратък наръчник 
по християнска апологетика, 6. Задачите на христи-
янската апологетика, 7. Защо Бог не ни принуждава 
да вярваме, 8. Вяра в разума, 9. Вяра и разум, 10. Ес-
тествено развитие и богооткровена свръхестествена 
помощ, 11. Гнезда на съмнения във вярата. Архи-
мандрит Евтимий е доайен на висшата богословска 
наука в България, който заедно с Н. Глубоковски и 
академик Стефан Цанков, е сред тримата наши пър-
ви професори, които в зората на богословската нау-
ка полагат основите на Богословския факултет през 
1923 година. Вековният юбилей, който предстои да 
отбележим и да честваме през следващата година, 
доказва че тяхното църковно и научно дело е устоя-
ло на изпитанията на времето и продължава да дава 
духовни плодове.  

Изводи и заключение

1. Краткият обзор на църковно-просветното дело 
на двамата православни духовници ни показва на-
личието на една устойчива традиция и приемстве-
ност, при които може да се проследи предаването на 
щафетата (образно казано) от митрополит Методий 
Кусев към проф. архимандрит Евтимий Сапунджи-
ев. За тези две личности и за делото на двамата ду-
ховници, които са работили на попрището на бого-
словската наука и духовната просвета, ние можем 
много да изследваме и да вникваме в тяхното богато 
книжовно наследство.
2. Уви ние до голяма степен сме загубили паметта 
за митрополит Методий и трябва да я възстановим 
и възобновим. Колкото повече четем за него в съз-
нанието ни се оформя образа на един велик възрож-
денец, на продължител и наследник на Паисиевото 

дело, само че в Новата епоха на България – след 
Освобождението. Тогава Църквата се среща с нови 
идеологии и има нови задачи. Преди това през Въз-
раждането целта е България да се освободи – да 
имаме независима държава, а след това целта е да се 
запази християнството в България, да продължи да 
играе ролята на стожер на образователната система 
и при изграждането на духовно-църковни училища. 
В цялостната дейност на митрополит Методий Ку-
сев виждаме съчетание между християнската духов-
на просвета и книжовност. През целия си живот той 
неуморно създава читалища, прицърковни учили-
ща, духовни семинарии, а в парка „Аязмото“ иска 
да създаде манастир, който да възпроизведе духов-
но-просветните традиции на Охридската книжов-
на школа. Митрополит Методий живее в него като 
монах, макар че е митрополит, а в манастира „Св. 
Теодор Тирон“ на „Аязмото“ иска да събере мона-
шеско братство, което да се занимава с книжовност 
и християнска просвета, да събере голяма библио-
тека и да допринесе за създаването на висшето бо-
гословско образование на Българската православна 
църква. Така в своята църковно-просветна дейност 
той преминава от първоначалните и елементарни 
прицърковни и енорийски училища, през духовни 
семинарии и свещенически училища на Българска-
та екзархия и подготвя условията за да се достигне 
до създаването на Богословския факултет, който е 
на върха на системата от духовни школи и църковни  
богословски училища.
3. В личността и научното дело на дядо Евтимий, от 
своя страна, се реализира тази духовно-просветна 
стратегия на Екзархията – да имаме цялостна сис-
тема на Богословско и църков-
но образование, завършваща с 
най-горната степен на висшето 
богословско образование. 

*Докладът е изнесен на науч-
ната конференция в Стара За-
гора (20-21.09.2022 г.), посве-
тена на делото на митрополит 
Методий Кусев. 

Текст: Елена ДЮЛГЕРОВА
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Конференция в рамки-
те на европейската

 програма Erasmus+ 
През септември т.г. в Богословския евангелски 
институт в Талин, където се обучават православ-
ни и лутерански студенти, се проведе академична 
конференция в рамките на европейската програ-
ма Erasmus+ за Религиозното образование в пуб-
личните училища и църковни школи в различните 
страни на Европа. 

Участници от Естония, Финландия, Италия, Ру-
мъния, Гърция и България, обединени в профе-
сионалната мрежа за религиозно обучение IRENE 
(Innovative Religious Education NEtwork) обсъдиха 
съвременните педагогически и религиозни аспекти 
на християнското образование и създаването на 
обща образователна платформа с дидактични ре-
сурси, практически уроци и методически изслед-
вания, която да бъде достъпна онлайн за студенти 
и специалисти по „Богословие“ и за учителите по 
„Религия“. Религиозното образование в Естония и 
България преминава през вековете и годините през 
сходни исторически етапи и перипетии. При разви-
тието на двата народа през модерната епоха на XIX 
и ХХ век и изграждане на националните образо-
вателни системи, по времето на комунизма между 
1944 и 1991 година с официалната атеистична по-
литика и премахване на религията от обществения 
живот и образователната система, и от 1992 до сега 
по време на демократизацията и европеизацията на 
посткомунистическите страни в Източна Европа. 

През 1991 и 1992 са приети новите конституции на 
двете страни, а през 2002 година новите демокра-
тични закони за вероизповеданията и религиозни-
те общности и църковни институции. Религиозно-
то образование в училищната система следва тези 
процеси на възстановяване на демократичните и 
национални културни и християнски традиции в 
съвременната образователна система на страните 
от Европейския съюз. Предметът „Религия“ е из-
бираем и като цяло неконфесионален по своя ха-
рактер, среща съпротива от секуларно естество и 
много малка част от учениците са обхванати в обу-
чението и включени в групи по избираемия пред-
мет „Религия“.
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Православието в 
Естония - духов-
на традиция на 

вярата, църковна 
архитектура в 

руски стил с кра-
сиви храмове и 

катедрали, хрис-
тиянска просвета 

и съвременни 
иновативни част-
ни християнски 

училища за деца-
та и младежите в 

страната!

