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Ваше Високопреосвещенство,
Ваше Преосвещенство,

Ваши Високопреподобия,
Уважаеми представители на гражданската и културната общесвеност,

Боголюбиви отци,
Почитаеми участници в конференцията,

Братя и сестри,

В настоящата богата на юбилейни празници и тържествени събития година 2005-
а, когато с признателност спомняме светлото дело на Българската екзархия с благо-
плодното наследство на многозаслужилия Български екзарх Йосиф, от чиято бла-
жена кончина се навършват 90 години, организираната в Русе конференция на тема 
„Църквата и съвременното общество” се явява своеобразно продължение и развитие 
на важна страна от разнообразната народополезна дейност на светата ни Църква.

С благословените усилия на множество родолюбиви българи – духовници и 
миряни – екзархийското дело будело и развивало националното съзнание на бълга-
рите, организирало широка и стройно уредена просветна и социална дейност сред 
свободните и поробени българи. Ведомството на Българската православна църква 
се оказва идентично на българската народност. Църква и народност се свързват в 
неразривно единство, което служи на българските национално-духовни стремежи.

Вдъхновени от този светъл възрожденски плам, приветстваме осъщест-
вяването на настоящата конференция от името на Св. Синод и от наше име, 
като намираме избраната тема за важна и навременна, свързана с често изказ-
вани мнения и становища от представители на църковните среди и граждан-
ското общество. След трудния период на притеснения, светата ни Църква, съ-
образно своите възможности в променящата се обществена среда, осъществя-
ва неизменната си душеспасителна мисия за благото на поверените ѝ люде.

Изразяваме надежда, че почитаемите гости и участници в конференцията ще спо-
делят своя опит в разностранната църковно-обществена дейност и в полезен диалог и 
сътрудничество взаимно ще се обогатят и подпомогнат в богоблагословеното дело, вдъх-
новявано от евангелския призив за братство, любов и жертвено служение на ближния.

С отеческа обич благославяме началото и провеждането на конференцията с 
молитвено пожелание за плодотворна работа и постигане на желаните резултати.

Ваш усърден в Христа молитствувател,
† МАКСИМ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
23.05.2005 г.
София
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Църквата 
и съвременното общество

Приветствие 
на Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит НЕОФИТ 

към участниците в конференцията

Ваше Преосвещенство,

Ваше Високопреподобие,

Ваши Високоблагоговейнства,

Уважаеми г-н Областен управител,

Уважаема г-жо Кмет,

Уважаеми г-н Председател на Общинския съвет,

Почитаеми гости от братските православни църкви
и участници в конференцията,

Всечестни отци,

Досточтими представители на гражданската общественост и 
културните институции,

Почитаеми представители на средствата за масово осведомяване,

Драги гости, братя и сестри,

Днес е забележителен ден за престолния град на Русенска епархия. С 
благословението на Негово Светейшество Българския Патриарх Максим 
и Светия Синод на Българската православна църква се поставя за между-
народно православно богословско обсъждане една твърде сложна и ши-
рока по обем тема „Църквата и съвременното общество” със задачата да 
потърсим пътя за разрешаване на въпросите, които занимават както цър-
ковното, така и гражданското общество. Нашето скромно желание е да на-
мерим правилния, взаимноприемлив, работещ начин на диалог в много-
различните сфери на църковната мисия в обществото. Като свидетелство 
за единството и единодействието на светото Православие ние поканихме 
видни богослови от балканските православни църкви и от Руската правос-
лавна църква, за да споделят своя опит в отношенията между Църквата и 
обществото, да се насърчим взаимно в постигането на добрите плодове, да 
открием пътя към сърцата и умовете на нашите ближни, които очакват 
чистото и благодатно божествено слово на истината, богатството на духа и 
топлината на любовта.
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От    името   на   Негово   Светейшество   Българския  патриарх   Максим   и   Светия 

Синод и от наше име приветстваме нашите драги гости – Негово Преосвещен-
ство Браничевския епископ Игнатий Мидич от Сръбската православна църк-
ва, проф. архимандрит Николаос Йоанидис от Еладската православна църква, 
проф. протопрезвитер Радован Бигович от Сръбската православна църква, 
про тойерей Даниел Бенга от Румънската православна църква, г-н Сергей Ва-
лериевич Чапнин от Руската православна църква и г-н Йорго Пападопули 
от Албанската православна църква. Сърдечно им благодарим, че се отзоваха 
на поканата да участват в работата на Конференцията.

Благодарим на щедрите дарители, спомоществователи и сътрудници, 
които вложиха средства и старания в това благородно начинание. Приятно 
ни е да отбележим съпричастността, проявена от страна на фондация „Пок-
ров Богородичен”, областна управа Русе, фирма „Мегахим” Русе, фирма 
„Винпром” Русе, фирма „Дунав”, църковното настоятелство при храм „Св.
Троица” Русе, хотел „Ана палас”, фирма „Водица”. Ние високо ценим тяхна-
та помощ и по евангелски им поднасяме топла благодарност.

За осъществяване на своята цел – служението на обществото – Църк-
вата насочва дейността си към укрепване на духовно-нравственото здраве 
на личността, възпитанието на децата и младежта, грижата за страдащите, 
бездомните, духовното подпомагане на войниците, работата в затворите с 
лишените от свобода, насаждане на миротворство, християнска любов и 
милосърдие. Разпространяването на сюжети, свързани с проява на прес-
тъпност и насилие, морална разпуснатост и поквара дълбоко повреждат 
човешката личност и тя деградира особено опасно в ранна възраст, как-
то Аристотел още е отбелязал: „Който напредва в знанието, но изостава в 
нравствеността, той върви повече назад отколкото напред”.

За по-успешното изпълнение на своя дълг към обществото, за предоста-
вяне на своевременна и точна информация относно значими събития в цър-
ковния живот и дейност, както и за популяризирането на богословски стано-
вища по важни въпроси, вълнуващи обществото, Църквата има съдействието 
и в голяма степен добронамереността на медиите, като по този въпрос през 
месец ноември миналата година в София бе проведена конференция на тема: 
„Сътрудничеството на Църквата с медиите” за разширяване присъствието на 
Православната църква в обществото със средствата на академичната и медий-
на публичност. В последвали работни срещи се обсъди и възможността за съз-
даването на Граждански съвет за църковно-обществен диалог.

Нека в тези светли пасхални дни се вдъхновим от повелята на Възк-
ръсналия Спасител на света: „Идете, научете всички”. Това е мисията на 
Църквата в обществото – да учи на вяра и нравственост, да води човека 
към спасението във вечността със средствата на духовността и благодатта, 
при сътрудничество с държавните институции, за хармонично развитие и 
усъвършенстване, за постигане на набелязаните цели в името на църков-
но-народното благопреуспяване.

Позволете ми с тези встъпителни думи да обявя настоящата конфе-
ренция за открита и да пожелая на всички участници ползотворни заседа-
ния и удовлетворение от постигнатия успех.



8

▲Част от участниците и гостите на откриването на конференцията

◄ О. Стоян, о. Кръстю и о. Иван 
на богослужението преди откриването на конференцията

Домакинът, митрополит Неофит, 
с о. Руси, о. Борис и о. Димитър ►
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НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО
РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ НЕОФИТ

Ваше Високопреосвещенство,

Позволете ми от името на Деканското ръководство, препо-
давателската колегия, студентите и служителите на Богословс-
кия факултет на Софийския университет да приветствам орга-
низаторите и участниците в настоящата международна правос-
лавна конференция.

Днес тук се събират представители на съвременната богос-
ловска мисъл. От една страна, този форум е признание и подк-
репа за усилията, които Българската православна църква полага за инфилтри-
рането на живителни сили у всички онези, които в днешните трудни времена 
се опитват да възкресят от пепелта на опустошаващата идеология живия глас 
на Православието. От друга, единството на православните народи дава само-
чувствие на всеки православен българин, който дръзва да се изправи лице в 
лице пред крещящите проблеми на съвременността за постигането на така же-
ланата сигурност в света.

Отчуждеността между поместните православни църкви и взаимната изола-
ция, в която до неотдавна се намираше православната богословска наука, пос-
тавят остро въпроса за нуждата от междуправославно църковно и богословско 
сътрудничество.

От изключителна важност за подобряването на връзките между православни-
те сестри Църкви и богословските школи са срещите за взаимно опознаване, обще-
ние и свидетелство на „вярата, веднъж завинаги, предадена на светиите’’.

Драматичният процес на секуларизация и нейната рожба – глобализацията, 
процесите на дехристианизация в световен мащаб и т.н., изправят съвременния 
човек пред дълбока духовна криза. Но Бог „e вложил вечността в сърцето’’ (Екл. 
3:11) на човека. Тази богообразност в човека е чужда на съвременните прояви на 
антропоцентризъм и изолационизъм. Христовата Църква е независима от струк-
турите и силите в света. Тя е вътрешно свободна от неговата собствена духов-
на капитулация на ценности и богатства. Следователно градивната дискусия за 
постигане на общо съгласие по жизненоважните въпроси на нашето съвремие и 
активизирането на контактите на всички нива ще внесе импулс и ще даде конк-
ретен израз на служението на православните християни в Църквата в зората на 
третото хилядолетие. По волята на „Царя на вековете, на нетленния, невидимия, 
едничкия премъдър Бог” (1 Тим. 1:17) желая на добър час на настоящата между-
народна православна конференция.

27 май 2005 г.
гр. Русе                                                               

Декан: 
доц. д-р Емил Трайчев Стоянов



Браничевски епископ ИГНАТИЙ МИДИЧ

ИДЕНТИЧНОСТТА 
НА  ЦЪРКВАТА
Ваше Високопреосвещенство, позволете ми във Ваше лице да 

поздравя Божията Църква в Русе и да изразя своята благодарност 
за това, че бях поканен да участвам в тази конференция с тема 
„Църквата и съвременното общество“.

Драги отци, драги представители на държавната власт, г-да 
преподаватели, 

В съвременното секуларно общество, в което живеем, въп-
росът „Какво е Църквата?“ е същностен не само за тези, които са 
членове на Църквата. Затова не е случайно, че той се поставя в 
нашето съвремие. В миналото този въпрос не е поставян и по тази 
причина у св. отци не намираме отговор, тъй като Църквата не 
е била предмет на обективно определяне, а събитие, в което се е 
участвало. Тази е причината за отговора на съвременния богослов 
Сергей Булгаков на въпроса „Какво е Църква?“. Той казва: „Ела и 
виж!“. Днес обаче ние трябва да отговорим на въпроса, да опреде-
лим идентичността на Църквата, най-вече защото много от неща-
та, които се случват в нея, се случват и в съвременния свят. Преди 
да отговоря на този въпрос, нека уточня понятието идентичност. 

Понятието идентичност се отнася към конкретно битие и към 
неговите особености, т.е. към това, което отличава това битие от 
друго битие. За да не се стига до смесване, до промяна на идентич-
ността на хората, се търси онзи елемент, който прави едно човешко 
битие различно. Затова ние имаме лични карти, обикновено нари-
чани „идентификационни карти“, които съдържат името, фамили-
ята, мястото и годината на раждане, както и нещо особено – пръсто-
вия ни отпечатък. Името, годината и мястото на раждане могат да 
бъдат общи за много хора, но пръстовият отпечатък е свързан само 
с една личност, което я прави неповторима по отношение на дру-
гите личности. Но при съвременното генно инженерство ще бъде 
все по-трудно да идентифицират хората и въз основа на пръстовия 
отпечатък; дори ДНК, когато става дума за клониране на хора, ще 
бъде елемент, който не подлежи на идентификация. Макар че док-
ладът ми не е посветен на тази тема, искам да спомена, че в бъдеще 
богословското определение на личността ще постави рамките за 
отговора на въпроса „Какво е личността?“. Ако потърсим богослов-
ското определение за личността на св. отци кападокийци, виждаме, 
че за св. Григорий Богослов личността е отношението (грц. σχέσις) 
и свободата спрямо другите личности и спрямо всичко, което ни 
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заобикаля. По тази причина св. Григорий 
пита какво означава името Отец (като има 
предвид Бог Отец); дали то означава същ-
ност, енергия или „схезис“, т.е. личното отно-
шение на Бог Отец към Сина и Светия Дух?

 Нека обаче да се върнем към нашата 
тема. Кое създава идентичността на Цър-
квата, прави Църквата Църква, т.е. кой 
е елементът, който отличава Цървата от 
всички други общности. Ако потърсим 
разбирането на Римокатолическата църк-
ва през Средновековието, ще видим, че тя 
свързва своята идентичност със социална-
та дейност и черпи смисъла на самото си 
съществуване от тази дейност. Социална-
та дейност се развива към подпомагане на 
бедните и болните, в създаване на болни-
ци, в основаване на училища, а в по-ново 
време процесът превръща Римокатоличес-
ката църква в държава – Ватикан. Днес към 
всички изброени дейности се прибавя и 
политическата. Затова Римокатолическата 
църква основава партии – християндемок-
ратическите партии в Италия и Германия. 
На тези дейности тя гледа като на своя 
църковна особеност. Когато обаче държа-
вата започва да върши всичко това, т.е. ко-
гато се грижи за бедните, създава болници, 
основава училища и университети, тогава 
Римокатолическата църква започва отново 
да търси своята идентичност. […]

Съществува още едно измерение на 
църковната идентичност мисионерството, 
проповядването на Божието Слово. Кога-
то днес протестантът бъде запитан „Как-
во означава да бъдеш член на Църквата?“, 
неговият отговор следва незабавно: „Да 
разпространяваш Божието Слово, Еван-
гелието“, т.е. да мисионерстваш. Оттук 
произлизат всички секти, които намират 
своята идентичност в разпространяването 
на Божието Слово. Други елементи, които 
ни изправят пред съвременния аспект на 
отговора на въпроса „Какво е Църквата?“, 
са моралът и нравствеността на отделния 

човек. Модерно е да се смята, че някой е 
християнин или че Църквата е истинска, 
ако те запазват морала и създават морална 
изрядност, като се акцентира особено вър-
ху сексуалния морал. […]

Без съмнение казаното дотук се отнася 
и за нас, православните. Как съвременни-
ят православен гледа на Църквата и как-
во мисли, когато се каже „църква“? След 
всичко, казано от мен, което важи за ри-
мокатолиците и протестантите, ще кажа, 
че то важи и за православните. За тях оба-
че има още един елемент на църковната 
идентичност изповядването на вярата. За да 
бъде човек църковен и да принадлежи на 
Църквата, той трябва да изповядва своята 
вяра. Мнозина християни днес мислят по 
този начин, а това означава повтаряне или 
съгласие с формите на онова, което Църк-
вата носи от векове   – решенията и опреде-
ленията. Така се ражда т. нар. конфесионал-
но (вероизповедно) богословие, според което 
определението за Църквата е полагането 
върху хартия на това, което ние изповяд-
ваме като вяра. Затова се появява „Изпове-
дание на вярата“ от Петър Могила, силно 
повлияно от римокатолическото богосло-
вие. При такъв конфесионален подход аз 
се съгласявам с определението на вярата, с 
това, което са решили Вселенските събори. 
Да не говорим, че в „Изповеданието на вя-
рата“ на Петър Могила е налице един ри-
мокатолически подход. За да отговори на 
определени въпроси, Могила комбинира 
протестантски и римокатолически отго-
вори, като по този начин иска да обоснове 
нашата, православната идентичност. Дали 
обаче изброеното дотук създава идентич-
ността на Църквата? Нека разгледаме все-
ки от елементите на тази идентичност.

Както вече споменах, със социална дей-
ност се занимава не само Цървата, но и дър-
жавата, и то много по-успешно от Църк вата. 
Това означава, че ако търсим разлика меж-
ду социалната организация на държавата и 

11



Църквата, няма да открием, а тогава няма 
да знаем какво е Църквата. 

Що се отнася до морала в Православ-
ната църква, ще кажа, че моралът не е това, 
което създава Църквата. Още в библейс-
ки времена апостолите са показали това 
в Притчата за митаря и фарисея. От мо-
рална гледна точка фарисеят е абсолютно 
праведен. Митарят е грешен във всяко от-
ношение, той престъпва всички морални 
закони. Христос обаче не идентифицира 
Себе Си и Църквата с фарисея, който е 
морално праведен, а с митаря, който има 
съвсем различно отношение към Бога. В 
същия аспект разбираме и Притчата за 
работниците на лозето. Виждаме, че и в 
нея няма справедливост дошлите в пос-
ледния час получават същата заплата като 
дошлите в първия час. Тази притча ни по-
казва, че идентичността на Църквата не 
е в някакви правни или морални закони. 
Ако разглеждаме проблема за греха в съ-
щата перспектива, ясно е, че измерването 
греха въз основа на нравствения закон и 
изпълнението на заповедите не се отнася 
към идентичността на Църквата. Защото 
в Църквата всички ние – и праведни, и 
грешни – сме заедно, нещо повече: изпо-
вядваме, че всички сме грешни. Нека си 
припомним какво казва псалмопевецът за 
греха: „в беззаконие съм заченат и в грях 
ме роди майка ми“. Това означава, че гре-
хът не е свързан с изпълнението и неиз-
пълнението на заповедите, а с раждането. 
Такъв е и смисълът на Христовите думи, че 
няма човек, който един ден да е живял на 
земята и да не е съгрешил, т.е. смисълът на 
греха не е в неизпълнението на заповеди-
те и в нарушаването на моралните норми; 
грехът се отъждествява със смъртта, както 
св. ап. Павел и св. отци твърдят, че смърт-
та идва от раждането, а не с престъпването 
на заповедите. Затова според св. Атанасий 
Велики нашият Спасител е трябвало да 
се роди по този, а не по друг начин, за да 

ни освободи от греха, защото не е било въз-
можно Бог да ни прости греховете свише. 
Защото грехът не е морално престъпление 
и като сътворени същества ние го носим от 
раждането си. Споделям тези свои мисли 
само като повод за размисъл по темата.

Днес много православни свързват 
идентичността на Църквата с подвижни-
чеството, т.е. с поста, молитвата и др. Тако-
ва, каквото го има сега, подвижничеството 
предлага духовен отец, който ни води в 
духовния живот, и предполага, че тази ду-
ховност трябва да принесе мир в душата на 
всеки от нас поотделно. Същото може да се 
наблюдава в по-голяма степен в други общ-
ности, напр. будизма, следователно то не е 
елемент, който има само Православието и 
който като Църква ни прави различни от 
другите. Същият елемент е много по-силен 
в будизма, където има гуру, а за съжаление 
някои православни духовници се държат 
по такъв начин. Следователно елементът 
подвижничество също не може да бъде 
това, което идентифицира Църквата, което 
я прави различна от останалите.