Християнското културно 
наследство на Естония в 
съвременния високотех-
нологичен Национален 
исторически музей - чрез 
електронна система от спе-
циални знаци на билета се 
прехвърля 
информация в 
индивидуален 
профил в интернет 
с кода от билета 
и всеки „взима музея 
у дома“. А там може да види 
богослужебните одежди 
на първия естонски епис-
коп Платон (+1919) загинал 
мъченически в гонение от 
болшевиките и археологи-
ческо откритие на едно от 
най-ранните християнски 
погребения в Естония!

Страниците подготви
 доц. д-р Костадин Нушев
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Исторически преглед на 
църковната музика 

В началото Бог сътвори небето и земята /Битие гл.1., стих 
1./. Тъй като човекът е сътворен по образ и подобие Бо-
жие, той изпитва насъщна потребност от богообщение. 
По думите на Тертулиан, църковен учител от II в., човеш-
ката душа по своята същност е „християнка”, а според 
християнското учение духовната природа на човешката 
душа е свързана с невидимия свят. Ангелите непрестан-
но славословят Бога, своя Творец. В псалмите на пророк 
Давид четем: „Хвалете Го, всички негови ангели, хвалете 
Го, всички негови войнства”./ Пс., 48: 2/. Песнопението 
„Свят! Свят! Свят е Господ Саваот! Цялата земя е пълна 
с неговата слава” / Ис. 6: 3/, е песен на серафимите, която 
пророк Исаия е чул в чудно видение. А в нощта на Хрис-
товото раждане по плът ангели възпяват идването на Спа-

сителя на човешки род, пеейки: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благово-
ление”/ Лук. 2: 14/. Тези библейски текстове показват, че ангелите постоянно славословят своя Творец.  
През V в. по времето на архиепископ Прокъл и император Теодосий II в Константинопол става страшно 
земетресение. По този повод се прави молебен, по време на който едно момче по чудесен начин е  издигна-
то към небето, където чува ангелските думи: „Свети Боже, Свети Крепки, Свети безсмъртни”. След като 
се върнало на земята от невидима сила, то повтаря ангелския химн, а народът добавя: „Помилуй нас!”.  
В Свещ. Писание намираме косвени указания, че при сътворението на света Бог е сътворил по-напред 
невидимия свят. Именно в тази връзка св. отци на Църквата  тълкуват библейския текст:  „В началото 
Бог сътвори  небето и земята”[1]. Следователно щом ангелските чинове възпяват Бога, то  тяхното сла-
вословие трябва да бъде за нас първообраз на богохвалението.
 
В нощта на Тайната вечеря Господ Иисус Христос е положил  началото на новозаветното пеене, когато 
заедно със Своите ученици, възпявайки Бога  се изкачили на Елеонската планина./ Мат. 26: 30; Мар. 
14-26/. Сам Спасителят благоволил да освети пеенето на Своята земна Църква, като средство за въз-
действие на човешката душа [2]. 
 
За църковното пеене говори и ап. Павел в Послание до коритяни, в което се казва:  „Ще пея с дух, ще 
пея и с ум” / I Кор. 14 :15/, като наставлява християните да се назидават взаимно с псалми, славословия 
и песни духовни” /Еф. 5: 19; Кол. 3: 6/. А в Апостолските  постановления се съобщава, че апостолите 
погребвали  мъртвите с химни. При Успението на Света Богородица и  архидякон Стефан християни-
те пеели химни. Там се препоръчва в такива случаи да се пеят псалми и Господнята молитва  /Кн. 2, 
гл. 57; кн.7, гл. 43/. По този начин апостолите узаконили задължителния характер на богослужебното 
пеене. След апостолско време св. Отци на Църквата, решенията на Вселенските и поместни  събори 
утвърдили канони на богослужебно църковно пеене в съответствие на целите, на които то служи[3].  
Църковните песнопения намират своето място в богослужебните християнски събрания още с възник-
ването на Църквата. В тази връзка св. Йоан Златоуст казва: „Бог, виждайки, че мнозина от хората са не-
брежни духовно, и се отегчават при четене на Свещ. Писание, че неохотно се посвещават на този труд, 
и желаейки а направят този труд желан, като унищожи чувството за скука, прибави към пророчествата 
и мелодия, та всички, които се наслаждават от стройността на напева, с голямо усърдие да Му възнасят 
свещени песнопения”[4].
 

 
Много еретици и лъжеучители /ариани, офити и др./ привлича-
ли свои последователи чрез привлекателни песни, в които вмък-
вали своите лъжеучения[5]. По тази причина много от св. отци 
на Христовата вяра създавали богослужебни химни, възпяващи 
чистото неповредено вероучение. Сред тях са Св. Василий Ве-
лики,св. Ефрем Сирин, св. Йоан Златоуст, св. Исаак Велики и 
др. През тази епоха древната гръцка  музика се е използвала 
като основа за създаване на християнска църковна музика, чи-
ято цел е създаване на молитвено настроение у богомолците. В 
„Наставник” св. Климент Александрийски препоръчва на хрис-
тияните от съществуващото многообразие на гръцки напеви да 
избират само такива, които са годни за  християнско богослу-
жение[6]. Първоначално богослужебните песнопения се изпъл-
нявали от народа, но по-късно се появява антифонното пеене, 
за което свидетелства Плиний Младши в писмо до император 
Траян, в което се казва: „Християните възнасят поредно помеж-
ду си  песен на Христа”[7].
 
Истинската история на богослужебната църковна традиция започва след Миланския едикт от 313 г. 
През IV и  V. чинопоследованието на службите придобило завършен вид. В правило 15 на Лаоди-
кийския събор /343/  се казва: „Освен певците, които са в състава на клира, имащи достъп до анвона 
и пеещи по книгите, никой друг не трябва да пее в църквата”. То узаконява положението на клирос-
ния певец като единствен изпълнител на църковни песнопения. Византийският тълкувател Йоан Зо-
нара  обяснява правилото по следния начин: „Отците на събора определили богослужебното пеене да 
се извършва само от  канонически певци, имащи специално посвещение за  тази дейност[8]. Св.от-
ци на църквата определили и белезите на истинското църковно пеене. В своя беседа върху Псалом 
41 св. Йоан Златоуст казва: „Нищо не възбужда и не окриля така духа, нищо не го отчуждава така 
от земята и от телесните вериги, нищо не изпълва така любовта с мъдрост и с равнодушие към жи-
тейските работи, както стройното пеене, както свещената песен, създадена по правилата на ритъма”. 
75 Правило на  VI  Вселенски събор/680-681/ гласи: „Желаем тези, които идват да пеят в църквата, 
да не употребяват безчинни вопли и да не въвеждат нищо неприлично и несвойствено на Църква-
та, но с голямо внимание и умиление да принасят псалмопение Богу, Който вижда в тайното”. То-
дор Валсамон прави следното тълкувание на правилото: „Църквите  Божии се наричат домове 
за молитва и затова молещите се трябва да признават Бога със сълзи и смирение, а не с безчиние 
и неприличен вид. Отците определили свещените песнопения да се изпълняват не с безчинни и 
принудени вопли, не с някакви неестествени на църковните изисквания гласови украси, а с велико 
умиление и богоугоден начин да се  възнасят молитви Богу, който вижда в тайното и сърцата ни”. 
 През VIII в. Йоан Дамаскин подредил системата на осмогласното пеене, като с това бе утвърден цър-
ковния осмогласен канон на богослужебната практика. Всичко това е част от традицията на светооте-
ческото учение за църковното пеене[9]. 
 
За изписване на църковните мелодии била необходима нотационна система. За тази цел в Древна Гър-
ция използвали буквите от гръцката азбука, които били поставяни над текста на мелодията. „Необхо-
димостта от по-голям брой знаци довело до тяхното изписване с по-дебел шрифт, до непълното им 
изписване или двойното им изписване”[10]. По-късно се появяват  съответните невмени нотационни 
системи. Така във византийските невмени нотации могат да се разграничат  четири стадии на разви-
тие:  палеовизантийска нотация / Х – ХII век/, средновизантийска нотация / 1150 – 1400/, късновизан-
тийска и поствизантийска нотация / 1400 – 1818/  и Хрисантова нотация / 1818 до днес/ [11].
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В развоя на източноцърковната музика можем да 
направим следната условна периодизация, включ-
ваща три периода – подготвителен / до  V век/, втори 
период / V –VII век/ и трети период / VIII до днес/. 
През подготвителния период християнското бо-
гослужение било силно повлияно от юдейската 
богослужебна традиция. Причина за това е посе-
щението на юдейския храм от християните като 
място за молитва. Ап. Павел говори за  „псалми, 
славословия  и  песни духовни” / Еф. 5: 19/. Под 
псалми се разбира 150-те псалми от книга Псал-
тир, които се четели или пеели в богослужението. 
 
Под химни се разбират всички  останали песнопе-
ния от Стария и Новия завет на Библията, напри-
мер послужилите за основа  ирмосите на  деветте 
песни на каноните. Под песни духовни се разби-
рат всички християнски песнопения, създадени 
през вековната история на църковната музика  и 
получили място в богослужебната литература[12]. 
 
Извори за църковни песнопения намираме при св. 
Климент Римски, Климент Александрийски, св. 
Григорий Неокесарийски, Апостолски постано-
вления.  От този  период е химнът „Свете тихий”, 
който се пее на вечерня, наречен химн на светил-
ника, а св. Василий Велики го нарича „древна 
песен”[13], химническото творчество на св. Гри-
горий Богослов, св. Ефрем Сириец, св Методий 
Олимпийски. Текстът на катавасиите за Рождест-
во Христово е взет от празничното слово на св. 
Григорий Богослов. Химните от този период имат 
есхатологично настроение.
 
През втория период на историята на църковната 
музика са работили църковни музиканти и химно-
графи, като Роман Сладкопевец, йерусалимския 
патриарх Софроний, константинополския патри-
арх Сергий и др. Император Юстиниан е автор на 
химна „Единородний сине”. Херувимската песен 
е въведена в богослужебната практика по негово 
време. Св. Роман Сладкопевец е автор на конда-
ка, например Богородичен акатист[14]. Според 
църковната история св. Роман е автор на повече от 
1000 кондака.
 
Третият период от развоя на църковната музика на 
Изток продължава и днес. По това време се по-
явява канонът, който измества кондака. Създател 

на канона е св. Андрей Критски. Той е съставен 
от 9 песни, началните тропари на които, нарече-
ни ирмоси, имат библейски характер. Всяка песен 
на канона съдържа по няколко тропара. През тази 
епоха се формират три школи, чиято дейност е 
свързана със създаването на  химничен материал 
и църковна музика : школа на „саваитите”, школа 
на „ студитите” и „итало-гръцка школа”.
 
Саваитската школа възниква в манастира „Св. 
Сава Освещени” близо до Йерусалим. Братство-
то на манастира е съставено от сирийски мона-
си. Тяхното творчество е свързано със създаване 
на йерусалимския устав, богослужебни канони 
и празнични стихири. Най-яркият представител 
на тази школа е св. Йоан Дамаскин. Той е автор 
на каноните за  Възкресение Христово, Рождест-
во Христово, Богоявление, Петдесетница, Въз-
несение Господне и др. Други представители на 
саваитската школа са : св. Андрей Критски, св. 
Козма Маюмски, автор на химна „Честнейшую  
херувим”,  Илия Йерусалимски, Арсений и др[15].
 
Студитската школа възниква в манастира на Тео-
дор Студит край Константинопол. Монасите били 
защитници на иконопочитанието и автори на  хим-
нографско творчество. Техните творби са включе-
ни в Постния триод[16]. Известни представители 
са: Теодор Студит, Киприан Студит, св. Теофан 
Начертани и др.
 