За изповядването на вярата ще кажа, 
че днес то е превърнато в идеология, въз ос-
нова на която някои „зилоти“ рушат Църк-
вата, и то само защото разбират догматите 
и богословието като идеология. Те рушат 
Църквата, защото се съмняват, че всеки иска 
да разруши Църквата. Ако се замислим как-
во е значението на догматите в миналото 
на Православната църква, а те са свързани 
с анатемата, т.е. с изключването от литур-
гичната общност – можем да заключим, че 
изповядването на вярата води до участие в 
литургичната общност и до нейното утвър-
ждаване като литургична общност. 

Нека все пак да поставим основния въп-
рос: Ако всичко казано дотук не е идентич-
ността на Църквата, какво е тогава Църквата 
и какво е това, което ѝ  дава идентичност?

Да се обърнем към Свещеното Писание 
и светите отци и да видим какво казват те. 
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Когато в Свещеното Писание на Новия За-
вет се споменава думата църква, се разбира 
общност, и то литургична общност. Когато 
св. ап. Павел казва на коринтяни: „кога се съ-
бирате в църква“ – за него това означава: кога-
то се събирате на Литургия. Когато св. ап. Па-
вел казва: „Нека това мое послание първо се 
прочете в църквата, а после се даде на гала-
тяните“ той има предвид да се прочете на 
Литургия. Затова и ние, православните хрис-
тияни, до ден-днешен се придържаме към 
Преданието и четем Евангелието и Апостола 
на Литургия. И не става дума за нещо, което 
да се чете „на пазара“ и, както ни се иска, да 
се предава по радиото и телевизията. Става 
дума за това, което апостолите са приели.

Св. Игнатий Богоносец също отъж-
дествява Църквата с Литургията, подобно 
на св. Ириней Лионски, св. Киприян Кар-
тагенски, св. Максим Изповедник. Св. Ни-
колай Кавасила казва, че Църквата се про-
явява в тайнствата, като в случая мисли 
за Литургията. Не трябва да ни смущава 
фактът, че той споменава за повече тайнст-
ва. Св. Николай няма предвид това, което 
ние днес казваме, повлияни от римокато-
лиците: Църквата има седем тайнства и се 
проявява чрез тях. Изразът „свети тайнст-
ва“ е в множествено число и означава Ли-
тургията. Свидетелство са литургичните 
текстове, когато например казваме: „Гос-
поди, удостой ни със Твоите свети тайни”, 
имаме предвид Литургията и Причастие-
то като свети тайни (затова е и множест-
веното число). Слава Богу, нашият народ 
пази това съзнание и днес, и когато обик-
новеният човек каже „отивам на църква“, 
той първо мисли да отиде на служба, на 
Литургия. Разбира се, това е различно от 
обяснението на учените богослови „той 
отива в храма“, но в действителност пра-
вославният дори не може да си помисли, 
че Литургията и храмът могат да бъдат 
разделени. Литургията, Църквата и хра-
мът не могат да се разделят, затова храмът 

има такава форма, че да позволява в него 
да се служи Литургия. 

Идентичността на Църквата извира от 
Литургията и когато кажем „църква“, имаме 
предвид Литургията. Тя прави общност от 
общността Църква – особена, неповторима 
спрямо останалите общности в света. Защо 
тази общност е неповторима и не съществу-
ва на друго място в съвременния свят освен 
в Църквата? Защото литургичната общност 
не черпи своята идентичност от човешката 
дейност и от историята. По същия начин и 
Светият Дух, Който идва „отгоре“, се отнася 
към бъдещето, към есхатона, а не към мина-
лото. Според свидетелството на евангелис-
тите в Новия Завет Божието Царство е там, 
където действа Светият Дух и именно тази 
дейност на Светия Дух конституира Ли-
тургията. Светият Дух конституира преди 
всичко чрез Сина Божи, съединявайки Го с 
човека, т.е. от момента, когато Синът Божи 
се ражда и става човек. Самото име „Хрис-
тос“ означава „някой, който има в себе си 
Светия Дух“. В Свещеното Писание Господ 
казва, че делата, които Той върши, ги вър-
ши чрез Светия Дух и тогава Божието Цар-
ство е между нас. Следователно Сам Господ 
свързва Своето идване и Своята дейност със 
Светия Дух, т.е. с идването на Божието Цар-
ство, което ни се открива в Литургията. И 
чрез всички следващи действия Светият Дух 
ни конституира като литургична общност. 
Така Кръщението, в което ние придобива-
ме Светия Дух и се съединяваме с Христос 
в Църквата, се конституира в Литургията, в 
литургичната общност, а това означава, че 
чрез Кръщението ние ставаме членове на 
Църквата, защото без него няма допускане 
в Църквата. Ако сравним Божието Царст-
во, което са ни открили пророците и апос-
толите, със структурата на Литургията, ще 
видим, че всъщност Литургията е икона на 
това Царство. Затова и апостолът казва, че 
когато Синът Човешки дойде в сила и слава, 
Той ще събере всички народи на едно място 
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и тогава ще настъпи Божието Царство. Съ-
бирането на всички около Христос е Литур-
гията – събранието на всички вярващи око-
ло Него. Защо тази идентичност на Църква-
та, която извира от Литургията, е основа на 
църковното съществуване? Защото Литур-
гията решава проблема за смъртта. Затова 
св. Игнатий Богоносец нарича Литургията 
„лекарство за безсмъртие“. Всички дейнос-
ти, които се вършат в Църквата, а и извън 
нея – социални, морални и др., не могат да 
доведат до освобождаването от смъртта това 
може да стане само в Литургията.

В заключение искам да задам въпроса 
какво е отношението между Литургията и 
всяка човешка дейност? Всичко, изброено 
от мен дотук – социалната дейност, дър-
жавната дейност, подвижничество, морал, 
мисионерство и др., не трябва да се отри-
ча. Литургията не отрича това, но то може 
да съществува, само ако бъде оцърковено, 
т.е. ако извира от Литургията и води към 
нея. Ако погледнем в миналото на Пра-
вославната църква ще видим нещо, което 
звучи невероятно – ще видим, че всичко, 
което е вършено някога, го правим и днес. 
В миналото обаче целта на тези дейности е 
била Литургията, а днес тези дейности не 
водят до Литургията и тя се пренебрегва. 

Такъв е случаят с държавата, със социална-
та дейност, с моралния закон и с подвиж-
ничеството. Ние искаме тези елементи да 
бъдат самостоятелни и всеки един от тях 
да бъде решаващ. Църквата лесно може 
да изгуби своята идентичност и със сигур-
ност това ще стане, ако Църквата изгуби 
Литургията. Съществува голяма опасност 
с Църквата да се случи точно това. Много 
от нещата, които вършим, ни изглеждат 
добри, затова православните християни са 
склонни да се ангажират в друга посока, 
вместо да са в Църквата. Затова често чува-
ме да казват: „не е само Литургията, дайте 
да правим нещо“, а това е желанието да се 
прави „нещо“, което да бъде без и вместо 
Литургията. Такава перспектива може да 
е привлекателна, но тя ще доведе Църква-
та до загуба на собствената ѝ идентичност. 
Обществото и отделните общности могат 
да решат много проблеми, включително 
социалните, но не могат да решат един 
проблем – проблема за смъртта. А докато 
има смърт, ще има и грях, и безнравстве-
ност, и несправедливост, защото те изви-
рат от проблема за смъртта.

Когато мислим за хората и ги оценява-
ме в съвремието си, казваме: „той е извър-
шил някакво престъпление“, но забравя-
ме, че той го е направил, смятайки, че това 
ще го освободи от смъртта. Затова светите 
отци наричат греха пропуск, т.е. грехът 
не е нищо друго освен пречка в стремежа 
на човек да бъде безсмъртен, да бъде бог. 
Следователно нищо от това, което Бог е 
сътворил, не е грешно пред Господа, но то 
ще стане грешно, ако ни отделя от литур-
гичната общност. Това е поуката за съвре-
менния свят – Църквата не отхвърля нищо 
от това, което прави съвременното общест-
во, а само подчертава, че то няма никакъв 
смисъл, ако не бъде свързано с Литургия-
та, която ще го избави от смъртта. 

Благодаря за вниманието. 
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Въпрос на гл. ас. д-р Мариян Стоядинов: 
Кажете няколко думи, моля ви, за персоналната идентичност 

на човека – като православен християнин във време на изолация, 
във време, когато хората влизат сами в Църквата, живеят сами в 
Църквата и има голяма опасност да останат изолирани, макар и 
в Църквата –  това място на Литургията като спасение не само от 
смъртта, като феномен на битието, но и като тази социална смърт, 
която всички преживяваме.

Отговор на еп. Игнатий Мидич:
Благодаря на г-н Мариян Стоядинов, че постави наистина 

същностен въпрос – въпросът за личностната идентичност. Това 
е твърде сложен въпрос. Всъщност в определението за личността, 
което имаме днес, личността е заменена с индивида, с единицата.

Следователно различието, или идентичността, на една лич-
ност се основава върху природата. За да бъде човек личност, той се 
стреми да се отдели от другите и е толкова повече личност, колкото 
е по-самостоятелен и по-независим от другите. Това на практика е 
днешното определение за личността в психологията и биология-
та. Богословското определение трябва да се основава преди всич-
ко в Бога като личност, което ни насочва към извода, че човекът е 
личност, когато е в общение с други личности и че не съществува 
личност, която да е сама. Точно затова Бог, Света Троица е общност 
от личности. Във връзка с това св. Григорий Богослов казва, че лич-
ността на Отец е в това, че Той съществува в общност със Сина, т.е. в 
отношение на любов и свобода с Него. Следователно личността ви-
наги извира от една общност и ние като Божи образ сме личности 
в общение, любов и свобода с други личности. Ние носим опита за 
това, когато обичаме една личност, защото тогава я правим непов-
торима, и когато това същество се изгуби или умре, тогава за нас е 
изгубен и целият свят, защото неповторимостта означава, че ние не 
можем да заменим обичаната личност с друга. А когато имаме опит 
в любовта, виждаме самите себе си като неповторима личност. Сле-
дователно връзката и отношението с другите ни прави личности.

Като хора ние имаме отношения с много други хора   , с  други 
личности. И всички хора сме смъртни, всички умираме. Тогава 
проблемът за смъртта на личността, с която сме свързани, всъщ-
ност се отнася и до нас; защото, когато тази личност се загуби, ние 
също се загубваме като личности. Това анализира и Марсел Пруст 
в романа си „По следите на изгубеното време“. Той казва: когато една 
личност, която ние обичаме, умре, пред нас има две възможности: 
да останем свързани с нея, т.е. да се изгубим, защото това озна-
чава да основем своето съществуване върху някой, за когото ние 
знаем, че не съществува (а това е шизофренията, както я определя 
психологията: някой да основава своето битие върху нещо, което 
не съществува). И втората възможност – да заменим тази личност 
с друга, но когато се свързваме с една друга личност, се променя Д
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и нашата идентичност. Точно това ни насочва към Литургията и 
литургичното събрание като единствен извор, като единствен из-
точник на личността за човека. Защото в Литургията съществува 
нашето общение с Бога, но с Бога, Който е станал човек, Който е 
станал реално битие и Който се проявява чрез човека. Освен това, 
като се свързваме с Бога, Когото не виждаме, Когото не можем да 
докоснем, Когото не можем да разберем, за нас това също би било 
шизофренична връзка. Това би било някаква връзка с идея и зато-
ва хората, които са свързани с някаква идея, остават безлични. И 
ние в Сърбия, и вие в България много добре знаем какво означава 
това от времето на комунизма, когато хората бяха свързани с ня-
каква идея. Тогава можем да разберем разликата между тези хора, 
свързани с някаква идея, и тези, свързани с някакъв човек. В Ли-
тургията ние имаме връзка с Бога, т.е. ние се свързваме с Бога, но 
с този Бог, Който се е показал като човек, и това е, което ни прави 
истински личности и което ни спасява. Затова и Бог е източник 
на нашата идентичност, т.е. безсмъртен, но в същото време Той 
не е вече невидим, неосезаем и т.н., а е между нас, съществува тук 
с нас, сред нас. В Православната църква (и точно това е запазила 
Литургията) не е възможно да има връзка с Бога без човека, т.е. без 
връзка с епископа и всички останали. Затова ние целуваме ръка на 
епископа, искаме от него да се помоли за нас, да извади частица [от 
предложението] за всички нас, които се молим. Ние правим раз-
лика между епископа и Бога, но не ги отделяме. Иначе онова, кое-
то правим – да му целуваме ръка, да му се покланяме, не би имало 
смисъл, защото той няма властта на държавните чиновници. Това 
все още съществува като дилема, а ние сме постоянно пред изку-
шение: или ние да бъдем във връзка с Бога без хората поради това, 
че хората ни изглеждат грешници, или да бъдем във връзка само 
с хората без никакъв Бог. Подобна е ситуацията при протестан-
тите. Те не могат да разберат, когато ние наричаме някого „свят“, 
например епископа, и казват: как може да е свят, виж колко много 
греши. Така е, защото в Църквата ние не можем да отделим Бога 
от човека, а протестантите правят точно това. Те поставят Бога на 
небето и Той е там, някъде горе, а тук, долу на земята има само 
смъртни и грешни хора. Затова протестантите общуват директно 
с Бога горе, без посредник – свещеник, епископ или друг човек. 
Такова общуване с Бога, т.е. без епископа, свещеника и Божия на-
род, създава толкова богове, колкото са самите те [протестантите]. 
Затова и всеки от протестантите тълкува Божията воля по този на-
чин и мисли, че е прав. Не съществува критерий – всеки сам става 
критерий за собственото си разбиране и е като бог сам за себе си, 
и се опитва да наложи това на хората.

Ако обобщим, нашата литургична общност, нашият литур-
гичен опит ще бъдат и занапред единственият истински отговор 
на въпроса какво е човекът, какво е човешката личност? И ние в 
православието стоим пред опасността, ако загубим Литургията, да 
изгубим истинското отношение. Да вземем само подвижничество-
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то и подвижниците. Подвижникът се опитва сам в подвига, кой-
то извършва само с човешки сили, да се отъждестви с Бога извън 
литургичната общност. Затова и народът, като вижда колко много 
се моли такъв подвижник, колко много пости, колко много се под-
визава, отива и търси от него „ръководство“, като заобикаля Ли-
тургията и литургичната общност. Става така, че подвижниците не 
свързват хората с Бога – а със себе си. Затова у нас има толкова гру-
пи и духовни отци, колкото такива духовници подвижници има. 
Става обаче така, че тези групи винаги са настроени една срещу 
друга и вместо подвижническият живот да обединява, той разделя, 
разрушава литургичната, църковната общност. Епископът като ду-
ховник изпълнява служение на единството, тъй като в Литургията 
той не свързва със себе си, а с Бога, с Отца. Затова епископът е икона 
на Бога, но икона, която не може да бъде отделена от Бога. Затова 
на Литургията ние чрез епископа сме насочени да се свържем с Бог 
Отец. Тъй като Литургията изначално е служение на всички вяр-
ващи, събрани на едно място (επί τό αυτό), общението с Бога неиз-
бежно минава през другия човек, като създава общността. Затова в 
Литургията ние сме Божии синове, както казва ап. Павел – „синове 
Божии по благодат“, защото сме в общение с Отец, но в същото вре-
ме оставаме неповторими личности, т.е. оставаме сътворени същест-
ва, защото сме хора. Това е нашата личност, която по този начин 
проявява своята свобода в литургичната общност. Ето само един 
пример, с който ще завърша отговора си на този въпрос, пример, 
който смятам за много важен. Понеже имам задължението да пиша 
учебник по вероучение за децата, аз написах разказ, а тъй като у 
нас доскоро имаше война, започнах го така: В едно семейство има-
ло един младеж Никола, който отишъл на война. Той имал по-ма-
лък брат, баща и майка. Преди войната той редовно пишел писма 
до вкъщи, но след като свършила войната, той не се обаждал по 
никакъв начин. Нито се прибирал, нито се обаждал. Родителите го 
очаквали, а всичко, което майката вършела по-рано, и сега правела 
така, все едно че той всеки момент ще си дойде. Когато приготвяла 
обяд, тя готвела и за него, почиствала стаята му и оправяла леглото 
му. Неговата по-малка сестра, която помагала на майка си, също 
мислела за Никола, слагала стола му така, все едно Никола всеки 
момент ще дойде да яде. Малкият му брат, който спял с него в стая-
та, преди да заспи гледал към леглото, което майката разстилала за 
Никола, и разговарял с брат си сякаш той бил тук. Бащата постоян-
но отключвал и заключвал вратата, защото мислел, че всеки момент 
Никола ще си дойде, та да не би, когато се върне, да е заключе-
но. Цялото семейство правело всичко така, все едно Никола всеки 
момент ще си дойде. Малкият му брат попитал майка си: „Мамо, 
всичко, което правим, е все едно че Никола е тук, а него го няма?“. 
А майка му отвърнала: „Да, той е тук, защото ние го обичаме и сме 
свързани с него; той е тук, въпреки че в момента го няма“. Тогава 
малкият брат на Никола направил извода: „Мамо, това е също като 
на Литургията – там всички правим това и го правим така, сякаш Д
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Господ е там. Макар всъщност да Го няма, в смисъл, че не можем да 
Го пипнем, но като че ли Той е там“. Това е така, защото в Литурги-
ята ние като личности сме свързани с Господ и Той присъства, ма-
кар и да го няма. И наистина, ако някой невярващ дойде на Литур-
гия и погледне, той има два пътя: или да каже: „Тези хора са луди“, 
или да каже: „Тук присъства някой, когото аз не мога да видя“. Това 
всъщност е личността и е свързано с нея – Господ присъства, макар 
и физически да отсъства. Това означава, че отношението с Него е 
любовта, т.е. чрез Литургията. Затова св. ап. Павел нарича Литур-
гията любов. Но няма да бъде вечно така, защото Господ ще дойде и 
при Своето Второ пришествие ще присъства физически. Тогава ще 
бъде нашето общо възкресение и вечен живот. Личността и отно-
шението обаче започват оттук, защото след смъртта и в Царството 
Божие при Второто пришествие на Христос няма покаяние, защото 
покаянието е свързване с Бога отсега, а това предполага свободата.