Итало-гръцката школа е съставена предимно от мо-
наси с гръцки произход, бежанци в Южна Италия 
и о-в Сицилия след гоненията на иконоборците. 
През ХV  в. по тези места има емигранти христи-
яни от албански произход. Изворите от този район 
съдържат песнопения, за които е характерна визан-
тийска песенна стилистика[17]. Основни предста-
вители на школата са сиракузкия епископ Георги, 
епископът на о-в Корфу Арсений, Йосиф  Песно-
писец. Установени са песни контакти на т. нар. 
„малка Гърция”, включваща градовете Калабрия 
и Апулия със Студитския манастир и Византия. 
 
Други изявени творци на църковната музика и 
химнографски материал, които не принадлежат 
към трите школи, са : св. патриарх Фотий, автор 
на последованието на Малък водосвет, св. патри-
арх Методий, солунският епископ Анатолий, ав-

тор на стихири за Рождество Христово, Успение 
Богородично, император Лъв Мъдри VI, автор на  
единадесетте  евангелски утринни стихири, импе-
ратор Константин.
 
VII Порфирогенет, автор на единадесетте еван-
гелски ексапостиларии, Симеон Метафраст, автор 
на канона за св. Мария Египетска, св. монахиня  
Касиана, автор на текстовете за църковните хим-
ни: стихири  за Рождество Христово, ирмосите 
на първите шест песни на канона за Велика събо-
та, стихири за Велика сряда, наречени Касианова 
слава на глас 8, Евхаитският митрополит Йоан, св. 
Григорий Синаит, Никифор Калист, Константино-
полският патриарх Филотей.
 
За илюстрация ще разгледам няколко ранни из-
вора от V – Х век, които ни дават информация за 
певческата практика от тази епоха. В самите ръко-
писи се съдържат гласови  обозначения като: глас, 
певчески вид /псалмодия или химнодия/, жанр /
тропар, стихира, канон, седален/ и др. Наличието 
на гласови обозначения говори за певческо изпъл-
нение, въпреки че текстът не е нотиран.
 
Арменският лекционар от V век  съдържа библей-
ски четения за цялата богослужебна година, как-
то и пълен цикъл алилуи и респонсорни псалми 
/прокимени/[18]. Изворът е достигнал до нас по 
три основни преписа, които на отделни места се 
различават помежду си. Според Джефри разпрос-
транението на Йерусалимския тип богослужение 
е било продължителен процес, документиран в 
различни музикални ръкописи[19]. Арменският 
лекционар съдържа най-ранната версия на Велик-
денската среднощна служба в Йерусалим, включ-
ваща четения и библейски песни. Според Габрие-
ле Винклер  в него откриваме най-старите тропари 
към три библейски песни: на Мойсей / Изх.15: 1 
-19/, на Азария /Дан. 3: 26 – 45/, и на Тримата От-
роци /Дан. 3: 52 -88/ [20]. В този лекционар има 
респонзорна псалмодия: изпълняват се прокиме-
ни и алилуи, но все още са малко[21]
 
Синайски лекционар  - Ръкопис  Add. 14, 528 е да-
тиран от VI  в. и е на сирийски език. Съхранява 
се в библиотеката на Британския музей. Съдържа 
четения за големите Господни празници и възпо-
менание на светци  и св. мъченици. За почти все-

ки ден от дните на Великата седмица има отбе-
лязани памети: понеделник – св. Йоан Кръстител, 
вторник – св. ап. Петър и Павел, сряда – апостоли 
общо, четвъртък – епископи общо, петък – няма 
специална памет, събота – св. Стефан[22] . Обо-
значението  „седмица за покой”, което се съдържа 
в ръкописа, се свързва с император Константин, 
който забранил да се работи през Светлата седми-
ца след Великден. От  VI  век нататък в ръкописи-
те се очертава тенденция да се съкращават чете-
нията за  сметка на химнографския материал[23].
 
Pap. Vindob. G.934 е ръкопис от типа на папиру-
сите, датиран от  VI век. Съхранява се в Австрий-
ската национална библиотека във Виена. Той 
включва няколко фрагмента, като от двете страни 
са запазени само седем листа. Ясно се четат ня-
колко модални сигнатури, писани в дясното поле 
на текста.
 
Троелсгард смята, че става дума за „примитивен 
трополог”, тъй като е съставен от тропари об-
разци, които биват изпълнявани от осемте гласа 
със съответната псалмодия[24].Изворът е един от 
най-ранните ръкописи, съдържащи гласови обо-
значения, което показва, че те са влезли в употре-
ба преди времето на св. Йоан Дамаскин. Запазени-
те модални сигнатури потвърждават използването 
на осмогласна система. Гласовете обаче се откри-
ват само при някои песнопения. А това по всяка 
вероятност би могло да означава, че по времето на 
писането на папируса осмогласието е било прила-
гано избирателно, т.е. към песнопения, изпълня-
вани в определена гласова област и в определен 
богослужебен контекст.
 
Друг ръкопис, свидетелстващ  употребата на 
модални обозначения преди времето на св. Йоан 
Дамаскин  е Pap. Kulland 466. Той е фрагмент 
от типа на папирусите на гръцки език. Съдържа 
песнопения на глас плагиален първи  към послед-
ните две библейски песни, за утреня: славосло-
вия след 8-ма песен и величания и тропари към 
9-та песен. Според М.Велимирович този извор 
документира „най-ранния известен канон” с по-
знат ирмосов репертоар[25]. 
 
            Ръкописът Синай 212 е Евангелие – апос-
тол на гръцки език, датиран от края на VII до IХ 



век включително и се съхранява в библиотеката 
на манастира „Св. Екатерина”. Характерното за 
него е, че текстът е придружен от гласови обо-
значения по реда на гласовете в последователен 
ред, като всеки нов глас е отделен с плетенична 
линия[26]. Той е документ за установена модална 
система, приложена към текстове на гръцки език. 
Евангелските текстове са изпълнявани речита-
тивно в последованието на осемте гласа. Следо-
вателно от разгледаните ркописи става ясно, че 
модалната осмогласна система става всеобща 
практика от Х век насам и вече е била в употре-
ба по времето на св. Йоан Дамаскин. По всяка 
вероятност тя се е практикувала и непосредстве-
но преди неговото време, за което свидетелсват 
Виенският папирус 19.934, Риланд 466, Синай 
212 и сирийските ръкописи от IХ век. С право 
може да се смята, че св. Йоан Дамаскин е един от 
най- активните участници в систематизирането 
на модалната система. 
 
През ХIV- ХV век настъпва епохата на късно-
византийската музика. Творчеството на Йоан 
Кукузел и неговите съвременници бележат нова 
епоха в развоя на  църковната музика. Появяват 
се произведения, наречени кратими /териреми, 
изградени на основата на  традиционната мело-
дическа линия, богато орнаментирани компози-
ции с широк тонов диапазон. 
 
От ХV век нататък църковната песенност не е на 
необходимата висота. Причината за това е осман-
ското владичество, което оказва своето негативно 
влияние върху Христовата църква. Книжовни-
ците през тази епоха имали нелеката задача да 
запазят мелодическото богатство на предишните 
поколения. В това отношение атонските монаси 
имат изключителен принос в съхраняването на  
църковната  музикална традиция[27]. 
 
През ХVIII век се наблюдава възраждане на 
църковнопесенната практика. Редица автори 
на източноцърковна музика, събрали и издали 
творенията на старите мелурзи и песнописци[28], 
съхранявани в библиотеките на палестинските и 
атонските манастири. 
 
В 1814 г. се появява новата невмена система на 
източноцърковната музика,  дело на тримата 

музикоучители Хрисант Мадитски, Хурмузий 
Книгохранител и Григорий Левитис[29]. Хрисан-
товата невмена система  се използва за записване 
на едногласната източноцърковна музика, плод 
на  многовековната певческа традиция. В своята 
„Голяма теория на музиката” Хрисант Мадитски, 
размишлявайки за църковнопевческото творчест-
во пише,: „Впрочем, каква е музиката? Стара? 
Нова? Нито стара, нито нова. Но тя през различ-
ните времена непрекъснато се е усъвършенства-
ла”[30]. 

Текст: д-р Елка ВЛАДИМИРОВА 
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Отношенията 
между Църквата и държавата в 

съвременното социално учение на 
православната църква

Традиционното християнско разбиране и учение 
на Църквата за нейните отношения с държавата се 
основава върху принципната Евангелска истина и 
богословска постановка, че държавата и Църквата 
са две отделни реалности. Те са различни и разде-
лени, но не са непримирими и не си противоречат 
помежду си (Послание до Римляните 13:1-7). 

Държавата и Църквата имат свои специфични за-
дачи, различни функции и сфери на компетент-
ност в границите на собственото си служение за 
благото на отделната личност и на обществото 
като цяло. Те са различни институции, но не и не-
примирими една спрямо друга и могат да си вза-
имодействат в границите на своите правомощия 
ако спазват принципите за взаимно уважение и 
равноправно партньорство.

1.2.Исторически модели и политически систе-
ми на Изток и на Запад

В историята на Християнската църква и истори-
ята на християнската цивилизация има различни 
исторически и политически модели на отноше-
нието на Църквата със земното кесарево царство, 
които зависят от духовната и културната ситуация 
на времето. Църквата не познава едно единстве-
но, статично установено и неизменно отношение 
с държавата, защото това не е въпрос на християн-
ското догматическо учение или предмет на строго 
канонични разпоредби. Това отношение зависи от 
динамичните културно-исторически и обществе-
но-политически реалности, в рамките на които 
християните живеят и в които Христовата църква 
проповядва Евангелието в света.

(Продължение от предния брой)
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През ХХ век редица християнски философи и бо-
гослови на Изток и на Запад посочиха ясно необ-
ходимостта да разграничаваме три големи епохи в 
историята и духовното развитие на християнското 
човечество, в които се формират и изграждат и 
съответстващите им три основни типа отношение 
между държавата и Църквата.

Тези три епохи в Християнската история и раз-
витието на европейската цивилизация, в които се 
развиват и разгръщат различни по характер отно-
шения между Църквата и държавата, обхващат ос-
новните периоди от историята на Християнството 
в света и промяната на статута и положението на 
Църквата. Те са: езическия период на гръко-рим-
ската античност, Европейското средновековие и 
модерната епоха на Новото време.

Тези големи исторически периоди от историята на 
Християнската църква и нейното отношение към 
светската власт и земната държава обхващат вре-
мето на:

1. първите три века от историята на Християн-
ството, когато Църквата е гонена от езическата 
държава на римските императори и Християн-
ството все още не е признато за свободна, легална 
и официална религия;

2. епохата на съюз на Църквата с империята и при-
знаване на Християнството за официална религия 
от римския император Константин Велики (след 
313 г.) и постепенното преминаване към симбио-
за или “симфония” между Църквата и държавата, 
реализирана в нейните два модела на Изток и на 
Запад през Сревновековието;

3. модерната епоха с нейния основен принцип за 
разделение между Църква и държава, отделяне и 
еманципиране на държавната власт от опеката на 
Църквата и формирането на светска доктрина за 
държавата. Като последица от това политическо 
и държавно-правно развитие се изгражда и новия 
светски модел на отношения между държавната 
власт и Църквата като самостоятелни и независи-
ми сфери на дейност и институции на нормативни 
и властови отношения.

1.3.Взаимодействие и сътрудничество на Църк-
вата с държавата

Християнската църква, получила статута на поз-
волена религия (religio licita) и подкрепата на Рим-
ската империя след Константиновия едикт от 313 
г. Църквата също започва да подкрепя на свой ред 
държавата, която се отказва от войнстващото си 
езичество и антихристиянска природа. Църквата 
дори християнизира постепенно самата Римска 
империя, хуманизира римското право и обществе-
ните институции, като получава на свой ред под-
дръжка и покровителство от владетеля за своята 
религиозна и културна мисия.