Когато Господ дойде, всички ще се явят пред Нeго – и тези, 
които вярват, и тези, които не вярват – и всички ще Го изповядат 
за Бог, но това не е лично общение – то е общение от страх. И това 
ще бъде адът на онези, които не са искали да осъществят общение 
с Бога свободно и от любов. 

Въпрос на отец Даниел Бенга:
С голямо удоволствие Ви слушах и благодаря за библейското 

обяснение, което Вие ни разкрихте за идентичността на Църквата. 
Когато обяснихте какво означава Църквата, Вие цитирахте руския 
богослов Сергий Булгаков, който казва за значението на Църквата 
следното: „Ела и виж!“, но за съжаление малко хора идват в Църк-
вата, за да видят. Бих искал да характеризирам мисията на нашата 
Църква днес като пасивна мисия. Ние стоим в храма, в Църква, и 
очакваме хората да дойдат при нас. Много Ви моля да ми отгово-
рите от прагматична гледна точка как трябва да постъпваме, за да 
можем действително да привлечем тези хора да дойдат в Църква-
та и да видят какво значи Църквата? Какъв е най-добрият начин 
ние да излезем от Църквата, за да могат те да дойдат и да видят? 
Благодаря.

Отговор на еп. Игнатий Мидич:
Благодаря на отец Бенга за неговия наистина важен въпрос. 

Това е въпросът за мисията на Църквата в съвременния свят. Това, 
което обикновено забравяме, когато говорим за мисията, е, че ние 
просто проповядваме Евангелието, т.е. Божието Слово, без да каз-
ваме на хората да дойдат на Литургия. Това по някакъв начин пра-
вят протестантите, които искат да ни направят добри, вярващи, съ-
вършени хора, но светите отци винаги правят разлика между това 
подражание на Христос (imitatio Christi) и съединението с Христос. 
Следователно това (imitatio Christi), за което говорят католиците и 
протестантите, означава ние да се занимаваме със социалните проб-
леми и с всичко останало, като подражаваме на Христос, така, както 
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Христос е лекувал болни. Ние оба-
че не каним в Църквата, не каним 
в литургичната общност, защото 
едно е да имитирам, да подража-
вам на някого, а друго е да се стре-
мя към този някой.

Подвижничеството без Ли-
тургията би било подражание, 
имитация на Христос, без да има 
съединение с Христос. Затова 
нека си спомним за мисионер-
ството през Средновековието, 
каквото то съществува при нас 
и на Запад. Мисионерството ви-
наги е било нещо, основано на 
литургичната общност. Затова 
при нас имаме превод на части 
от Свещеното Писание от вре-
мето на мисията сред славянс-
ките народи, но това са части 
от Писанието, преведени, за да 
се четат на Литургия. Протес-
тантът не може да разбере това. 
Той трябва да има превод на цялото Свещено Писание, за да се 
обърне към някого, защото протестантът не свързва мисията на 
Църквата с Литургията, а иска само да подражава на Христос. 
Що се отнася до езика, на който трябва да общуваме със съвре-
менното поколение, мисля, че в нашата мисия трябва да поста-
вим онтологичния проблем на човека: преди всичко въпроса 
за смъртта, а също и за личността, свободата и любовта. Само 
тогава можем да пробудим хората и техния интерес към Цър-
квата. Ако мисията ни се сведе дотам да повтаряме случилото 
се в историята и да преповтаряме учението, т.е. да повтаряме 
всичко от миналото и това, което светите отци са определили 
във връзка с нашата вяра, без да свържем всичко с нашето съ-
ществуване или несъществуване, със смъртта и желанието да 
бъдем вечни – вечни същества, няма да направим нищо. Тогава 
по думите на съвременните православни богослови ще стигнем 
дотам да проповядваме Словото Божие и никой да не го при-
ема. Словото Божие не е мъртво слово, не е дефиниция, не е 
понятие, а е жива личност. Проблемът не може да се изрази с 
едно изречение и за кратко време. Проявата на Словото Божие 
е това, което наричаме лично свидетелство, т.е. личното отно-
шение към другия. Затова свещеникът може да направи много 
повече, когато проявява любов към някого, който е дошъл да му 
целуне ръка, да помилва едно дете и да го целуне, отколкото 
да преразкаже цялото Свещено Писание. Защото по този начин 
детето ще има лична среща с Бога, с една жива личност, докато 
теорията остава мъртво слово. За да не бъде любовта ни към хо-
рата само психология, тя също трябва да се свърже с Литургията, Д
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защото именно Литургията дава онтологичния елемент и това, 
което прави отношенията ни да не бъдат само психология. Ако 
обичам някого, а нямам вяра във възкресението, т.е. ако се съг-
ласявам с неговата смърт или ако не вярвам, че той утре ще 
възкръсне, т.е. ако го обичам независимо от това, значи моята 
любов е лъжлива. Не може да обичате нещо и в същото време да 
се примирявате, че то изчезва и умира. Същото е и ако обичаме 
някого и отхвърляме неговата смърт, без да вярваме в негово-
то възкресение от мъртвите, защото можем да станем трагични 
същества, тъй като всичко умира, а това е трагедия. И едното, 
и другото не е църковно, не е християнско, не е приемливо за 
Църквата. От своя страна, това означава да имаме любов към 
другия човек, но любов, която никога не трябва да престава, 
която насочва към Възкресението, а Възкресението насочва към 
Този, Който единствен е възкръснал – нашият Господ. По такъв 
начин, както казва св. Максим Изповедник, извършваме косми-
ческа Литургия. За съжаление днес вярващите идват на Литур-
гия заради обичая и не чувстват, че не могат да съществуват без 
своите братя. Често ние привнасяме в Литургията собствения 
си индивидуализъм и затова гледаме на другия като на няко-
го, който ни пречи, който се държи по определен начин или 
като дете, което плаче. Всичко това смущава и ние нямаме спо-
койствие в молитвата. А това означава, че съществуваме като 
индивиди – в индивидуализъм, а не в общение с другите. От-
тук и тенденцията в православието хората да си правят малки 
църкви, в които сами да се молят на Бога. Става дума за т.нар. 
християнски елитаризъм, който не е църковен: не се изхожда от 
позицията, че другият е извор на живота, а аз сам съм извор на 
живота и приспособявам другите към себе си. И няма връзка с 
думите на Христос: „Който не се отрече от себе си, няма живот 
в себе си“ и „…всеки, който запази своята душа, ще я загуби, 
а всеки, който я изгуби, ще я спаси“. Това е казано от опита: 
човекът е паднало същество, когато е отдалечен и затворен за 
другия. Той може да бъде истинска личност, само когато служи 
на другия и е в отношение с него. Човекът се страхува, че няма 
да стане личност, а всъщност личности ни правят жертвата и 
отношението към другия. Не знам дали отговорих докрай на 
въпроса на отеца, но смятам, че той наистина е много важен. 

Въпрос на Цанко Цанков: 
Как бракът може да бъде литургичен и по какво той се отли-

чава от монашеството?

Отговор на еп. Игнатий Мидич:
Мисля, че вече отговорих на този въпрос. Бракът освен всич-

ко друго е и социална институция, дори, ако искате, социална 
дейност. В Стария Завет има закони, които забраняват развода, и 
тези закони произтичат от съответната социална рамка, защото 
в древността жената не е била защитена, освен когато се нами-
рала в брачна общност. Следователно сам по себе си бракът не е 
нещо лошо, за да бъде противопоставян на монашеството, т.е. да 
се предполага, че монашеството е нещо добро, а бракът – лошо. 
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Бракът не е грях и нямаше да има смисъл, ако не е във връзка с Ли-
тургията, защото бракът също е опит да се осъществи безсмъртие, 
тъй като в своето новородено дете човек вижда самия себе си. Той 
си мисли: ето, аз съм родил син, следователно съм си осигурил жи-
вот чрез моя наследник. Това е голяма заблуда, защото новороде-
ното дете е друго същество и не решава нашия проблем със смърт-
та. Ние не сме осъществили това, което сме искали – безсмъртност 
за самите себе си, а сме продължили рода, вида. Въпросът обаче е 
докога може да продължи това? Всъщност Литургията и бракът, 
който е свързан с Литургията, показват, че влизаме в отношение 
със света и така черпим своята идентичност от Бога, от Литурги-
ята. Затова и, откакто е установен като тайнство, бракът е свързан 
с Литургията. За съжаление днес бракът е отделен от Литургията 
и не може да каже на хората нищо относно проблема за смъртта; 
сведен е до обикновено благословение, а Бог е благословил всич-
ко, когато е казал: „Плодете се, множете се и напълнете земята“. 
Без общение с Христос (ще започнем нова тема, която може да е 
малко трудна, но трябва да бъде разбрана) сътворената природа 
не може да бъде спасена. Затова св. Максим Изповедник говори 
за тайната на Христовото въплъщение като цел на Божия план, 
заради която Той всичко е сътворил, и повтаря думите на св. 
ап. Павел, че всичко е сътворено от Христос, в Христос и заради 
Христос. Това означава, че ако няма общение с Христос, самата 
природа – независимо какво прави и какво правят хората – няма 
живот в себе си. Тогава всичко, включително и бракът, ще бъде 
пропуск и грешка. 

В този контекст трябва да разглеждаме и монашеството, за-
щото то също е копнеж за вечен живот, а чрез подвига човекът 
утвърждава себе си. Ако подвигът обаче остане извън Църква-
та, тогава той няма никакъв смисъл и ще завърши със смърт, с 
трагедия. Затова подвижничеството в Църквата е било винаги 
свързано с Литургията, освен при оригенистите (но те са осъ-
дени от Църквата), които гледат на въплъщението на Христос 
само като на педагогичен, дидактичен акт. Това означава, че 
Христос е дошъл, за да ни покаже по какъв начин да се освобо-
дим от смъртта. Светите отци не са съгласни с това твърдение 
на оригенистите, защото въплъщението на Христос не е педа-
гогичен, а онтологичен акт. Със своето въплъщение Христос 
е съединил божествената с човешката природа и по този на-
чин ни е освободил, а това е нашето спасение. Той не е дошъл 
да ни даде някаква тактика, методика или педагогика. Затова, 
например, при Ориген и неговите последователи Литургията 
няма централно място в Църквата и в живота. Ориген смята Ли-
тургията за нещо, предназначено за по-нисшите християни, за 
онези, които не са достигнали по-високо ниво. За него е важен 
подвигът, в който човекът сам се съединява с Логоса, но не с Ло-
госа, Който е станал човек, а с Логоса като идея, с Логоса, който 
е безтелесен. Църквата осъжда тази тенденция и свързва под-
вижничеството с Литургията. С една дума нито бракът сам по 
себе си, нито монашеството само по себе си могат да освободят 
човека от смъртта; това може да стане само в общението, което 
се проявява като Литургия.
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Въпрос от Митко Караджов, органист в католическата Църква:
Ваше Високопреосвещенство, във връзка със смъртта имам 

следния случай: Един религиозен човек четеше редовно рели-
гиозна литература, изпълняваше всичко от традицията, пости и 
т.н., причастяваше се, идваше редовно в църква, но на смъртното 
си легло, когато предложихме да повикаме свещеник, той отказа. 
Как да си обясним това?

Отговор на еп. Игнатий Мидич:
Благодаря за въпроса. Ще се опитам да отговоря въз основа на 

моята практика. Обикновено ние оценяваме хората дали са бла-
гочестиви, дали имат връзка с Бога или не, въз основа на техните 
практически действия. Това обаче не трябва да бъде винаги мери-
ло, защото практиката не изчерпва човека като човек, не изчерпва 
неговата идентичност. Можем да кажем, че така ни е научила съв-
ременната цивилизация, съвременната държава, свързала онто-
логията с практиката, етиката с онтологията. С други думи това, 
което аз правя, е моето битие, моята онтология. И затова, когато 
човек открадне нещо, тогава обществото го определя като крадец. 
Може да се случи така, че утре той да спре да краде, но въпреки 
всичко кражбите вече са записани в досието му. Това се вижда още 
при Тома Аквински, за когото Бог е чиста дейност (actus purus), 
чиста практика, чиста енергия. От всичко, което Вие казахте, се 
вижда следното: практиката на този човек показва, че е свързан 
с Бога, същевременно последното му действие показва, че той не 
е свързан с Бога. За нас в Православната църква литургичното 
събрание е мерило дали някой е свързан с Бога. Това може да е 
някой, който чисто интелектуално да не знае какво прави, т.е. не-
говата воля да е болна. Тъкмо Литургията е израз на човешката 
свобода – никой не идва на Литургия, ако не иска. Тази човешка 
свобода не трябва да бъде свързвана с логиката. Протестантите 
ни карат да мислим с тези категории: ако аз искам нещо, което не 
е логично, то аз всъщност не го искам, а това означава, че всичко, 
което правим, трябва да мине през логиката. Затова те казват: за Най-много въпроси имаше 

към епископ Игнатий
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нас вие, православните християни, не сте съзнателни християни, 
т.е. вие правите нещо несъзнателно. За тях това е равно на нула и 
няма никаква ценност пред Бога. За тях е много важно всичко да 
се прави съзнателно, т.е. да премине през логиката. Но логиката 
и съзнателността не са мерило за отношението на човек към Бога 
и към другия човек. Аз обичам някого, макар и да не знам защо. 
Едно изследване, което говори за разликата между християнската 
любов и Платоновата любов – ерос – показва, че според Платон не 
може да се обича нещо, което не е красиво, добро, съвършено, не 
може да се обича нещо, което е грозно. Като взема това от Платон, 
блаж. Августин казва, че любовта се предшества от знанието – „не 
мога да обичам това, което не знам“. За да обикна нещо, трябва 
преди това да го познавам. Това не се съгласува със светоотечес-
кото разбиране за любовта. Любовта е израз на свободата, защото 
вие не обичате нещо, понеже то е необходимо, защото го познава-
те, защото е логично и т. н. Когато идва в Църквата, нашият народ 
не знае защо идва – в смисъл, че той не винаги анализира логичес-
ки това, но все пак идва в църква и не идва насила. Той идва сво-
бодно и това въобще не е нещо лошо. Затова не бива да измерваме 
някаква практика с логиката, да правим синтез между практика 
и логика. Ние съществуваме в отношение с Бога и в отношение с 
другия човек. Затова в Православието говорим за последния Божи 
съд, независимо от това, че Литургията е съд за света. Затова, кога-
то в православната традиция осъждаме някого, ние го отлъчваме 
от Литургията, но този наш съд не е окончателен. В крайна сметка 
окончателен е Божият съд. Това показва, че литургичната практи-
ка е още една проверка за това дали някой е свързан с Господа.

Още веднъж ще кажа: това, че този човек не е извикал свеще-
ник в последния си час, не означава, че е осъден. Така и ние, когато 
отлъчим някого от Литургия, не можем да кажем, че той е оконча-
телно отлъчен от Божия съд. Затова мисля, че не е оправдано, кога-
то днес казваме, че не трябва да се молим на Бога и да споменаваме 
в църква тези, които са извършили самоубийство; и сега внимавай-
те какво ще кажа – може да бъде скандално за вас – и дори ако не са 
кръстени и не са членове на литургичното събрание. Много пъти 
съм бил свидетел на случаи, когато идва майка или сестра и каже: 
„Отче …, владико …, помолете се за този мой брат или син“. А той 
пита: „Кръстен ли е?“. Отговарят му: „Не е“. Свещеникът казва: 
„Тогава не може!”. Светите отци не са правили така, защото не бива 
да вземаме в наши ръце последния, окончателния съд. Ако Господ 
иска всички да се спасят, то това трябва да прави и Църквата – Цър-
квата на Господ – и трябва да молим Господ за спасение. Това всъщ-
ност не отрича свободата, защото нашата мярка не е нещо оконча-
телно, защото Църквата е икона на Божието Царство, но още не е 
това Царство. Това иконично отношение ни дава възможност да не 
бъдем окончателни в своето осъждане.

Превод от сръбски: Свилен Тутеков Д
И
С
КУ

С
И
Я

23



Архимандрит проф. НИКОЛАОС ЙОАНИДИС

ЦЪРКОВНАТА КАТИХИЗА 
В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
Най-напред бих искал да благодаря за поканата и да изразя 

своята радост, че се намирам сред вас. Моята тема е: „Църковната 
катихиза в съвременния свят“.

Както ни показва Неговото спасително дело, Иисус Христос е 
благоволил към света със Своите чудеса, като е имал за цел същност-
ното преодоляване на смъртта и оживотворяването на смъртния чо-
век. Това дело на Христос е основно за Църквата, тъй като светостта 
и силата на главата – Христос – се предава на Църквата. Така Цър-
квата има за цел да премахне смъртта, да възкреси човека и да го 
направи нетленен. Това се нарича образование, ръководство, нарича 
се катихиза. Затова православната катихиза – православното ръко-
водство към всички и особено към младите – има възкресен характер 
и е основана на личността на възкръсналия Христос. Православната 
катихиза не е човешко дело, което означава, че няма за свой център 
човека, а е богочовешко дело, а това значи, че неин център е Бого-
човекът Христос и чрез Него православната катихиза цели да разре-
ши всички проблеми на човека. Целта на богочовешката катихиза – 
Христос – се отъждествява с целта на Църквата, която е постоянното 
преобразяване на творението и на човека. Православната катихиза 
има за основна грижа обожението на човека. Следователно нейният 
интерес трябва да е обърнат към сърцето, а не към сухата логика. 
Тя няма за цел да повиши интелектуалното знание за божествените 
неща, а предлага изпълнението на молитвата на св. пророк и цар 
Давид: „Сърце чисто създай в мене, Боже…“ и „Блажени чистите по 
сърце, защото те ще видят Бога“. Православната катихиза се грижи 
преди всичко за очистването на сърцето от греховните действия на 
страстите, като следва просветляването на ума, който просветлен 
съзерцава славата на Бога. Основни нейни добродетели са смире-
нието и любовта. Светците, които обичат и прилагат това ръковод-
ство и тази катихиза, са смирени и обичат целия свят, като се жерт-
ват ежедневно, докато притежателите на човешкото образование и 
човешкото знание са обзети от егоизма на познанието, на светската 
мъдрост, която буквално убива, а те се отличават само с личния си 
интерес. Освен това, целта на богочовешката катихиза не е да нап-
рави човека добър, а да го доведе до истински Добрия, т.е. до Хрис-
тос, и така човекът да стане бог по благодат. Тя не изхожда от пред-
поставката, че човекът има някакви добри черти, които трябва да се 
облагородят, а от истината, че след като се е отдалечил от Бога, той 
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живее поробен от дявола, живее един неес-
тествен живот – мъртъв е. Затова катихизата 
търси оживотворяването на мъртвия от гре-
ха човек, неговото освобождаване от робст-
вото на дявола и единението му с Троичния 
Бог. Затова православната катихиза не може 
да бъде мислена независимо от Църквата и 
не може да се развива извън нейното спаси-
телно поле. Сега ще се запознаем с чуждите 
на православната катихиза елементи, които 
трябва да бъдат избягвани и които трябва 
да се изправят така, че тя да стане наистина 
православна. 