В този процес на симбиоза с държавата и тран-
сформиране на гръко-римската култура и цивили-
зация Църквата започва да легитимира и сакрали-
зира по нов начин държавната власт. Императорът 
в края на ІV век се отказва от титлата pontifex 
maximus – върховен жрец на езическия култ – и 
започва да се титулува като “външен епископ” 
(надзорник) на Църквата, а в началото на V в. вече 
Християнската църква става единствената дър-
жавна религия в империята.

На запад в учението на Блажени Августин (354-
430) за “Божия град” (Civitas Dei) и “земната 
държава” (civitas terrena) и на Изток в имперско-
то законодателство на Юстиниян Велики (VІ в.) 
за “симфония” между държава и църква се оф-
ормят големите християнски универсалистични 
модели. Те говорят за съчетаване и преплитане, 
взаимодействие и различие на духовната власт в 
Христовата църква и светската власт на земното 
царство. Тези модели формират църковно-йерар-
хичната структура, но и социалните йерархии в 
тогавашното общество. В рамките на този свещен 
съюз между Християнската църква и империята 
се изработват моделите на теократични монархии 
на Изток и на Запад, които в политическото си 
приложение добиват облика на цезаропапизма и 
папоцезаризма през Средновековието.

На Изток във Византия и на Запад в традицията 
на Римската църква и латинския свят се развиват 
паралелно два различни варианта на този модел 
на свещен съюз между империя и Църква и съче-

таване на духовната и държавната власт. По ред 
исторически и културни причини в Православния 
изток се оформя като стандартна и класическа 
Юстиниановата “симфонийна” система на цър-
ковно- държавни отношения, при която Църквата 
е поставена в зависимо отношение от императора 
като “от Бога поставен цар” и “външен епископ” 
и е инкорпорирана в държавно-политическата 
структура на империята.

Тази система, при която Църквата разчита на 
по-активната държавна намеса и следва полити-
ческата инициатива на владетеля, е по-различна 
от моделите на между-институционални отноше-
ния, развити в Християнския запад, повлияли и 
определили в по-голяма степен по-късно модер-
ните политически и правни концепции. С края на 
Средновековната епоха настъпва залеза и премах-
ване на теократичната идеология за богопоставе-

ност и богопомазаност на светския владетел чрез 
специално църковно сакраментално действие, 
от което произтича и чрез което се дава и леги-
тимира светската власт. След Реформацията и 
Контрареформацията в западно-европейски свят 
започва еманципация на светската власт от опека-
та на Църквата и секуларизация на доктрината за 
държавата. А след залеза на големите теократични 
империи на Стария континент и в края на религи-
озните войни в Европа, предизвикани от Рефор-
мацията, ознаменуван от Вестфалския мир през 
1648 г., в християнския свят възникват модерните 
светски държави и правни системи и се изгражда 
съвременната институционална и правна рамка за 
отношения между държавата и църквата.

Текст: Доц. д-р Костадин НУШЕВ
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ДУХОВНАТА ВОЙНА – 

ИЛИ ВОЙНАТА, КОЯТО 

ЛИШАВА ЧОВЕКА ОТ НЕГОВАТА 

ДУХОВНОСТ И СВОБОДА

Войната има много разновидности и много лица, води се на много фронта, и никога не спира, защото 
в своята същност тя е борба на злото срещу доброто. И докато ние, хората, сме подвластни на греха и 
злото, тя ще продължава. Тук ще припомним за една „тиха” война в нашето българско общество, вече 
позабравена и отричана от мнозина. Война, провеждана 45 години и насочена срещу нашите души, 
духовност, нравственост, срещу вярата, любовта и Църквата. Война, която даде своя съществен принос 
за оформянето на съвременното нравствено състояние на обществото ни, за дълбоката духовно-нрав-
ствена криза на съвременния българин, кризата на християнските нравствени ценности и добродетели, 
подмяната на християнската любов към ближния със секуларна „псевдо” любов, както и отношението 
на съвременния секуларен българин към вярата и Църквата. Война, която все още дава своите нега-
тивни плодове на разделение, омраза, безразличие, безчувственост, безнравственост и безпросветност.

Това е войната на комунистическата власт, която започва на 9.09.1944г. Една „тиха” война, насочена 
срещу цялото българско общество с цел неговата промяна и обръщане от духовното, нравственото, 
вярата, Църквата и Бога, към земното, материалното, безнравственото и безличното съществуване. В 
тази война комунистическата държавна власт е употребила огромни ресурси и много различни методи 
като насилие, убеждаване, терор, агитация, пропаганда, постановления, закони и много други, като 
главната цел е налагане на атеизма и материализма на мястото на духовността и религиозността на 
българина. Тя е така организирана, че засяга няколко основни момента, които са ключови за бъдещото 
развитие на българското общество и за достигането на съвременния му нравствен облик. Това са отде-
лянето на Църквата от държавата; промяната на статута на брака; премахване на религиозното образо-
вание от българското училище; изземване от страна на държавата на социалната дейност на Църквата 
и на нейните благотворителни институции; провеждането на мащабна и настъпателна атеистическа 
пропаганда и налагането на материалистическия възглед за света и човека; унищожаване на религиоз-
ното съзнание на българския народ.

Комунистическата идеология е не само против Бога, тя е и против човека, тя е не само безбожна, но и 
античовешка. Защото цялостно е насочена към унищожаване духовността на човека, на неговата рели-
гиозност, на Божия образ в него, на връзката му с Бога, неговият Творец и Отец, на неговата свободна 
воля, мислене и право на избор. Тя унищожава съвестта, а с това и цялата човешка нравствена същност 
и превръща човека от духовна личност в материално същество. С цел пълно подчинение и контрол 
върху ума, душата, поведението и живота на човека.

С приемане на принципа за разделение между държавата и Църквата, комунистическото управление 
цели пълно изхвърляне на Църквата и от държавните работи, и от обществения, и от личния живот на 
българина. Затова прилага конкретни мерки за нейното подчинение, обезличаване и изолиране, уни-
щожаване на доверието и насилствено отдалечаване на хората от нея. Като така постепенно изгражда 
съвременния публичен образ на Църквата, който е сведен почти до статута на музей и туристическа 
атракция.