В началото искам да кажа, че според 
нас, православните, не може да се мисли за 
катихиза без християнство, не само защото 
християнската вяра придава смисъл на ка-
тихизата и образованието на човека, но и 
защото християнството е било сърцевина-
та, около която православните народи се 
развиват вече две хиляди години. Следова-
телно проблемът не е само в това да запа-
зим православния характер на църковната 
катихиза, но и в това, дали искаме да пред-
пазим нашия православен етос (нравстве-
ност), нашето православно наследство и да 
напредваме в бъдещето, като имаме своите 
корени в миналото. Това би оправдало и 
нашето присъствие в Европейския съюз, а 
е и важен въпрос, на който трябва да се от-
говори. Във всички случаи от изявленията 
на висши управници става ясно, че Европа 
очаква от нас, православните – независимо 
от това дали вече членуват, или им предс-
тои да станат членове на Европейския съюз 
– истински отговор за освобождаването на 
съвременния човек, който е буквално ме-
ханизиран и подчинен на биологичните 
закони и на обществено-политическите 
партии, на обществено-политическите ус-
ловности. Видни учени от Европа и САЩ 
изразяват съмнение дали животът на чове-
ка е организиран и дали действа правилно 
в съвременните културни общества. Те се 
опитват да намерят съдържание на живо-

та, качество на живота, съвършено различ-
но от земната, суетна потребителска исте-
рия, в която сме изпаднали. Православната 
катихиза, която е едновременно истина и 
традиция, е реалност, която не идва отвън, 
а е начин на съществуване, качество на жи-
вота, което изцяло формира човека и него-
вото историческо развитие. От опита си в 
историческия процес на организиране на 
катихизата мога да кажа, че религиозното 
образование и ограмотяване в Гърция е 
осакатено. Нещата, които ще спомена, са 
от опита в преподаването на вероучение в 
гръцките училища, т.е. от практиката. Тук 
трябва да подчертая, че отговорността за 
преподаването в часовете по вероучение 
в общественото образование, т.е. програ-
ми, образователни материали и т.н., носи 
гръцката държава, а не Църквата. В такова 
ограничено изложение всички проблеми 
не могат да бъдат разгледани аналитич-
но. Ще се спра само на най-важните, и то 
накратко, за да остане време да говорим за 
истинското православно образование, за 
истинската православна катихиза.

Чуждите елементи в православната 
църковна катихиза, или образование, кои-
то за съжаление са се наложили (поне на 
гръцка територия), са следните: 

1/ откъсване на катехизацията от дей-
ността на Църквата;

2/ гносеологически и рационалисти-
чески характер на катихизата, т.е. изучава-
нето на конкретни обективни истини, ко-
ито се позовават на човешката логика и са 
подредени в обща логическа система;

3/ катихиза като преподаване на ав-
тономно човешко знание, основно на уче-
ниците в училищата, което напълно се 
отъждествява с възможността на човек да 
навлезе в науката;

4/ светски и антропоцентричен харак-
тер на катихизата, което в края на краища-
та води до опростяване и разпад на нашето 
познание за Бога;
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5/ катихиза като послушание – що се 
отнася най-вече до учениците. Държавата 
от гледна точка на своята правна система е 
заинтересована да образова децата в рели-
гиозните истини и стойности така, че утре, 
когато пораснат, да бъдат послушни и доб-
ри хора, които спазват законите;

6/ свръхопростяване на катихизата, 
което я превръща в сладникави, сантимен-
тални истории.

В Гърция тези чужди елементи нало-
жиха в обучението аналитичния метод на 
западната схоластика. Принципите на го-
лемия западен схоласт Тома Аквински са 
основани на опита на човека да осигури 
единствено, само със силите и способности-
те на своя разум господството на истината 
на творението и на Бога в пространството. 
В случая с Откровение (последната книга 
на Новия Завет) се изчерпват възможнос-
тите на логиката. Така между човека и 
Бога остава граница, остава разделение, 
което не може да се премине. Истината за 
единението на Божествената и човешка-
та природа в една личност – в личността 
на Богочовека Христос – остава встрани и 
по този начин няма възможност за лично 
участие на човека в Истината, Пътя и Жи-
вота, в Бога. В крайна сметка имаме раз-
деление между възвишеното и светското. 
Съзерцаването на Истината и Бога приема 
антропоцентричен характер. Човекът като 
индивид иска да господства в природната 
действителност с личните си, собствени 
разумни способности. Използват се на-
учни логически доказателства, за да бъде 
обяснено съществуването на Бога като без-
крайното божествено същество, Първоп-
ричина на света и като истинско Начало 
и Висша ценност на социалната етика. Бог 
става „надстройка“ над структурата на об-
ществото, заради Неговото благо се налага 
чужд, дори бих казал „терористичен“ на-
чин на въздействие, след като е допустимо 
Църквата да използва закона, дори запла-

хите за ада и наказанията, за да образова 
и ръководи морално хората. Така Бог на 
логическите доказателства и на моралните 
системи се отъждествява с небесен страж, а 
Неговият поглед влиза в нашите дълбини 
и нашето бъдеще и Неговата сила ни обез-
силва. На тези неща човек противодейства 
по два начина: 1/ обикновено се органи-
зират различни видове атеистични движе-
ния срещу Църквата, които издигат като 
лозунг свободата и обществената спра-
ведливост; 2/ отпадат хората, които поне 
външно показват, че приемат и оправдават 
съществуването на религията; те обаче я 
отделят от ежедневието и не вярват, че тя 
може да образова, а накрая да спаси човеш-
ката личност. Така Бог и Църквата са зато-
чени на някакво нематериално небе, а от 
гледна точка на етиката Църквата, или по-
добре да кажа религията, се използва като 
средство, чрез което човекът да се научи на 
морал, на етика, на обществени заповеди и 
забрани. Всички разбираме, че когато кати-
хизата се преподава с такъв манталитет, не 
даваме нищо на народа си, който има нуж-
да от катихиза. Ние не предлагаме Еванге-
лието, не предлагаме радостната вест на 
Евангелието като възвестяване за спасение 
за света, особено на грешните сред нас, а в 
нашите ръце Евангелието става кодекс от 
закони, абсолютна етика, морал, по-тежък 
дори от Мойсеевия закон, който предлага 
на хората обвинителни заповеди, вечни 
награди и наказания.

Нека видим каква е православна-
та църковна грижа, с която трябва да се 
предлага катихизата, ръководството на 
народа. За православната църковна кати-
хиза сме длъжни да знаем и да препода-
ваме какво е Православната църква. Това 
знание е необходимо за всички членове 
на Църквата, тъй като всички те трябва 
да влязат в тайнството на вечния живот, 
което започва в Църквата и продължава в 
Божието Царство.

26



В своята лекция в рамките на настоя-
щия форум епископ Игнатий Мидич каза 
какво е Църквата, но ще ми позволите и 
аз да кажа няколко думи. Разбира се ние, 
православните, не можем да дадем точно 
определение за Църквата, тъй като Цър-
квата като богочовешки организъм, като 
Тяло Христово е и днес, и в бъдещето, във 
видимото и невидимото, в тварното и нет-
варното и затова тя не може да се опише, 
а преди всичко се живее. Православните 
знаят какво е Църквата от своя житейски 
опит, без да придават на този свой опит 
някакво логическо определение. Това жи-
тейско познание може обаче да се опише 
и аз имам предвид точно това, когато каз-
вам, че ние сме длъжни да учим какво е 
това Православна църква, т.е. да познаваме 
нейните основни елементи, за да разбира-
ме нейната роля.

По своята природа Църквата е об-
щество, но общество не само от този свят, 
а общество, което се намира в света и е 
образ на Светата Троица в отношенията 
между различните хора. Както в Светата 
Троица Трите отделни Личности имат 
една същност и са единни в своите общи 
действия, така и Православната църква е 
една, макар да е съставена от много епис-
копии и поместни църкви. В това единс-
тво Светата Троица излива своята любов 
чрез Светия Дух върху всички членове на 
Църквата. Общението на Трите Лица на 
Светата Троица е пример и първообраз 
на общението на хората, помежду им и с 
Бога. Можем да кажем, че Православието 
е „религия“ на Светата Троица. Тайната 
на Троичния Бог се отразява в целия пра-
вославен живот и опит. Тя е начало и край 
на православния живот, култ и богосло-
вие. Всичко, което се казва в Църквата, 
се намира, съществува и живее в Светата 
Троица от Отца в Сина чрез Светия Дух. 
Това не е догматическа истина, чужда на 
живота, а има непосредствени последици 

в обществото и в личния живот на хора-
та. Именно така личният и общественият 
живот на човека имат за начало пълнота-
та и живота на Светата Троица.

Троичният Бог е една природа, една 
същност и три ипостаси, Три Личности, а 
човекът е една природа и много личности. 
Както Бог е единосъщен и триипостасен, 
така и човекът е единосъщен и многоипос-
тасен. Виждаме, че човекът е приел от Бога 
дара да съществува по подобие на начина, 
по който съществува и Бог. Човекът е лич-
ност, защото и Бог е Личност, и затова всич-
ко, което се отнася за Личността на Бога, има 
последици и за човека. Всеки човек е лично 
същество – разбира се, тварно, но тварно по 
образ на Троичния Бог и може да реализира 
своето същество като личност, както е при 
Лицата на Света Троица Един от Троицата 
ги реализира, в Христос. Така човекът може 
да осъществи живота си като любов, т.е. като 
свобода, а не като природна необходимост, 
следователно като вечност и нетленност, 
както е вечен и нетленен божественият жи-
вот на троичното общение. Следователно 
само когато се намира в Църквата като член 
на Тялото Христово, на едната личност на 
Троицата, човекът от индивид става лич-
ност. Една личност не е същото, което е един 
човек. Самотата и егоизмът (индивидуализ-
мът) превръщат човека – автентичната лич-
ност – в обикновен индивид. Човек става 
истинска личност само когато се намира в 
общение с други личности, когато живее с 
тях, чрез тях и в тях.

Като образ на живота на Света Трои-
ца Църквата е единственото място, където 
човекът може да осъществи своето същес-
тво като личност, без да се разтвори или 
обезличи в анонимната тълпа, без да се 
принизи в индивид или да стане зависим 
от държавните механизми. В Църквата е 
преодоляна всяка мисъл за тирания, зато-
ва тя е единствената истинска общност, 
нейната роля за превръщането на човека 
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в личност е уникална. Затова трябва осо-
бено да акцентираме върху православната 
катихиза. Видяхме, че в Светата Троица 
Трите Личности имат обща същност и раз-
лични ипостаси. Ипостасата е личността, 
която съдържа същността и свойствата. 
Тези свойства, различни за всеки човек, 
представляват особения начин, по който 
съществува всеки човек, всяка личност. В 
Троичния Бог съществува единство, което 
се свързва с личностното различие. Единс-
твото е в общността на битието и се проя-
вява в любовта на личностите. Различието 
се състои в особения начин на съществу-
ване на личностите и се проявява в свобо-
дата. Същността не заменя Личностите, а 
Личностите са начин на съществуване на 
същността. Следователно нито същността 
съществува без личности, нито личности-
те без същност така любовта и свободата се 
намират в неразделна връзка и общение, 
т.е. в живота на Светата Троица виждаме, 
че свободата се изразява като любов и лю-
бовта като свобода. 

Според живота на Светата Троица, 
т.е. според начина, по който божествените 
Личности се отнасят помежду си, Правос-
лавната църква ни показва любовта – не 
като чувствено състояние, а като взаимна 
загриженост на Личностите, показва ни 
свободата като лична проява или като сво-
боден личностен избор за общение, но и 
като жертва, като краен израз на истинс-
ката любов. В този ред на мисли може да 
видим влиянието на светотроичния живот 
в светлината на различни човешки общес-
твено–политически системи в нашата епо-
ха. Досега човекът се занимаваше с две го-
леми обществено–политически системи  – 
на капитализма и на марксизма. Виждаме 
как в зависимост от системата, в която са 
повярвали и в която са включени, хората се 
разделят на воюващи помежду си армии. В 
светлината на светотроичния живот можем 
да разберем, че както едната, така и друга-
та система унищожават свободата на чове-
ка и превръщат вече несвободния човек от 
свободна личност в зависим индивид. Цър-
квата, която гледа на човека като образ на 
Троичния Бог, т.е. като свободна личност 
в общение с други свободни личности, го 
освобождава от всяка форма на тирания, 
независимо дали тя произтича от отделни 
хора или от обществото. Църквата създава 
общност на любовта, на взаимната загри-
женост, на равноправието и на взаимното 
уважение. Следователно нейната роля е 
опит да пренесе светотроичното отноше-
ние на личностите в ежедневния живот. За 
нейния живот обаче не е достатъчно въз-
вишено знание за православното учение за 
Светата Троица, а дейно участие в живота 
на Църквата. Когато живее в Църквата, в 
нейните тайнства, човекът ще разбере, че 
в ежедневния живот това общение на лич-
ности не е нещо теоретично, нещо, което 
извира от сухата догма, а е нещо действе-
но, реално, станало възможно за човека 
благодарение на въчовечаването на Сина 
Божи, на Второто Лице на Светата Троица, 

Отец Николаос оживено дискутира с митрополит Неофит
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т.е. на съединението на божествената и 
човешката природа в Богочовека Христос. 
Чрез Боговъплъщението Бог даде възмож-
ност на човека да стане бог, да реализира 
още тук живота си в живота на Света Тро-
ица, т.е. да реализира, както споменахме, 
пълнотата на своята личност, пълнотата 
на единението, пълнотата на любовта в 
общението между личностите. Всичко, 
изброено се изживява, живее се в Църква-
та и в нейните тайнства. Като участва във 
всички тайни на живота в Бога, вярващият 
съединява своя живот с живота на Бога, т.е. 
стига до богообщение. Център на тайнст-
вения живот на Църквата е св. Евхаристия, 
св. Литургия. Самата дума литургия (‘общо 
дело’) показва, че тя нито е, нито може да 
бъде дело на един човек, който и да е той и 
каквато и длъжност да заема. Това е общо 
дело – дело на целия Божий народ, на ця-
лата Църква. Руският богослов А. Хомяков 
казва много точно, че само този, който раз-
бира какво е Литургия, разбира какво е 
Църква. Понеже епископ Игнатий, който 
говори преди мен, много пълно разгледа 
този въпрос, аз ще съкратя моето изложе-
ние и ще се спра на друг момент, който, 
мисля, трябва да споменем: преобразява-
нето на човека и на целия свят, в който 
Църквата живее и проповядва – момент, 
който не е чужд на нашата тема за кате-
хизацията, напротив – той определя ро-
лята на Църквата в обществото.

Проблемът е за преобразяването и 
има отношение към вече споменатото, тъй 
като православните в Църквата с нейния 
център – Светата Литургия очакват пре-
образяването на своя живот и на целия 
свят. Истината за преобразяването на чо-
века се основава върху преображението на 
Христос. Както свидетелства евангелският 
текст, Христос в Своя земен живот се пре-
образи пред Своите ученици и лицето Му 
заблестя като слънце, а дрехите Му стана-
ха бели като сняг. Този епизод от земния 
живот на Христос не е едно от многото чу-

деса, които Той извършва, а е действие на 
Богочовека с огромно значение за спасени-
ето на хората. Със Своето преображение 
Христос разкрива Кой е, че Той е Синът 
Божий в Светата Троица, т.е. съвършеният 
Бог, но иначе Той е човек, съвършен чо-
век; първият истински Човек в историята 
на човешкия род. Така преображението 
на Христос представя истинско познание 
за Бога и познание за човека. В откриване-
то на божествената и човешката природа 
в Христос откриваме истината за нашата 
природа, виждаме, че човешката природа 
е възприета в ипостаста на Богочовека, т.е. 
вижзаме божествения призив към човека 
да участва в Богочовешкия живот, както 
казваше о. Юстин Попович. С други думи 
в Преображението на Христос ние отк-
риваме реалността за нашето естествено 
състояние и разбираме човека като образ 
Божий, като участник в Богочовека, като 
богообразно същество; това е истинският, 
цялостен човек, който живее и действа.

За съвременните християни преоб-
ражението на Христос е огледалото, в ко-
ето всеки вижда реалното си състояние, 
днешното общество, т.е. омразата, стра-
ха, празнотата, ревността, войната, ком-
плексите, страха от смъртта. Вижда, че 
това не е истинската човешка природа, а 
е падналата природата, която е следствие 
от отдалечаването на човека от Бога. От 
преображението на Христос научаваме и 
за достойнството на човешкото тяло, че 
тялото участва в духовните дарове, в да-
ровете на Светия Дух и се обожава заедно 
с душата. Разбира се, съвременният човек 
знае, че неговото тяло е извор на грехов-
ни желания, че то му създава неприятнос-
ти, трудности, носи му болести и вижда в 
това пречка за духовния живот като нещо 
външно на истинската природа на чове-
ка. Това днешно състояние на човешкото 
тяло, което всички познаваме и преживя-
ваме, е трагичният резултат от падение-
то на човека. След падението тялото вече 

29



сътворен материален свят. Чрез преоб-
ражението на Христос Църквата дава на 
съвременното общество радостната вест, 
че всичко човешко може да бъде преоб-
разено, да придобие чистотата, истинс-
ката същност и красота, която Бог е дал 
на човешката природа.

 Разбира се, могат да се споменат и 
други теми от православното учение, но 
ще се огранича само с някои аспекти на 
църковната катихизация. Става въпрос 
за часовете по катихизация, които не 
трябва да се провеждат като уроци за на-
изустяване. Те трябва да се преподават 
с любов, за да разберат всички, че това 
не е просто теория, а е практика. Пре-
ди всичко трябва да се преподава като 
служение на човека и човешкия род, ко-
ето започва на този свят и се простира 
във вечния живот, в Царството на Отца 
и Сина и Светия Дух.

не е в своето естествено състояние; то се 
е променило, намира се в положение, 
противоположно на неговото естестве-
но състояние. Преди падението тялото е 
било израз и проява на личната неповто-
римост, непосредствен призив за живот 
в общение, призив за превъзмогване на 
себе си чрез любовта и за принасяне на 
себе си на другите. Точно това ни откри-
ва преобразеното и прославено тяло на 
Христос. Така Неговото преображение 
показва каква е била нашата природа и 
каква трябва да стане, макар да е била 
изопачена от падението на Адам. Нача-
лото на преображението ни се дава още 
в този живот, но пълнотата се намира в 
бъдещия век. Затова би трябвало да ка-
жем, че преображението е есхатологична 
реалност. Заедно с преобразените, спасе-
ни хора в бъдещия век ще бъде спасено 
и прославено цялото творение, целият 
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Въпрос на о. Стефан Стефанов:
Преди всичко искам да благодаря за прекрасните док-

лади и думи на епископ Игнатий и на отец Николаос Йоа-
нидис. Те ни показаха, че когато богословието се препода-
ва с любов, то не е суха теория. Искам да задам конкретен 
въпрос. В доклада си отец Николаос каза следното: „Който 
разбира какво е Литургията, разбира какво е Църквата“, а 
това означава, че определенията също не са суха теория. 
Дали обаче ние разбираме какво е Литургията? Що се от-
нася до катихизата, ние като че ли очакваме вероучението 

да свърши нашата работа. В България това е твърде разпрост-
ранено, поне като нагласа: нека в училището да свършат рабо-
тата на духовниците и на Църквата. И тъй като училището не 
е свършило това, ние (свещениците) за по-лесно кръщаваме без 
катихизация. Обръщам се и към вас, и към епископ Игнатий 
с въпроса: какво е положението в Гърция и в Сърбия? При вас 
има ли кръстени християни, които не знаят Символа на вяра-
та и основните положения на вярата? При нас тези случаи не 
са малко. Същото се отнася и за разбирането на Литургията и 
мисля, че това е най-важният въпрос на тази конференция – без, 
разбира се, да си правя илюзии, че всички проблеми могат да 
бъдат разрешени с една конференция – и трябва да признаем, 
че много неща в нашата църковна общност и в нашето общес-
тво като цяло наистина не са преосмислени и осъзнати. Един 
такъв проблем е връзката и взаимообусловеността между поста, 
изповедта и причастяването, за които имаме различни позиции, 
различни мнения. За нас би било много полезно да чуем прак-
тическия опит от вашите страни. 

О. проф. Николаос Йоанидис:
Благодаря за всичко, което каза отецът. Разбирам, че няма-

те съвсем конкретен въпрос и споделяте мисли по това, което го-
ворих. Когато казах, че катихизацията трябва да бъде любов и 
грижа, а не просто някакво обучение или нещо интелектуално, 
аз имах предвид, че ние трябва да оставим място за Светия Дух. 
Светият Дух ще работи постепенно в човека и той постепенно 
ще разбере нещата и ще започне да ги живее. Следователно при 
провеждането на катихизацията не би трябвало да настояваме за 
научаване на най-малките подробности. Преподаването би тряб-
вало да бъде част от служението на Църквата, то не трябва да се 
отделя от служението. Искам да кажа, че животът на Църквата 
се отразява върху ежедневието и там, където свършва единият 
догмат, започва следващият. Затова нещата винаги са свързани, а 
благодарение на Светия Дух те „влизат“ в човека, оживотворяват 
го и осмислят живота му. Д
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Що се отнася до преподаването на вероучение, вече разб-

рах, че то в България не съществува. Надявам се, че с настоя-
ването на Светия синод на Българската православна църква в 
училищата ще бъде въведено религиозно образование и когато 
това стане, вие ще трябва да избегнете механичното преподава-
не на вярата и всички останали проблеми, които съществуват 
в Гърция и за които вече говорих. Това означава, че учителят 
по религиозно образование в училище трябва да преподава с 
радост – така, както свещеникът се отнася с радост към хрис-
тияните. И това, което ще се преподава в училище, трябва да 
оживотворява онези, които ще слушат. 

Във връзка с въпроса дали в Гърция има християни, които не 
знаят Символа на вярата, ще кажа следното. Не си мислете, че най-
лошата ситуация е в България. В Гърция също има много хора, ко-
ито идват да се кръстят, без да знаят Символа на вярата. И въобще 
хората не знаят в какво вярват, не знаят какво е това Православие. 
Убеден съм, че в това отношение ролята на Църквата е много важ-
на, макар да не искам да критикувам миналото. При нас Църквата 
се успокои, че в училище децата ще се образоват, че там се занима-
ват с тях; Църквата се успокои и не прави почти нищо. Голяма част 
от народа има дълбока традиционна вяра, но в същото време не 
познава учението на Църквата. Разбира се, съществува и интерес, 
но ако го сравня с интереса в останалите балкански страни, които 
излязоха от комунизма, то при нас, в Гърция, този интерес е много, 
много по-малък, отколкото в България. Положителното при нас е, 
че нямаше прекъсване между поколенията, което се случи при вас 
по времето на комунизма. Защото вярвам, че традицията е нещо 
много, много важно и тази традиция се предава в някаква „духовна 
ДНК“, която живее в нас. Това е много, много важно. 

Когато бях студент в Франция, ходех в Есекс, за да се виждам 
със стареца Софроний. Той казваше: „Вие сте православни от много 
поколения и не можете да разберете какво означава това. Естествено 
аз не можех да разбера истински тези думи, нито пък той ми обяс-
няваше. По-късно като свещеник и като човек от своя опит разбрах 
за тази „ДНК“, която преминава в поколенията и за която старецът 
ми говореше. Това беше потвърдено от един случай. По радиото на 
Гръцката църква имаше разговор между богослов и някакъв госпо-
дин за Одисей. Господинът зададе въпрос: „Какво означава за вас, 
православните, завръщането на Одисей в Итака?“. Отговорът на 
този въпрос може да се види в случката с една жена, която тепър-
ва влизаше в Църквата, но родителите, по произход от Мала Азия, 
имали истинска традиция. Желанието на Одисей да се завърне в ро-
дината е нашето желание, на православните, да се завърнем в своето 
Небесно Отечество. С този случай аз разбрах какво искаше да каже 
отец Софроний. Ние в Гърция сме щастливи, че традицията не беше 
прекъсната. Сега вие трябва да се върнете назад, да се опрете на ми-
налото, да се обърнете и да вървите напред. 
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Еп. Игнатий Мидич:
Що се отнася до преподаването и особено до катихизацията 

в Сърбия ще кажа следното: Ние кръщаваме възрастните хора на 
Пасха. Разбира се, казваме им някои неща за това, че ще станат чле-
нове на Църквата, но основната подготовка е постът. Обикновено 
хората не разбират всичко, което им говорим богословски. Когато 
обаче става въпрос за поста, ние (т.е. те) вече имаме някакъв опит. 
Някои питат: „Защо трябва да постя, за да стана християнин? Това 
не може да стане! Не мога да издържа! Как ще издържа без да ям?”. 
Тогава ние му казваме, че целта на поста е да прекъсне връзката, 
която има със света и да установи друга връзка. На този, който се 
страхува от поста и казва: „Не мога да постя“, му казвахме: „Тогава 
не можете да станете християнин, защото вие сте вързани с храна-
та и тя е вашият бог. Следователно, ако влезете в Църквата, нищо 
няма да се промени, защото вие сте вързани с този бог – храната, 
защото мислите, че без храна ще умрете“. Тогава те казват: „Нека да 
не бъдат четиридесет дни, а да бъдат поне двадесет дни“. Аз им каз-
вах: „Добре, нека бъдат двадесет дни и една седмица“, но им казвам 
и още: „Важното е да направите една крачка, да установите една 
нова връзка с Бога и да станете християнин“. Разбира се, малките 
деца влизат в Църквата, понеже техните родители ги обичат и вяр-
ват във вечния живот. Ако аз вярвам, че нещо е много добро, тогава 
ще го дам на онзи, когото обичам. Нека да не насилваме децата да 
влизат в Църквата; нека да бъдат в нея, ако искат. 

Аз искам да кажа това, което каза отец Николаос. Църквата 
не е някаква интелектуална дейност, където трябва да разбира-
ме и да осмисляме всичко, а е едно онтологично събитие. Раз-
бира се, аз също не знам всичко наизуст – знам нещата, които 
се казват в Църквата. Хората при нас, в Сърбия, също не знаят 
молитвите и много други неща наизуст. Научили са ги само 
най-възрастните, които постоянно са в църква и вече имат дъ-
лъг опит. Те не разбират молитвите, но знаят как се произнасят. 
За нас, православните, това е малко па-
радоксално. Важна е не някаква идеоло-
гическа позиция, а нашата онтологична 
позиция спрямо Бога. 

Въпрос на о. Добромир Димитров:
Аз имам следния въпрос към епископ 

Игнатий: В България като че ли има ня-
кои, да ги наречем „традиции“, и затова 
искам да обясните каква е връзката между 
поста, изповедта и Евхаристията. Може 
ли постът да бъде някаква пречка за прие-
мането на св. Причастие? 
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Отговор на еп. Игнатий Мидич:
Вече казах, че постът и останалите неща, които прилагаме в на-

шия живот, не са в съответствие с някакви закони и правила, прилага-
ни и спазвани така, както хората спазват държавните и нравствените 
закони, та дори и природните. Всичко това ни въвежда в отношение 
с Бога и с другия човек. За нас постът обаче е предпоставка за участие 
в св. Причастие. Тази традиция се пази и, разбира се, трябва да се 
пази. Тя показва, че ако някой е свързан с Църквата, той показва и с 
други дела, че е свързан с Бога, но дали това означава, че той трябва 
да пости постоянно? Ние извършваме св. Евхаристия извън времето 
на пост. А щом служим, трябва и да се причастяваме. Така виждаме, 
че постът не е предпоставка за приемането на св. Причастие. Вижда-
те, че първо казваме: постът е предпоставка, а после казваме, че не е, 
т.е. той едновременно и е, и не е предпоставка. Постът ни въвежда в 
друго отношение с Бога и с човека. Повечето хора, които не позво-
ляват на вярващите да се причастят, когато не са постили пет–шест 
дни, разглеждат поста от законническа гледна точка…

Зависи от епископа или духовния наставник. Ако конкретни-
ят човек има истинска, действена връзка с Бога, той е достоен за 
причастие. В началото, когато обяснявах на хората, че трябва да 
постят, те отговаряха: „Не мога да постя!“. Аз им казвах: „Е, тогава 
не може да се кръстите и не може да имате връзка с Бога. Първо, 
трябва да смените този бог, този идол, който сте издигнали, въп-
реки че не го наричате бог, за да установите връзка с истинския 
Бог“. Това има значение за всяко наше действие. Следователно 
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трябва да различаваме дали човекът е свързан с нещата или не. 
Както казва св. Максим Изповедник, ако някой е толкова свързан 
с някакъв предмет, тогава той не може да има връзка с Бога, не 
може да се доближи до Бога. Тези думи не означават, че матери-
алните неща – храна, дрехи и т.н. – са нещо лошо и ние не трябва 
да ги придобиваме и да ги притежаваме, а че ние не трябва да ги 
обожествяваме и да мислим, че чрез тях ще напредваме в нашия 
живот. Това е същността на поста.

Доц. д-р Димитър Попмаринов:
Благодаря на Негово преосвещенство за хубавите думи. Това, 

което той каза, беше много важно. Тъкмо споделихме с колегата 
Мариян Стоядинов, че това са нещата, които ние казваме от ка-
тедрата, но е много хубаво, когато го чуем от устата на епископ. И 
сега, преди да свършим, няколко кратки думи от отец Николаос.

О. проф. Николаос Йоанидис:
Понеже въпросът на отеца е много важен и много навреме-

нен, тъй като във всички балкански православни страни днес ста-
ва едно литургично възраждане, позволете ми да кажа няколко 
думи във връзка с хубавите неща, които каза епископ Игнатий – нещо, 
което се отнасят към това как ние, свещениците, да водим народа. 
В Гърция, на Света гора през XVII–XVIII век съществува движе-
нието на монасите коливади. Сред проблемите, които се поста-
вят тогава, е и този дали, когато вярващите пристъпват и участват 
в Литургията, трябва да се причастят или не. По същото време 
е налице същият голям проблем: вярващите се причастяват три 
или четири пъти годишно с оправданието, че са много грешни 
и не могат да се причастяват често. Като че ли през тези три или 
четири пъти те стават по-достойни и по-святи, т.е. достойни за 
причастие. Св. Никодим Светогорец и св. Макарий Коринтски, 
двама от най-видните представители на коливадите, казват, че не 
е възможно да участваме в св. Евхаристия и да не се причастим с 
Тялото и Кръвта Христови. Оправданието на много хора както в 
Гърция, така и в България, е че не можем да постим всяка седмица 
така, че да се причастяваме всяка неделя. Това не е възможно. За 
да се причасти, човек трябва да няма забрана от своя духовник и 
да спазва всички установени от Църквата пости. Те ясно казват, 
че не е необходим по-специален пост, който да подготви тялото 
и душата за св. Причастие. Казват също, че този свещеник, който 
по такива причини не дава на вярващите Тялото и Кръвта Хрис-
тови, е богоубиец, защото не дава възможност на човека да приеме 
в сърцето си Христос. В Гърция също има случи, когато се отбягва 
редовното причастяване, но те са все по-малко.

Превод от гръцки: Тодор Енчев Д
И
С
КУ

С
И
Я
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Протопрезвитер проф. РАДОВАН БИГОВИЧ

ЦЪРКВА И ОБЩЕСТВО
Ваше Високопреосвещенство, Ваше Преосвещенство, честни 

отци, скъпи братя и сестри. Позволете ми в началото да изразя 
моята голяма благодарност към Негово Високопреосвещенство 
Русенски митрополит Неофит, който ми оказа високата чест да 
ме покани на тази конференция. За мен това е едно радостно съ-
битие, за което сигурно ще си спомням през целия си живот. 

Темата „Църква и общество” е много широка, но моята задача 
е улеснена, защото сутринта чухме много по темата от лекцията 
на Негово преосвещенство епископ Игнатий. Затова ще използвам 
възможността да изложа някои основни тези, които евентуално мо-
гат да послужат като повод за разговор, защото във всеки случай 
разговорът е много по-полезен от професорските монолози.

Църковният опит показва, че има два пътя, които в Еванге-
лието са наречени „тесен” и „широк” път. Днес можем да кажем, 
че съществува един секуларен, или светски, стил на живот и един 
църковен начин на съществуване, или църковен начин на живот. 
От това можем да заключим, че съществуват и две общества – секу-
ларно, или светско, в неговите различни форми и Църквата като 
общност, т.е. като ново общество. Християните винаги са схваща-
ли себе си като Църква, като ново общество, като „град, който 
стои навръх планина” и който трябва да бъде образец, модел на 
всяко земно общество и град. Тази истина е актуална както в ис-
торията, така и днес, а ще бъде актуална и в бъдещето. До края на 
вековете ще съ-съществуват два типа общества, ще съ-съществуват 
два начина на живот – светски и църковен. Затова между Църква-
та и обществото, между Църквата и държавата винаги съществува 
определена взаимозависимост, но и същностна разлика и проти-
воречие. Това отношение винаги е антиномично и най-често се 
изразява с думите: „Църквата е в света, но не е от света“. Затова в 
историята тя винаги е била изправена пред две еднакво големи 
изкушения – или да се подчини на стихиите на този свят, да се съ-
образи с държавните и обществените институции, или да избяга 
от света. Трябва да кажем, че и едното, и другото е било еднакво 
трагично и опасно. Днес също има подобни тенденции, но докол-
кото ми е известно, поне досега, Църквата не е узаконила някой 
от тези типове държава, което означава, че Църквата не може да 
се отъждестви с нито един тип държава, с нито един тип полити-
ческа програма, колкото и тя да е съвършена. Църквата е във всяко 
общество и търси своя начин на съществуване, своя modus vivendi 
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във всяка държава. Днес Църквата също не 
може да се отъждестви с нито един полити-
чески проект, а това не трябва да става и в 
бъдеще. Няма да се спирам върху досегаш-
ните модели на отношения между Църква 
и държава, но трябва да си дадем сметка, 
че днес Православната църква се намира 
пред предизвикателството на т.нар. де-
мократични общества. С изключение на 
Гърция, останалите православни общества 
или нямат, или имат твърде малък опит с 
т. нар. демократични държави и общества. 
Днес живеем с нови предизвикателства, 
създаваме обща Обединена Европа, вече 
ги няма т. нар. традиционно православни 
държави и народи, и, искаме или не, тряб-
ва да признаем и да констатираме, че днес 
източноправославните християнски наро-
ди често пъти некритично приемат един 
тип общество, формиран от западноевро-
пейската цивилизация, а до голяма степен 
и от западното християнство. Затова с пра-
во можем да поставим въпроса: „По как-
во в бъдеще ще се различават източно– и 
западнохристиянските народи?” Може би 
само по някакви теоретични убеждения? В 
същото време виждаме, че православните 
общества просто са приели този тип дър-
жава, този тип общество, ценности, култу-
ра, морал. 