С премахването на официалния статут на църковния брак и въвеждането на задължителния граждански 
брак, комунистическата власт 
въвежда разграничение меж-
ду гражданската и църковна-
та страна на брака, като така 
разделя брака на две страни 
– материална и духовна. И по-
ставя началото на промяната 
на брака – от духовен и свят 
съюз, от свещено тайнство, 

благословено и благодатно скрепено от Бога, за да станат мъжът и жената една плът, за взаимно осве-
щение, нравствено усъвършенстване и постигане на спасение – просто в подписването на един договор 
за съжителство между мъж и жена. Вместо тайнство – един материален светски договор, една сделка, 
която трябва да „скрепява” семейството, на мястото на Божията благодатна любов. От църковен и бла-
годатен, бракът става светски и материален. Семейството, вместо да се скрепява, възраства, освещава, 
одухотворява и възвисява в Църквата, под закрилата на Бога и Неговата благодат, вече е под „закрилата 
на държавата”. Така комунистическият режим променя изцяло не само статута, но и отношението към 
самия брак, неговото разбиране и преживяване, неговата същност. На мястото на духовно-нравстве-
ната сърцевина на брака се въвеждат елементите на материализма, от възвишено тайнство, сведен до 
един граждански акт, той се опростява и придобива една формална бюрократична страна.

С премахването на религиозното образование от българското училище, започва атеистичното мате-
риалистично образование и възпитание на българските деца. Целта е изкореняване на вярата и един 
религиозно неграмотен човек, който може лесно да бъде манипулиран и насочван към изпълняване на 
комунистическата „народна” идеология. Религиозно необразованият човек, който е непросветен и не 
познава истините на християнската вяра, не познава Бога и е далече от Църквата, който сляпо се под-
чинява на комунистическата власт – това е желаният „нов човек” на комунизма, който е част от една 
обща безлична маса, наречена „пролетариат”. Не личност, не общност, а един „колектив”, който лесно 
се манипулира и управлява.

Това е и началото на светското секуларно образование и възпитание в нашето общество, което изключ-
ва Бога, християнските нравствени ценности и добродетели, като така изключва и човека. Започва 
държавната грижа за възпитанието на децата – обществено, културно, трудово, телесно и здравно въз-
питание, но без най-важното духовно-нравственото. В светското образование с прогресивен дух, няма 
образоване и възпитаване в християнските нравствени ценности и добродетели, защото те са табу за 
комунизма. В комунистическото общество или по-точно в комунистическия колектив, няма място за 
любов към ближния, за грижа, милост, съпричастност, доверие, съчувствие, състрадание и сърадване. 
Защото целта е не духовност на народа, а антидуховност, не любов към ближния, а недоверие, разде-
ление, завист и омраза в отношенията между хората. И така започва нравствената деградация на бъл-
гарското общество.

С изземването от страна на държавата на социалната и милосърдна дейност на Църквата и на нейните 
благотворителни институции, държавата изхвърля Църквата от обществения живот и благотворител-
ността, и става едноличен грижовник за всички бедни, болни, сираци и нуждаещи се българи. Поставе-
но е началото на държавните социални грижи – без Църквата, без Бога, без истинска грижа и без любов 
към ближния, но това вече не е грижа, а „социална” политика.

Комунистическата идеология е атеистична и за нейното насилствено налагане на българският народ в 
противовес на религиозното му съзнание, комунистическата власт провежда мащабна и организира-
на атеистическа пропаганда. Налагането на атеистическата идеология е съществена част от борбата 
срещу религията и Църквата и се разгръща в няколко направления: образованието и възпитанието на 
децата и младежта, широко разясняване на материалистическите възгледи, забрана на църковните ри-
туали и замяната им с граждански ритуали, изготвянето на нов социалистически празничен календар.

С прекратяването на религиозното образование и възпитание в училището, започва действителното 
атеистическо възпитание на децата. С нови учебни програми и учебници, както и с добре планирана 
извънучебна дейност като сбирки, беседи, лекции, лагери, бригади, дружества, клубове, организации. 
Всичко се прави с цел да се ограничи религиозното влияние върху младежта и тя да се възпита атеис-
тически и материалистически.



Извършва се масирана пропаганда на материалистически възгледи за света и човека, разпространяване 
на нови научни постижения и научни идеи, в противовес на религиозните възгледи за света. Създават 
се научно-популярни филми, статии, сборници, книги, които са не само атеистични, но и противоцър-
ковни.

На мястото на църковните ритуали, свързани тясно с живота на българите, се противопоставят измис-
лените нови граждански ритуали, например – за сключването на нововъведения граждански брак се 
създават ритуални зали, организира се тържествена церемония с музика и почерпка, като така се цели 
създаването на приятна атмосфера, която да привлече хората към „гражданското”, вместо към Църква-
та. Не се пропускат и погребенията, на мястото на църковното погребение се въвежда погребение по 
граждански ритуал – с музика и безплатен ковчег от съвета.

В усилията си за унищожаване на религията и на религиозния живот на народа, и като важна част от 
налагането на атеистичната пропаганда, комунистическата власт отделя голямо внимание и сили за 
изготвянето на нов социалистически празничен календар, който да служи за изграждането и утвър-
ждаването на социалистическия начин на живот и да налага социалистическите норми и ценности, 
на мястото на религиозния живот и християнските нравствени ценности и добродетели. Целта е да се 
контролира изцяло живота на хората и да се поставят под контрол и празниците, и насоката на тяхното 
празнуване – далеч от Църквата, вярата, Бога, религиозната и духовно-нравствена същност и ценност. 
Да се цени в празника веселбата, трапезата и свързаните с него обредни традиции.