Съвременните т. нар. демократични 
общества се основават върху натуралис-
тичната метафизика, върху хиперинди-
видуалистичната антропология, върху 
утилитарна и хедонистична етика и ес-
тествено върху стремежа да основат целия 
живот на човешкия разум. Не се признава 
друг авторитет освен човешкият разум. От 
друга страна, ако сравним това със създа-
ваното от етоса на Православието, тогава 
не е трудно да констатираме, че става дума 
за стил на живот, за етос, еднакво опасен за 
Църквата, може би по-опасен дори от кла-
сическия атеизъм. В крайна сметка този 
стил на живот се свежда до едно и също – до 

отричането на Бога и на другия. Какво би 
трябвало да правят в такава ситуация пра-
вославните? На първо място, мисля, че не 
би било добре те самите да се подчинят и 
да се „повлекат“ по идеологията на потре-
бителското общество, да насочат цялата си 
енергия в политически и социален активи-
зъм. Разбира се, това не означава, че Църк-
вата не трябва да си дава сметка и не тряб-
ва да помага на всеки човек, а означава, че 
тя преди всичко трябва да спасява човека 
и света от греха и смъртта, да им открива 
„свръхдържавни“ и „свръхполитически” 
цели и ценности. Нашият най–голям проб-
лем е в съществуването днес на драматична 
криза на църковната идентичност и в това, 
че днес ние, православните, повече или по-
малко функционираме като естествена ре-
лигия. Проблемът е във факта, че ако не би 
съществувала Литургията, ние въобще не 
бихме съществували като Църква. Защото 
самите ние много добре познаваме ситуа-
цията и знаем, че сме изопачили вярата си. 
Преди всичко трябва да изграждаме Църк-
вата и Господ ни призовава към това. Това, 
което е било винаги най-необходимо и ко-
ето, разбира се, е най-необходимо и днес, 
е именно изграждането на Църквата като 
литургична общност, като жив богочовеш-
ки организъм. Ще повторя – аз не съм сигу-
рен дали днес ние правим това, или може 
би почти не го правим. Днес свеждаме вя-
рата си до система от морални наказания 
и забрани, превръщаме Бога в палач и да 
не повтарям това, което спомена преос-
вещенният епископ Игнатий – свеждаме 
всичко само до някаква духовност. Затова 
църковните училища вече почти не фор-
мират хора, готови да изграждат общност, 
а само специалисти в някаква отделна на-
ука. Най-големият подвиг извършват тези, 
които изграждат Църквата като литургич-
на общност. Всички знаем колко трудно се 
гради и запазва едно семейство, което се 
състои само от неколцина членове, какъв 

37



кръст и какъв подвиг е това. Знаем, че това 
е невъзможно, ако не се отречем от своето 
его. Да не говорим какъв подвиг е необхо-
дим, когато става въпрос за стотици и за 
хиляди хора. За съжаление не успяваме, за-
щото сме забравили изначалния евангелс-
ки принцип – служение на другия и отда-
ване на себе си на другия. От друга страна, 
като се има предвид какъв е бил характерът 
на църковните училища до неотдавна, не е 
трудно да констатираме, че може би тези, 
призвани да следват евангелския прин-
цип за служение на другия, въобще не са 
разбирали неговия смисъл и са насочвали 
енергията си в друга посока. Като после-
дица имаме ситуация, в която епископите 
вместо истински духовни отци са станали 
садистични авторитети, от които мнозина 
дори се страхуват. В отношенията между 
различните служения са възникнали под-
мазвачески манталитет и морал, както и 
много други аномалии. Следователно ние 
сме превърнали служението и службите в 
средство за надмощие над другия вместо 
в служение на другия. Затова най-големи-
ят принос на Църквата за света е именно 
да изгражда ново общество – Църквата на 
други основи, които в крайна сметка са по-
човечни от тези, върху които се изгражда 
съвременното общество. Да не говорим за 
най-важното – Църквата побеждава онова, 
което никоя политическа система не може 
да победи – смъртта. 

Съвременните общества утвърждават 
силата на закона, защото европейският чо-
век не може да съществува без закони и не 
знае как се живее без тях. Европеецът ежед-
невно усъвършенства, допълва и увелича-
ва законите. Вече не съществува нито една, 
дори и най-интимна, област на човешкия 
живот, която да не се регулира от закони. 
А законът безусловно изисква необходи-
мостта от сила, която да може да го нало-
жи. И не е чудно, че точно в съвременните 
демократични общества човекът се чув-
ства заплашен. Винаги съм си поставял и 

сега отново си поставям въпроса защо точ-
но хората от демократичните общества, а 
не тези от тоталитарните, търсят човеш-
ките си права? Би било логично да бъде 
обратното: човешки права и свобода да 
търсят хората в тоталитарните общества, 
а не – в демократичните. Вижда се, че за-
падният човек не е щастлив, той чувства, 
че не са защитени човешката му свобода 
и достойнство.

И възниква следващият въпрос: 
как да действа Църквата в обществения 
живот? Съществуват няколко отговора, 
или възможности. Мнозина смятат, че 
Църквата трябва да заеме водеща роля в 
обществото и очакват от нея точно това. 
Други мислят, че Църквата трябва да 
бъде незаинтересована от обществения 
живот. От друга страна, модерните дър-
жави отричат правото на Църквата на 
политически живот, отричат правото ѝ 
да бъде политически субект и затова не 
ѝ дават възможност да води обществен 
живот. Въпросът е дали Църквата тряб-
ва да се откаже да има влияние в поли-
тическия живот? Аз нямам отговор. Ако 
кажем, че тя трябва да приеме, въпросът 
е по какъв начин да стане това? Естест-
вено не е лесно да се стигне до отговора 
и се страхувам, че всички модели от ми-
налото не могат да ни помогнат. Съвре-
менните християни трябва да имат осо-
бен начин за такова влияние и дейност. 
Въпреки всичките си слабости по своята 
същност демократичните общества и 
държави може би съответстват по няка-
къв начин повече на Църквата в държа-
вите, които привидно са били христи-
янски. Те дават възможност на Църква-
та за свобода, за обществена дейност, 
за свобода на мисията. В този случай 
степента на влияние на Църквата в об-
ществения живот зависи от самата Цър-
ква, от християните, от ангажирането 
на техните способности. Естествено в 
наше време Църквата трябва да изгражда 
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християнска култура. Няма област от 
човешкия живот, която да не може и да 
не трябва да бъде вдъхновена от Еванге-
лието. Една наша среща, един наш сблъ-
сък със секуларна Европа може много да 
ни напомни за срещата на християнст-
вото с елинизма. И ако трябва да научим 
нещо от великите отци на Църквата, то е 
не само да повтаряме цитати, а да усво-
им този дух, тази жизнена, екзистенци-
ална позиция, която е имал елинският 
свят. Църковните отци не са се отъждес-
твили с елинския свят, напротив крити-
кували са го, но и не са бягали от него. 
Те са положили огромно усилие да хрис-
тиянизират, т.е. да оцърковят, този свят 
и са успели. Не виждам дали има друг 
по-отъпкан път и за нас днес. Това озна-
чава, че християните трябва отново да 
евангелизират Европа, да открият нов 
начин за съществуване на европейския 
човек. В този смисъл съвременният пра-
вославен богослов Йоан Зизиулас, Пер-
гамски митрополит, казва, че ние трябва 
да създадем личностноцентричен манта-
литет. Следователно, ако може да се съз-

даде нова онтология, един нов начин на 
съществуване, тогава естествено би въз-
никнала нова философия на правото и 
политиката, спасителна не само за Евро-
па, но и за целия свят. Днес структури-
те на света жадуват за нещо ново, нещо 
по-различно. Това, което Църквата може 
да направи, е християните да не разби-
рат тези структури като мощ, като сила, 
като власт, като властване над другия – а 
като служение на другите. Това би имало 
изключително значение и именно това 
съвременният човек очаква от Църквата. 
Партийният или подобните на него ак-
тивизми само ще принудят Църквата да 
се подчини на света. Впрочем ние имаме 
най-добрия пример за това съобразява-
не и приспособяване към света, до кои-
то е довело западното християнство. То 
е стигнало дотам да превърне Църквата 
в държава – държавата Ватикана, която 
днес може би е най-голямата християнс-
ка съблазън за света. 

Благодаря за вниманието и търпе-
нието.
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40
Въпрос на гл. ас. д-р Мариян Стоядинов: Отец професоре, 

Вие казахте нещо много важно, че най-големият подвиг днес е да 
изграждаш Църквата като общност. Виждаме, че в целия свят и 
във всички сфери на обществения живот има подобна потребност 
от създаване на общност – на всички нива, за всякакви интереси: 
политически, спортни, музикални… какво ли не кара човека да 
изгражда общност? Кажете малко повече за този аспект на подви-
га, как ще се изгражда общност в един алиениран свят, в свят на 
отчуждение, конкретно в един голям индустриален град, където 
хората не се поздравяват по улиците, защото не се познават, какви 
са измеренията на този подвиг?

Отговор на о. проф. Радован 
Бигович: Благодаря за този 
важен въпрос. Аз мисля, че 
в дълбините на своето битие 
всеки човек жадува за Бога и 
за другия. Не само богосло-
вите, но и много други уче-
ни показват, че човекът не 
може да съществува без дру-
гия и че тази жажда за дру-
гия е най-дълбоката, най-
силната жажда. Естествено 
падналата човешка природа 
ни отделя реално от другия; 
тя се стреми към разпад и в 
крайна сметка към смърт. 
Ако говорим за божестве-
ните логоси у човека, те са 

именно в търсенето на другия. Всъщност съществува предиспози-
ция, т.е. нагласа спрямо другия. 

Нека не говорим по принцип, а преди всичко конкретно. 
Ето една лична позиция, не претендирам, че е църковната. Как-
ва например е ролята на епископа и на свещеника? Виждаме, 
че те са тези, които трябва да събират мнозина. На първо мяс-
то съществува това, което създава самата същност на Църква 
– Литургията, а след това – както е било и в миналото – този 
литургичен дух се е разпростирал и върху останалите сфери 
на живота. За да успеем в това, обаче, необходимо е да се съжи-
ви автентичното православно богословие и да се разбере онова, 
което е изначално и най-важно – ако искаме да бъдем христи-
яни, свещеници, епископи, монаси, същността е в това да изг-
раждаме Църквата. Дълго време извършването на Литургия не Д
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Димитър Попмаринов 
слушат въпроса 
на Мариян Стоядинов
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е било нещо важно, дори се е оспорвало. Затова и днес, когато 
изпитват свещеника и го проверяват, качествата и дейността му 
се измерват по критерии: като дали е построил някаква църков-
на сграда, дали е народен трибун, дали е патриот, дали пази 
народните традиции, колко хора го приемат на слава [традици-
онния родов и семеен празник]. Въз основа на всичко това све-
щеникът получава отличие или признание, т.е. за всичко друго, 
само не за изграждане на Църквата и на енорията. Днес трябва 
да разберем, че основното, най-важно служение на свещеника 
е да изгражда Църквата, да помага на епископа в изграждането 
на Църквата като Тяло Христово, като литургична общност. Ос-
таналото има смисъл, ако е насочено към важното, т.е. ако води 
към литургичната общност. Тогава имат смисъл и християнс-
ката култура, и християнското изкуство, и социалната мисия. 
Ако обаче всичко е отделено от Литургията или още по-лошо, 
ако отхвърля самата литургична общност – тогава то няма ни-
какъв смисъл. Тогава ние няма да бъдем онова ново общество, 
оня „град, който стои навръх планина“. Позволете ми да кажа 
и това: съвременните секуларни общества не са против рели-
гията. Те дори поддържат и фаворизират всички форми на ре-
лигиозност, особено ако могат да поставят религията в служба 
на бизнеса, какъвто е случаят с американското общество. Съв-
ременното общество обаче е против Църквата. Ако ние сведем 
Православието до природна религия – до обреди, до частни и 
индивидуални нужди, до индивидуално чувство – тогава всич-
ки ще ни поздравят. Когато обаче Църквата се проявява като 
общност, като онзи „град, който стои навръх планина“, точно 
тогава тя става опасна за тези общества. 

Въпрос на участник от Благоевград:
Имам следните въпроси към отец професора: Днес много 

говорихме за литургичност, за Литургията като център на цър-
ковния живот, бих искал да попитам за Вашето становище по три 
въпроса, които живо ме интересуват, а мисля ще заинтересуват и 
аудиторията, която слуша. Първият ми въпрос е за езика, на който 
се служи Литургията. Вторият ми въпрос е за т. нар. „тайни мо-
литви “, които се четат само от свещеника. Третият въпрос е за 
извеждането на тайнствата на Църквата извън структурата на Ли-
тургията, което ги превръща в паралитургични свещенодействия 
(такива като кръщението и венчанието) и те не се разбират като 
литургично служене.
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Отговор на о. проф. Радован Бигович:
На първия въпрос ще отговоря накратко. Смятам, че Литур-

гията и всички останали служби трябва да се служат на езика, кой-
то хората разбират. 

Що се отнася до четенето на „тайните молитви“, става въпрос 
за молитвите, които епископът или свещеникът чете по време на 
Литургия. Аз мисля – и правя така – те трябва да бъдат чути от 
всички. Литургията е общо дело и ако свещеникът чете молитвите 
само за себе си, той сам по някакъв начин участва в разрушаването 
на литургичната общност и на духа на Литургията. Така вие от-
деляте свещеника от литургичното събрание. Една от трагедиите, 
до които се е стигнало, е отделянето на свещенството от народа. 
От една страна, имате сакрално свещенство, от друга страна, стои 
някакъв профанен народ. Първо, трябва да разберем, че Църквата 
съществува въз основа на различни служения: епископско, свеще-
ническо, дяконско и лаическо1 и всички тези служения са взаимно 
зависими, и нито едно от тях не може да съществува отделено от 
другите. Много важно е да разберем това. А като имаме предвид, 
че Църквата съществува въз основа на различни взаимозависими 
служения, тогава не виждам причина тези молитви да се четат 
тихо. Нека да не кажа „тайно“, а да кажа „тихо“.

Третият въпрос разглежда една от най-големите трагедии, за-
щото днес и Кръщението, и Венчанието се преживяват като инди-
видуални действия. Кръщението е станало ритуал, който трябва 
да бъде извършен по силата на някакъв „ред“ (защото някой е бо-
лен или защото „така трябва“). За съжаление повечето от хората, 
които се кръщават днес, не преживяват това като път, по който се 
влиза в Църквата, и не осъзнават, че това не е събитие, което се 
отнася само до конкретния човек, а е събитие, което се отнася до 
цялата Църква. Същият е случаят със светото тайнство Брак и с 
всички останали тайнства. Обновяването на Църквата като литур-
гична общност предполага включването на всички тайнства в Ли-
тургията, в литургичния контекст. Искам обаче да кажа следното: 
нека не свеждаме всичко към въпроса дали нещо е правилно. Ето, 
при вас идва някой, когото въобще не познавате, и казва: „Отче, 
аз искам да се кръстя“. Ако вие му кажете: „Добре, ела се кръсти 
по време на Литургията“, това не би имало смисъл. Необходима 
е подготовка, за да може Кръщението да не се преживява като ри-
туал, а като промяна в начина на живот. За тайнството Брак чухте 
днес от преосвещения епископ Игнатий. 

Отговор на еп. Игнатий Мидич: Искам само да добавя нещо 
във връзка с езика. Езикът, както и другите средства, са всъщност 
символи, чрез които ние осъществяваме общение с някого. Литур-
гията преди всичко е общност и тя използва много символи, за Ц

Ъ
РК

ВА
 И

 О
Б
Щ
ЕС

ТВ
О

1 Тук думата лаик 
трябва да се разбира 
като „член на Божия 
народ“ –  бел. прев. 
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да покаже, че тази общност е жива, и един от символите е езикът. 
Днес обаче около езика се вдига голям шум, защото съвременната 
цивилизация, особено тази, в която ние живеем, постепенно ели-
минира всички останали символи. Останал е само езикът като ло-
гически символ, който е толкова беден и не е нещо съществено. 
Това не означава, че не съществуват – и аз не казвам, че не трябва 
да съществуват – и много други символи, чрез които ние утвър-
ждаваме или отхвърляме общението с другите. Тъй като съвре-
менният човек измерва всички тези символи чрез логиката, спря-
мо тези символи се поражда съмнение, което ги отрича. Такъв е 
случаят с богослужението на протестантите и католиците. Те са 
отхвърлили всички символи освен езика, след което всъщност е 
престанала да съществува и Литургията. Когато протяга ръка или 
погледне другия, човекът изразява общение, т.е. показва, че иска 
да създаде общност с другия. Ето сега в Белград започнаха да на-
падат Църквата затова, че в храма се служи на някакъв език, който 
никой не разбира. И на една лекция аз казах, че това не е най-
важният момент, за да може един човек да ме разбере. Аз цити-
рах пример от живота на конкретния слушател, който ми зададе 
въпрос за езика, за да може той по-добре да ме разбере: „Когато ти 
отидеш в дискотека и слушаш африканска музика, чуваш, че се 
пее на някакъв диалект, ти се радваш, участваш, танцуваш, а защо 
правиш това, щом не разбираш езика?“. Това показва, че не бива 
да правим от езика същностен проблем. Църквата като общност 
трябва да изразява общение и при всички случаи на изразяване 
се използват символи. В края на краищата нашият живот е симво-
лен, ние сме символни, т.е. целият наш живот е символ и изразява 
отношението ни към другите, а въз основа на това ние или сме 
християни, или не сме. Благодаря. 

Въпрос на о. Даниел Бенга: Първо искам да благодаря на отец 
Радован за толкова интересната лекция и да попитам нещо. Ние го-
ворихме твърде много за секуларизацията на съвременните общес-
тва, но не казахме нищо за секуларизацията вътре в самата Църква. 
Смятам, че секуларизмът в Църквата присъства в твърде голяма 
степен и моят въпрос е какво можем да направим, за да спрем нав-
лизането на секуларизацията в Църквата? Благодаря.

Отговор на о. проф. Радован Бигович: Мисля, че можем с 
право да говорим за съществуване на секуларизъм в Църквата и 
то в много области от нейния живот. На първо място, това се от-
нася до църковните институции. Факт е, че днес особено младите 
хора идват и се включват, участват в Литургията, стават активни 
членове на литургичната общност, но се отделят от църковните 
институции. Съществува голям проблем: как да направим така, 
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че църковните институции да станат иконични, т.е. да направим 
така, че Литургията да се проявява и чрез тях. Естествено това е 
въпрос за цял симпозиум – дали църковните институции се из-
веждат от църковното предание, от литургичните структури или 
преди всичко са копия на светските институции? Съвременните 
църковни институции до голяма степен приличат на светските и 
това естествено се отнася и за църковните училища, формирани 
по модела на светските. Можем да приведем още безброй приме-
ри, но фактите няма да се променят чрез разумна критика. Про-
мяната ще стане постепенно, ако Литургията стане постепенно 
център на църковния живот. Тогава ще се променят и институци-
ите, църковните училища ще станат наистина църковни, тогава 
отново – нека да повторя – ще се създава християнска църковна 
култура, която няма да бъде само копиране и имитация, а наисти-
на ще бъда творческа – различна, но в същността си такава, каква-
то е била църковната култура от първите векове.

Отговор на еп. Игнатий Мидич: Простете ми, че отново се на-
месвам. Искам да кажа няколко думи по въпроса на нашия брат от 
Румъния. Господ казва на Своите ученици: „Ако вашата праведност 
не надмине праведността на фарисеите, няма да наследите Божие-
то царство“. Това означава, че секуларизацията на Църквата е нас-
тъпила тогава, когато сме започнали да измерваме нашите отноше-
ния в Църквата със светски мерки. И най-трагичното за Църквата е 
именно това, че ние не отмерваме с любов, както казва Господ – да 
простим на другия седемдесет пъти по седем, за да бъде другият 
значим за нас, защото той съществува и защото аз искам той да 
бъде във вечността, и да подхождаме в нашето отношение към него 
именно по такъв начин. По тази причина никоя дейност на другия 
човек не трябва да поставя под въпрос неговото битие, т.е. да съдим 
за него въз основа на дейността му. Всъщност това може да ни от-
крие като ново общество, както каза отец Радован, и то е единстве-
ното, което можем да противопоставим на държавните общности. 
С други думи нашата общност трябва да се основава на любовта. 
Това са и думите на св. ап. Йоан Богослов: „Онзи, който не обича 
своя ближен, не познава Бога“. Той не казва: „Онзи, който не обича 
Бога, не познава Бога“, а казва: „Онзи, който не обича своя ближен, 
не познава Бога, защото Бог е любов“. Това всъщност е литургич-
ната общност, която с всички символи – служби, песнопения и т.н., 
изразява това отношение на любов. Такова трябва да е мерилото 
на нашата нова общност. И тогава ще можем да се изправим пред 
света и да бъдем привлекателни за другите. Именно тогава светът 
ще разбере, че ние сме нещо друго по отношение на самия него. 
Трябва да имаме предвид това, когато изграждаме нашите отноше-
ния в Църквата. Не е страшно, че нашият брат е извършил нещо. Ц
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Ние трябва винаги да го разбираме и да настояваме той да бъде в 
общение с нас. Това всъщност ще бъде борба със секуларизма.

Въпрос на Миряна Маламин: Искам да се върна към това, ко-
ето вие казахте в доклада си, че трябва да християнизираме всич-
ки области на живота си. Как можем да направим тази християни-
зация, така че тя да не се превърне в идеология? Да не изпадаме в 
позицията да създаваме християнски идеологии, както днес има 
навсякъде по света, особено в САЩ. Искам да преформулирам 
въпроса така: какъв е езикът, в най-широк смисъл, на който тряб-
ва да говори Църквата, ако иска да християнизира всички области 
на живота, и дали този език трябва да бъде езикът на критиката, 
езикът на противопоставянето на това, което ние не одобряваме в 
обществото, или това трябва да бъде езикъта на интерпретация-
та? И в каква степен?

Отговор на о. проф. Радован Бигович: Благодаря за въпроса. 
Доколкото разбрах, същността на въпроса е как Църквата да христи-
янизира всички сфери на живота? Може би е по-добре да отговоря 
чрез някакъв конкретен пример. Ето, да вземем например присъст-
вието на Църквата в училищата. Дълго време ние имахме в училище 
предмет, който се наричаше „вероучение“. Опитът показва, че това 
не допринася за църковността, което ни кара да поставим въпроса 
„защо?“ А това е опитът на всички – на православни, на католици, 
на протестанти. Значи нещо не е наред. Ние имаме всичко необ-
ходимо – учебници, методически средства и т. н. Очевидно е много 
по-важно Църквата да покани родителите и децата да дойдат в ли-
тургичната общност, да участват в нея и да разберем, че не е толкова 
важно какво количество информация ще знаят те за Бога, за Еван-
гелието, а е важно те да участват в Литургията, макар и да не знаят 
нито едно определение за Бога. И именно форма на секуларизация 
е, че ние се опитваме да интелектуализираме вярата, дори когато се 
говори за катихизация, за подготовка за Кръщение и т.н. Обикновено 
казваме: „ето ти десет книги, катихизиси, научи ги!…“ И ако някой 
ни послуша, той ги научава, кръщава се и след това никога вече не 
идва в Църква. Така е, защото никой не го е учил, че чрез Кръщени-
ето той трябва да стане член на Църквата, да участва в тази общност, 
а някой го е научил на интелектуални понятия и дефиниции. Така е 
и с децата, които учат вероучение – те знаят много повече от децата, 
които нямат религиозно образование. Мисля, че това също е нещо 
добро, защото така и останалите науки могат да се изучават по-доб-
ре, т. е. от гледна точка на някакво общо образование. Религиозното 
образование в държавните училища има своето пълно оправдание, 
но това само по себе си не е достатъчно, ако младите хора не дойдат 
и не участват в Църквата. Независимо от служението си всички, ко-
ито станат членове на литургичната общност, ако имат един ли-
тургичен начин на живот, те чрез своето служение ще намерят 
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начин да проявят именно него в своя живот. Църквата никога не е 
имала особено мисионерство. Това са правили и светите братя Ки-
рил и Методий – формирали са църковни общности, превеждали са 
богослужебните книги и тогава Църквата се е разпростирала върху 
останалите сфери на живота. Аз мисля, че начинът е този: да пока-
ним всички хора в литургичната общност, да разпространим духа 
на Евангелието върху всички области от живота, да пренесем духа 
на Литургията върху семейния живот. Ако някой постави себе си в 
Литургията, той ще го прави и в семейството, и в професията, и във 
всички други области, защото неговото битие ще бъде църковно, ще 
бъде отворено към другите. Важно е това, което преди малко каза 
епископ Игнатий, че същността на църковния живот е любовта и 
любовта е основата, върху която съществува Църквата, докато дър-
жавата и обществото се основават върху закона. Това е и основната 
разлика между тях. Спомнете си как говори св. ап. Павел за отноше-
нието между закона и благодатта.

Въпрос от публиката: Каква е Църквата: съборна или все-
ленска?

Отговор на о. проф. Радован Бигович: При всички случаи е съ-
борна. Думата вселенска има преди всичко географско значение.

Отговор на еп. Игнатий Мидич: Църквата е и съборна, и все-
ленска, защото не може да бъде само съборна или само вселенска! 
Ето един пример. Съборността и вселенскостта, ако може така да 
се каже, не си противоречат. Литургията е събор, събрание. Няма 
Литургия, ако там всички не сме събрани в общност. Сам човек 
не може да служи Литургията за себе си. Когато се съберем, това е 
синаксис, събрание – това е Литургията. Когато служим Литургия 
това е пълният, истинският Христос, цялата драма, която се раз-
вива. Следователно Църквата в едно и също време е и вселенска, и 
съборна. В Литургията няма тук една част от Христос, а там – дру-
га, а има пълнота, цялото Царство Божие, цялата вселена. И не-
зависимо от това, че Православието има много поместни църкви, 
много епископии, много литургични общности, Църквата е една, 
защото всяка литургична общност е в пълнота Църква: „Една, све-
та, съборна и вселенска“.

Превод от сръбски: Свилен Тутеков
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СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ ЧАПНИН 
отговорен редактор на вестник „Церковный вестник” 
(Издателски Съвет на Руската Православна Църква, Москва)

ПРАВОСЛАВИЕТО 
В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО: 
ОТ ОБОСОБЕНОСТ КЪМ ДИАЛОГ
Обсъждането на проблемите, свързани с особеностите на 

историческото битие на Църквата в условията на информацион-
ното общество, не се отнася само към областта на социологията, 
религиознанието или културологията. Тук трябва да каже своята 
дума и богословието. Нещо повече, би било сериозен пропуск при 
изучаването на информационното общество да не се дооценяват 
богословските аспекти. Ние трябва да обобщим опита на Църква-
та в областта на използване на комуникационните технологии, от 
една страна, и взаимодействието със секуларизираните масмедии, 
от друга, както от практическа, така и от теоретична гледна точка. 
Предполагам, че именно теоретическото осмисляне на този опит 
има особено значение за развитието на диалога между Православ-
ната Църква и съвременното общество. 

За Църквата светът на масовите комуникации не е безраз-
личен, тъй като комуникацията – вербална и невербална – лежи в 
основата на мисионерския и мистичния живот на Църквата. Сле-
дователно проблемът за комуникацията има богословски аспекти. 
Трябва да обясним това поне накратко. 

Бог Троица пребивава в общение (kinonia) и това следва от 
самия догмат за троичността на Бога. Нещо повече, Бог Слово е 
второто Лице на Пресвета Троица. Никоя друга религия не цени 
словото толкова много. И „Словото стана плът и живя между нас, 
пълно с благодат и истина”(Ин. 1:14). 

В английския език думите communication (комуникация, об-
щение) и holy communion (свето причастие) произлизат от един 
корен. В тайнството Евхаристия ние влизаме в общение с нашия 
Господ и Спасител Иисус Христос и този тайнствен акт на обще-
ние-комуникация изгражда Христовата Църква.

Чрез словото на Господа са сътворени небесата (срв. Пс. 32:6). 
Господ заповяда на Църквата да възвестява Неговото слово. Свети 
апостол Павел казва: „... и словото ми, и проповедта ми бяха не в 
убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила” 
(1 Кор. 2:4). И днес Божието слово е живо и действено и е по-остро 
от всеки двуостър меч (срв. Евр. 4:12). Дарът на слово е онзи дар, 
за който следва да се молим така: „Молете се с различни молитви 
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и моления по всяко време, с помощта на Духа… и за мене, когато 
пожелая да говоря, да ми се даде слово, та смело да разкривам тай-
ната на благовестието” (Ефес. 6:18–19). 

Като проповядват Евангелието, християните влизат в сло-
жен комуникативен процес, участват в диалога на културите, като 
използват огромен арсенал от комуникационни технологии. Би 
било недопустимо опростяване проблемът за комуникацията да 
се сведе само към външната, мисионерска дейност на Църквата. 
Светейшият патриарх Алексий говори за три нива на общение: 
„Общението чрез слово между единоверните пастири и миряни 
има голямо значение и допринася видима полза, тъй като дава 
възможност за свободна размяна на мнения, възможност за срав-
нение и по-добро осъзнаване на собственото духовно състояние, 
доближава ни по-интензивно до познанието на Истината. Второ-
то ниво на нашето взаимно общуване е общението в съвместната 
молитва. Това ниво е по-дълбоко и по-жизнено от първото, защото 
то предизвиква сърдечна топлина, взаимно разположение и прие-
мане, създава доброжелателност и любов, прави ни братя и сестри 
в Христос. И третото най-високо и необходимо ниво на общение 
е единението в тайнството на тялото и кръвта Господни, в тайн-
ствто на св. Евхаристия, която неразделно ни съединява с Бога и 
ни прави безсмъртни наследници на Божието Царство. Но в Ев-
харистията ние приемаме Христос, Неговото Свето Тяло и Кръв 
не пасивно, а активно, за да придобием Неговата сила за живот. 
Ние се приобщаваме не само, за да имаме вечен живот, но и за да 
изобразим Христос в своя всекидневен живот, за да израства в нас 
семето на вечния живот, да ни завладява, за да станем продължи-
тели на Христовия живот, на Неговите мисли, действия, желания, 
по думите на Самия Иисус: „Пребъдвайте в Мене и Аз във вас” 
(Ин. 15:4) и на Неговия апостол: „...и вече не аз живея, а Христос 
живее в мене” (Гал. 2:20), т.е. реално чрез себе си, в своя живот да 
се прояви Богочовешкия образ на Христос”1.

В своята пълнота Църквата е идеално съобщество, общество 
от светии. Затова може да се каже, че Църквата е „идеално инфор-
мационно общество”, в което комуникацията, свободна от пре-
пятствия, неразбиране и отчуждение, се осъществява и между са-
мите хора, и между Божия народ и Самия Бог. Митрополит Йоан 
(Зизиулас) подчертава: „Църквата като общност отразява Божия-
та същност като общение и това общение ще бъде в пълнота про-
явено в Царството”2. Но това общение „произтича не от социо-
логическия опит, а от вярата”3. Ето защо реалностите на инфор-
мационното общество, новите понятия и новите интерпретации 
на традиционните понятия се нуждаят от богословска оценка. И 
първото между тях е самото понятие за информация.

1 Обращение Святей-
шего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси 
на Епархиальном собра-
нии 23.12.2003. 
Цит. по http://www.

tserkov.info/numbers/
greetings/?ID=811 .

2 Цит. по Беер, Дж. 
Тринитарная сущность 
Церкви// Церковь и вре-
мя, № 3 (28), 2004, с. 165.

3 Пак там, с. 165.
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Що е информация?
Още през 1973 г. американският социолог Даниъл Бел зая-

ви, че „постиндустриалното общество е информационно общест-
во”.4 Компютрите, интернет и свързаните с тях информационни 
технологии придават качествено ново измерение на процесите на 
глобализацията5. Един от водещите експерти по проблемите на 
глобализацията М. Делягин твърди, че „именно технологиите обе-
диняват развитата част на света в единна комуникационна система, 
като създават единно финансово-информационно пространство, 
което е критерий за глобализация”6. В концепцията на електрон-
но-цифровото общество7 е въведено дори едно ново право — пра-
вото на информация, под което се разбира правото на достъп до 
информационните ресурси, преди всичко до базата данни (нови-
ни, научни постижения и др.), поместени в глобалната компютър-
на мрежа.

Това означава, че понятието информация е ключово и се 
нуждае от точно определение. Но тук възникват най-съществени-
те трудности. От една страна съвременните философи твърдят, 
че относително новото понятие „информация” е в същото вре-
ме едно от основните понятия в живота на човека и обществото. 
Нещо повече – в социологията и социалната философия възниква 
тенденция чрез понятието за информация да се определят много 
други понятия. От друга страна е очевидно, че днес не същест-
вува точно определение за понятието „информация”. Например, 
основоположникът на кибернетиката Н. Уинър формулира своя 
подход така: „Информацията е информация, а не е материя или 
енергия. Днес не може да съществува някакъв материализъм, кой-
то да не допуска това”8. Най-разпространено е твърдението на К. 
Шенън за това, че информацията намалява степента на неопре-
деленост в една или друга област.9 Един от последните опити да 
даде  определение за информацията предприема руският експерт 
в областта на глобалистиката Михаил Делягин. Той твърди, че 
„информацията е способността на материята да бъде възприема-
на”10. От философска гледна точка това определение е откровено 
слабо, дори само защото говори за качествените характеристики 
и напълно игнорира количествените.

 Но нека предположим, че Михаил Делягин е прав. Във фи-
лософията възниква здрава връзка между понятията за материя и 
информация и тази връзка се абсолютизира. Ако се съгласим, че 
информацията е само „способност на материята”, то проблемът 
Църква и информация ще бъде пределно локализиран: информация 
в строгия смисъл на думата ще можем да наричаме само матери-
алните аспекти на църковния живот, различните сведения за цър-
ковната дейност и нищо повече. Следователно значителна част от 
човешкия опит, като духовният, мистическият, ще се окаже извън 

4 Bell, D. The Coming 
of Post-Industrial Society. 
New York, 1973, р. 476. 

5 Новата технология 
открива нов етап в раз-
витието на човечество-
то само тогава, когато тя 
се оказва в състояние да 
измени обществените 
отношения. (Делягин, 
М. Г. Мировой кризис. 
Общая теория глобали-
зации, с. 52)

6 Делягин, М.Г. Цит. 
съч., с. 53.

7 Тази концепция е 
подробно изложена в: 
Тапскот, Д. Электрон-
но-цифровое общество. 
Плюсы и минусы эпохи 
сетевого интеллекта. 
М., „Рефл-бук”, 1999.

8 Винер, Н. Кибер-
нетика. Управление и 
связь в животном и ма-
шине. М., 1958.

9 Шеннон, К. Мате-
матическая теория свя-
зи. 1948.

10 Делягин, М. Г. 
Цит. съч., с. 78.
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границите на „информационното поле”. С какви средства тогава 
ще се осъществява комуникацията в Църквата, как ще се предава 
молитвеният опит и подвижничеството?

В опита си да даде философско определение на информа-
цията, Делягин се позовава на математически модел. Наистина 
проблемът за достоверността на информацията получава специ-
фична интерпретация в кибернетиката. От математическа гледна 
точка цялата информация е достоверна или е възможно да твър-
дим, че проблем на достоверността на информацията просто не 
съществува. Работата е там, че бит е единица информация, а той 
съществува само в две състояния – „0” или „1”, „да” или „не”. „В 
„света на числата” информация е всичко, което може да бъде све-
дено до „потока” битове”11. Всяка информация се състои от бито-
ве и може да бъде сведена до тях.

От това следват няколко важни заключения. Първо, като 
единица информация битът е абстрактно понятие. Той може да 
изразява всичко – думи, музика, графика и т.н. Второ, битът се 
намира в едно или друго състояние. В цифровата формация няма 
никаква неопределеност. Всяка единица информация се намира 
или в състояние „0” или в състояние „1”.

От богословска гледна точка информационният модел пос-
тавя редица съществени въпроси. И първият от тях е какво става 
с тайната и тайнството, ако информационният модел на света е 
конструиран от битове и е поток от данни, „нули” и „единици”? 

Без срещата с Христос, която винаги е тайна и лично откро-
вение, не може да има вяра. Господ се обръща към нашето сърце 
и Неговото послание не се състои от абстрактни битове. Ние сме 
призвани да направим сериозен богословски анализ на този проб-
лем. Наистина ли информацията е преди всичко качество на ма-
терията? Или информацията има отношение както към матери-
алния, така и към духовния свят? Дали не допускаме богословска 
грешка, като използваме твърде широко понятието информация?

Действително, ако ние направим предварителен анализ на 
проблема, ще се окаже, че информацията притежава редица спе-
цифични характеристики, които значително усложняват богос-
ловските изследвания в тази област. Но преди всичко ние трябва 
да се обърнем към Свещеното Писание. Разбира се нито проро-
ците, нито апостолите говорят за информация. Това понятие е на 
по-малко от сто години. Но сред най-близките по смисъл поня-
тия често се срещат понятията знание и познание. Как авторите на 
свещените текстове са разбирали тези понятия и какви основни 
техни черти са подчертавали? В Книга Еклисиаст се казва: „Голя-
ма мъдрост – голямо страдание, който трупа познание, трупа тъга” 
(Екл. 1:18). Потребителското общество е окончателният преход 
от сотириологичната култура (културата на „спасението”, чийто 

11 Lochhead, D. Shifting 
realities. WCC Publications, 
Geneva, 1997, р. 55.
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смисъл е отнесен извън пределите на земния живот) към хедонис-
тичната култура, насочена към радостите и насладите на земния 
живот. Съответно на това хедонистичната култура предполага из-
бавление от скръбта като преграда към насладата, а Свещеното 
Писание здраво свързва знанието и скръбта. Така, ако от живота 
си отиде скръбта, след нея си отива и истинското знание.