Това е „тихата”, но жестока и съвсем целенасочена духовна война, водена от комунистическия режим 
срещу българския народ. Война, чиято цел беше да лиши българите от тяхната духовност и свобода, да 
унищожи християнската нравственост и религиозното им съзнание и живот. Да разруши основното в 
човешките отношения – любовта, доверието, близостта, съпричастността, общението, доброжелател-
ството. Дали е успяла тази „тиха” война съдим по резултатите. А те са: осветскостяване на образова-
нието и спиране на духовната просвета, на духовно-нравственото възпитание на децата и младежта, 
намаляване на духовното развитие и духовната култура, нравствено и ценностно обедняване. Прекъс-
ване на връзката с Бога и Църквата поне на три поколения българи, които израстват в мрак, лишени от 
Христовата светлина и без да познават Неговата истина, като така загубват пътя, който води към истин-
ския живот. Родителите са тези, които създават духовната и културна среда, в която израстват младите, 
техният модел на общуване и ценности е пример за децата им, и така те задават посоката на развитието 
им. Когато родителите са далеч от Бога, а мястото на християнските нравствени ценности и доброде-
тели е заело материалистичното и консуматорско отношение към живота и светските псевдоценности, 
това се възприема от подрастващите и става техен еталон за постигане, собствено отношение и пози-
ция в обществото. Резултатът е израстване на младеж, която няма духовно-нравствен образец и идеал 
за следване, и която не намира отговор на своите морални проблеми и духовни потребности. Форми-
ране на общество със секуларен мироглед и ценности, духовно непросветено, религиозно неграмотно 
и нравствено бедно. Общество, за голяма част от което, Православието е просто една ценна българска 
традиция, която трябва да се цени заедно с фолклорните традиции, обичаи, обреди и разни езически 
вярвания. Общество, в което материалното и душевното вземат превес над духовното.

Тази „тиха” война на комунистическия режим свърши с неговото падане, но духовната война – или 
войната, която лишава човека от неговата духовност и свобода продължава, но с нова разновидност и 
с ново лице. 

Автор: д-р Ваня КАРЧИНА
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СЛОВЕСЪ

Религиозно 
преживяване

Дочух звън, ала камбаните на катедралата мълчаха.
Дочух звън, ала крилете на птицата, повярвала в обещание за друго 
небе,
на паважа лежаха безсилни.
Дочух звън, ала ятото, изгубило вяра в пролетта,
се свиваше под стряхата.
Дочух звън – звънеше една камбана, озарена от пламък,
лумнал с тежки плитки в душата ми.
Ехтеше тази изгубена моя душа –
Звънарят бе се завърнал във нея.
Оня, който върна песента на катедралата.
Оня, който превърна безсилните криле на птицата в камбана и каза:
- Звъни!
Оня, който върна пролет в гърдите на ятото и каза:
- Бъди!
Дали волята на Звънаря беше да мълча,
да не казвам на никого? Не помислих.
Ала вместо това се втурнах по стотиците стъпала към върха,
към камбаните.
И опъвах въжето, макар че държах с голи ръце
живите плитки от пламъци.
Напразно клисарят уплашен бе хукнал след мен
със сърце без клепало останало.
Звън летеше над града
като последната дума на смъртник –
подобно на грива небесна стиснал той своя живот.
Задрямал, надзирателят пред съдебната зала
уплашен надигна глава:
Що за звън, що за изповед беше това?...
Дочух звън – звънеше душата
с крилете камбана,
оцелели по волята на Звънаря сред зимната пустота.
Дочух огнен гръм!
Бог беше слязъл да си отдъхне в душата. ЙОНКО БОНОВ
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НОВА КНИГА: „Рилският манастир в 
най-ново време (1944-2019)”

Нова книга за бурната и сложна история на Рилския мана-
стир по времето на комунизма и през последните три десе-
тилетия след политическите промени (1944-2019). Подробен 
документален разказ за репресиите над игумени и духовни-
ци, за заграбване на имоти и църковни сгради и за погрома 
над манастира и разгонването на монасите от атеистичната 
власт. Всичко това е правено, за да превърнат Рилската света 
обител в музей и да я отнемат от Църквата! Абсурдна и без-
умна политика, нанесла огромни духовни поражения и вреди 
на целия български народ! Първо са одържавили и отнели 
манастира през 1961 година с правителствено постановле-
ние на комунистите, начело с Антон Югов, Карло Луканов 
и Начо Папазов, за да го превърнат в музей. А след 7 годи-
ни през 1968 г., като са видели че КПСС връща три знакови 
манастира на Руската православна църква през 1967 година, 
са решили и те да „върнат” ограничен брой монаси в мана-
стирския комплекс, за да има в музея (НМРМ) и по някой 
духовник като атракция и екзотика за туристите! Тази книга 
описва много добре трагедията на българския народ по време на тоталитарния комунистически режим. 
Защото Рилският манастир със своите светини - светите мощи на св. Йоан Рилски Чудотворец, е Свя-
тая Святих на България и българския народ! Това е най-голямата светиня и най-важната хилядолетна 
институция на Българската православна църква и на целия български народ, която безбожната власт е 
осквернила и поругала в продължение на тези 7 години и през следващите две десетилетия след това!
Книгата е с автор Мария Златкова и може да бъде открита в книжарниците в цялата страна. 

В този брой на списание „Светодавец” отделяме специално 
място и на митрополит Калистос Уеър, известен митрополит 
и богослов на Вселенската патриаршия, който си отиде от нас 
в края на месец август. За него си спомняме, за да почерпим 
още веднъж от мъдростта и дълбоката му мисъл. Разбира се и 
този път в броя ще откриете любопитни и интересни статии, 
свързани както с църковната музика, така и с химнографията 
и делото на св. Андрей Критски. В края на броя ще намерите 
поучение от стареца Йосиф Ватопедски за това как да не 
осъждаме ближните си, а веднага след него и един разказ по 
същата тема на Янчо Михайлов. Броят може да прочетете тук - 
https://dobrotoliubie.com/