Апостол Павел посочва непосредствената връзка между 
знанието и любовта към Бог: „Ако обаче някой обича Бога, Бог го е 
познал” (1 Кор. 8:3). Тоест, само този, който встъпи в лично отно-
шение с Бога чрез молитва и в тайнствата на Църквата, получава 
истинско иконично знание. Не случайно в коментарите на преп. 
Максим Изповедник върху думите на Спасителя „не ви познавам” 
(Лук. 13:25) се казва, че Той не ги познава, защото молещите не 
са имали лично общение с Него. От духовно-нравствена гледна 
точка, човешкото знание не винаги носи положителен характер. 
За да предпази Тимотей, св. апостол Павел му казва, че трябва да 
се отклонява от скверното празнословие и от възраженията на мни-
мото знание (срв. 1 Тим. 6:20). Тук мнимо знание е може би това, 
което днес е прието да наричаме информация. То е това знание, 
което прикрива зеещата празнота, противоположно на иконич-
ното знание, което се основава на познаването на първообразите 
и възхождането към тях. Разбира се във вечността всяко знание ще 
изчезне и ще остане само любовта: „Любовта никога не отпада. Ако 
има пророчества, те ще престанат, ако се говорят езици, ще замлък-
нат, ако е знание, ще изчезне” (1 Кор. 13:8). 

С други думи, от евангелска гледна точка онези филосо-
фи, които посочват връзката на знанията с материалния свят, не 
са много далече от истината. Те обаче виждат характера на тази 
връзка по различен начин. Знанието, дори християнското, ще из-
чезне само в този смисъл, че то ще стане ненужно в неговата земна 
форма. Ще настъпи ново знание, което по-точно ще наречем поз-
наване на първообразите и виждане на лицето на първообраза. 
Нещо повече, ще стане просто невъзможно да съществува мнимо 
знание, което неминуемо отрича самото съществуване на Бога и 
на първообразите от невидимия свят.

Вяра – знание – информация
Епохата на Просвещението поставя въпроса за съотноше-

нието между вярата и знанието и го решава в полза на послед-
ното. До края на ХХ век този въпрос беше в центъра на общес-
твеното внимание. Днес митът за сциентизма като всемогъщест-
во и всезнание на науката остава в миналото, но проблемът само 
се усложнява. Възникна тристепенната схема вяра—знание—ин-
формация. Как да се определи характерът на връзката с второто 
звено? Как се съотнасят понятията информация и знание? Даниел 
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Бел прави следното разграничение в термините: информация-
та означава „обработка на данните в най-широк смисъл на ду-
мата”, знанието е „организиран набор от факти и идеи, който 
е обосновано съждение или резултат от опит, предаван чрез 
някакво средство за комуникация в някаква систематична фор-
ма”.12 С други думи знанието редставлява проверени, достовер-
ни сведения, но в информационното общество тяхното значе-
ние постоянно намалява.

Нека сега да съпоставим тези представи с характерното 
изказване на Жан Бодрияр: „Информацията става все повече, а 
смисълът – все по-малко”13. Това означава, че информацията ста-
ва все по-малко иконична. Ако в иконата зад видимия визуален 
образ стои невидимият Първообраз, то информацията в съвре-
менните системи за масова информация (СМИ) не носи реално 
съдържание. Тя става самоцел, превръща се в игра. В резултат 
на това, както по-рано научното знание се опитваше да отрича 
вярата, така днес информацията въстана срещу знанието. Ин-
формацията често е насочена към това, да лиши човека от твър-
до, истинско знание, до го потопи в хаоса на информационното 
пространство. И тук Църквата има важна мисия: в съвременното 
информационно общество, където диктатът на информацията 
става все по-силен, е необходимо да свидетелства за „иконосфе-
рата”, която е всеобщо пространство на свещеното. В нея влиза 
всичко, сътворено от Бога чрез Христос (срв. Евр. 1:2), чрез Него-
вото Слово и по Негов Образ. „В тази сфера влизат невидимият 
и видимият свят, цялата Вселена, включително човекът. Универ-
салната иконичност на невидимия свят е нарушена от Деница, 
пожелал да стане като Бог, но вместо това, заменил иконата с ан-
тиикона и маска, зад която е принуден да се скрива… За втори 
път иконичността на света и човека e нарушена от самия човек. 
Грехопадението „разруши” и „раздроби” единната иконосфе-
ра на свят на невидимите първообрази и на свят на видимите 
предмети, като при това до голяма степен беше загубена и спо-
собността да се съзира иконичността на видимия заобикалящ 
свят. Накърнената иконосфера на културата и науката е само 
последица от тази метафизична загуба на общата съборност и 
синергийност на иконосферата”14. Пред Църквата стои задача-
та да възстанови иконосферата в нейната универсална пълнота. 
И тук единственият път е вярата, въцърковяването на човека и 
въвеждането на всички сфери от човешката дейност и на самия 
свят в иконосферата на Църквата. 

Говорейки за препятствията, които интелектуалната мода и 
идеологията поставят, е уместно да припомним постмодернизма, 
който като интелектуално движение и социален проект не при-
ема никакви претенции за установяване на истината, а твърди, 

12 Цит. по Уэбстер, 
Ф. Теории информа-
ционного общества. 
М., Аспект-пресс, 2004, 
с. 43.

13 Baudrillard, J. In 
the Shadow of the Silent 
Majorities, or The End 
of the Social and Other 
Essays. Translated by 
Paul Foss, John Johnson 
and Paul Patton. News 
York// Semiotext. 1983, 
р. 95.

14 Лепахин, В. Ико-
ничность // Сб. Язык 
священного и совре-
менная культура. М., 
Изд. Братства святителя 
Тихона, 2004, с. 87.
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че съществуват само нейни „версии”. Нещо повече, не се приема 
какъвто и да било стремеж към уточняване на смисъла, тъй като 
има безброй „смисли”. 

Можем да кажем, че информацията се изправя срещу зна-
нието и преди всичко срещу иконичното знание, в чиято основа 
лежи познаването на Истината, Словото и Образа, които се съеди-
няват в Христос. 

Вавилонското стълпотворение
И тук не можем да заобиколим проблема за езика като система 

за комуникация. Теоретиците на постмодерността твърдят, че всич-
ко, което ние знаем за света, го знаем посредством езика. В своя пре-
делен израз това довежда до радикалното отрицание на реалността, 
което Мишел Фуко формулира така: „Въобще няма действителност; 
всичко, което съществува е езикът и дори когато говорим за езика, 
ние отново сме принудени да се ползваме от него”15. С други думи, 
цялото наше знание е в крайна сметка проблем на езика, а всеки жиз-
нен опит в крайна сметка е опит от информацията16.

Но в същите тези години един значим писател аскет на ХХ 
век, който като че ли полемизира с Карл Барт, утвърждава христи-
янското отношение към езика. Архимандрит Софроний Сахаров 
говори и за значението на езика в Божието домостроителство. В 
нашия случай неговите разсъждения са ключ към разбирането на 
езика като комуникационна система: „Човешкият език е предназ-
начен за изразяване на реалности в различен план: има житейски 
план — на естествените потребности; има близък до него и все пак 
различен — на примитивните душевни чувства и страсти; има език 
на политическата демагогия; има научен, философски, език на по-
езията; накрая, най-висшият от всички — езикът на Божественото 
Откровение, на молитвата, на богословието и другите отношения 
между Бога и хората — литургичният език. Абстрактното позна-
ние на битието има метафизични корени; към него се отнасят нау-
ката, философията и преди всичко богопознанието. Думите, които 
изразяват горепосочените видове познание така, както и Божиите 
имена, произлизат от сферата на ума, от областта на метафизиката. 
В същото време на тях им е свойствено да предизвикват в ума или 
сърцето различни реакции и в този смисъл те са „условни рефлек-
си”, носещи непосредствен автоматически характер”17.

Отец Софроний не се съмнява, че пред всеки език е поставена 
особена задача: „Да въведе слушателя или читателя в тази област-
та, към която принадлежи даденият език. Като отчитаме „условно-
рефлективната” енергия на думите, ние трябва да отделим особено 
голямо внимание на литургичния език, призван да поражда в умо-
вете и сърцата на молещите се чувството за висшата реалност. Това 
се постига чрез наличните имена и понятия, които принадлежат 

15 Цит. по Macey, 
D. The Lives of Michel 
Foucault. Vintage, 1994, 
р. 150.

16 Този подход Ро-
лан Барт прилага към 
огромно количество 
явления от политика-
та и спорта до вестни-
карски публикации. 
См. Barthes, R. The 
Effel Tower and Other 
Mythologies. Transl. by 
R. Howard. New York, 
Hill and Young, 1979. 

17 Софроний (Са-
харов), архим. Видеть 
Бога как Он есть. Эссекс, 
1985, с. 229.
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изключително към плана на божественото, а също така чрез упот-
ребата на неголямо количество специфични изразни форми”18. 

Смятам, че това е един от малкото богословски текстове, 
които се отнасят непосредствено към проблемите на комуни-
кацията и информационното общество. Необходимо е да спо-
менем също и съчинението на богослова и филолога Валерий 
Лепахин, и особено разработената от него теория за иконич-
ността. 19 Става дума не за принципите на иконичност в конвен-
ционалната семиотика на Чарлс Пирс20, Кристиан Метц или 
Умберто Еко. Иконичността в теорията на Валерий Лепахин 
посочва връзката между земното и небесното, в това число и на 
езиково ниво. Човек може да съхрани земното и небесното само 
като утвърждава и усилва тази връзка. Както показаха постмо-
дернистите, разрушаването на тази връзка води до загубата не 
само на небесното, но и до девалвация на земното. Загубата на 
иконичността на езика води до качествено изменение на вер-
балната комуникация. Езикът е средство (посредник) в позна-
нието на различни нива на битието. 

Смятам, че днес за нас е от голямо значение да се позовава-
ме на понятието иконичност, тъй като подмяната на съдържани-
ето на понятието икона в съвременността става много честа. Имам 
предвид главно употребата на понятието иконка в съвременната 
компютърна терминология21. 

Очевидно е, че копирането на английската словоупотреба 
в руския език води до девалвация на понятието икона. Едновре-
менно с това в хуманитарните науки и информация влиза и та-
кова разбиране за иконичност, което от православна гледна точ-
ка е антииконично.

„Media is the message” 
„Media is the message” — тази парадоксална формула на 

един от авторитетните изследователи на масовите комуникации 
Маршал Макюлън – дава ключ за разбирането на ролята на мас-
медиите в съвременния свят. „Средството за комуникация (или 
посредникът — устната реч, текстът, живописта, филмът, танцът22 
и т.н.) е послание”. Въздействието на средствата за масова кому-
никация върху живота на човека трябва да се оценява не само 
чрез анализиране на отделни издания, телевизионни канали или 
програми (новини, ток-шоу, филми). В какво се състоят принцип-
ните различия на печатните СМИ от електронните, ако се оценя-
ва тяхното влияние върху обществото и нашата нагласа? С други 
думи, има съзнателно послание на субекта, но има и послание на 
посредника, медиума. Как обаче да ги различим? Вярно ли е, че 
посланието на посредника в наши дни безусловно доминира над 
посланието на субекта? 

18 Пак там.
19 Вж. напр. Лепа-

хин, В. Икона и ико-
ничность// Сб. Язык 
священного…, с. 160.

20, 21 Други елементи 
на трихотомията освен 
иконичния знак са знакът 
индекс и знакът символ. 
Определението за ико-
ничен знак, дадено от 
Пирс, до неотдавна не 
се подлагаше на някак-
ви съществени моди-
фикации. В последните 
десетилетия, поради 
критиката на лингво-
центризма на структу-
ралистката семиотика и 
търсенето на адекватни 
модели за интерпрета-
ция на визуалните фе-
номени, то съществено 
се преразглежда.

22 В последното из-
дание на „Толковый 
словарь русского языка 
конца XX века” за дума-
та „иконка” се посочват 
две значения: като ума-
лително към „икона” и 
като термин от инфор-
матиката: „Икона. В 
информатиката. Пик-
тограма, обозначаваща 
достъпен за ползвателя 
обект — файл, дирек-
тория, диск, външно 
устройство на компю-
търа — или програма в 
интерактивните опера-
ционни системи с гра-
фичен интерфейс”.
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Този въпрос трябва да стане един от основните в нашите из-
следвания в областта на богословието на комуникацията. В какви 
форми днес е възможно адекватно и ефективно да се провежда 
мисионерска дейност? Киното, телевизията, интернет, реклама-
та, рок-музиката… Могат ли те да бъдат пълноценни носители на 
Евангелското благовестие? Дискусията за това продължава вече 
дълго, но всъщност засяга само частни въпроси. Новите оживени 
църковно-обществени дискусии са свързани с едни или други съ-
бития в областта на културата или масовите комуникации, но не 
засягат проблема на комуникацията като такава. Например, напос-
ледък проблемът за проповедта и киното се обсъждаше активно във 
връзка с филма на Мел Гибсън „Страстите Христови”, проблемът за 
рок-музиката – във връзка с проповедите на дякон Андрей Кураев 
по време на концертите на рок-групата „Алиса”. Предполагам, че 
днес подобни дискусии трябва да бъдат пренесени от плоскостта на 
черното и бялото, с единствено възможни отговори „да” или „не”, в 
принципно различна плоскост – какви ограничения налагат едни 
или други средства за масова комуникация на самата възможност 
за проповядване на Евангелието? От отговорите на тези въпроси 
зависи решението за това как да се използват тези системи за масова 
комуникация (СМК) от страна на Църквата. Въобще не трябва да 
се страхуваме от това, че някои СМИ ще се окажат неподходящи, 
поне днес, за нашата мисионерска дейност. Да си припомним кол-
ко трудно е било оцърковяването на културата през първото хиля-
долетие след Рождество Христово.

В един древен текст има интересен за нас пример. Поклон-
ници дошли при един известен авва и се събрали за молитва. 
Като чул пеенето на поклонниците, монахът им забранил да 
пеят и казал, че не си е отишъл от света, за да слуша пеене в ма-
настира. Тук следва коментар: преди възникването на осмоглас-
ната система Църквата, във всеки случай монашеските общини, 
се е въздържала от използването на пеене по време на богослу-
жение. И все пак, още св. Йоан Златоуст твърдял, че като начин 
на богословстване, присъщ за хората, пеенето е отображение на 
небесното ангелско пеене.

Отговорността на православното богословие
Необходимостта от участие на православните богослови 

в изследването на медийните процеси косвено се признава и от 
западните учени. Още в началото на 70-те години Маршъл Ма-
кюлън в книгата си „Разбиране за медиите” пише: „За русите е 
достатъчно да адаптират своите традиции на източната икона и 
изграждане на образа към новите електронни средства за кому-
никация, за да бъдат агресивно ефективни в съвременния свят на 
информацията. Идеята за образа, която Медисън Авеню трябваше 
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да усвоява с голямо усилие, беше единствената идея, с която раз-
полагаше руската пропаганда. В своята пропаганда руснаците не 
проявиха никаква изобретателност и въображение. Те просто пра-
веха това, на което ги бяха учили техните религиозни и културни 
традиции, а именно – изграждаха образи”.23 

Религиозните традиции на изграждане на образи и по-точ-
но – на образни системи, се основават на принципите на иконич-
ността, за която говорихме по-горе. Признаването на факта, че 
тези образни системи са високоефективни начини за въздействие, 
е много трудно постигнато. Като безусловно вярно трябва да се 
признае твърдението, че при изграждането на иконични образи 
няма никаква необходимост от работа на въображението. Цър-
ковното изкуство се опира на традицията и канона. Тъкмо необ-
ходимостта да се овладее канона, а не неговото пренебрегване, ха-
рактеризира най-талантливите и умели майстори. Но предстоят 
още допълнителни изследвания, за да разберем как точно трябва 
да адаптираме традициите на източната икона и изграждане на 
образа към новите електронни средства за комуникация. За това е 
необходимо да се използва богатата църковна традиция и преди 
всичко традицията на иконопочитанието и богословието на обра-
за, за да се работи ефективно в сферата на медиите.

В това изказване обаче се вижда типично западният подход 
към проблема. За автора на изказването езикът на иконата е само 
съвкупност от формални средства, които могат да се употребят 
утилитарно дори с противоположни цели. В Църквата иконични-
ят образ служи за „пречистването на духовните очи” и за вижда-
нето на Истината, за получаването на истинско знание. На този 
иконичен образ е чужда агресивността. От своя страна Макюлън 
предлага да се използват някои особености на църковния образ 
с противоположни цели: за увеличаване на въздействието на ин-
формацията, да се прикрие увеличаването на нейния хаос, чрез 
обичайни за православния човек средства, в крайна сметка за на-
сочването на тази информация към разрушаване на иконичния 
образ, за насочване срещу човека, измамен чрез тези силно дейс-
тващи средства. Днес това опасно оръжие се използва достатъчно 
широко в PR-технологиите и рекламата.

Вече няколко години центърът „Църквата в информацион-
ното общество” и редакцията на „Църковен вестник” провеждат 
изследвания и анализират тези образни системи, с които днес 
действа рекламата. Първите резултати бяха представени в мул-
тимедийната презентация „Завладяването на образа”, която беше 
проведена на Рождественските четения през 2004 г. и след това с 
допълнения – в Държавната Третяковска галерия.

Ще подчертая, че ние оценяваме създадената ситуация като 
много опасна. Съвременната масова култура се стреми да овладее 

23 Така родната и свя-
та дума „икона” застана 
изведнъж в руския език 
наред със заимстваните 
чужди думи, като ин-
форматика, пиктограм-
ма, файл, директория, 
интерфейс, компютър 
и т.н. Трябва особено да 
подчертаем, че да нари-
чаме малките знаци, ко-
ито виждаме върху ек-
раните на компютрите, 
„иконки” е крайно не-
точно, та нали иконата 
е образ на Първообраза 
(естествено, независимо 
от размерите), и като 
такава тя носи в себе си 
Божествената енергия 
на Първообраза. Изоб-
ражението върху екрана 
е условен знак, който 
по мълчаливо съгласие 
между разработващите 
програмите и ползва-
телите показва опре-
делено действие, което 
изпълнява компютърът 
при маркиране на този 
малък знак с мишката. 
Нищо иконно и още 
по-малко иконично в 
тази псевдоиконка, в 
този знак няма, той не 
е нещо повече от пътен 
знак, само ориентира 
човека не в уличното 
движение, а на пъти-
щата на съвременните 
компютърни програми. 
Такава най-нова сло-
воупотреба, чужда на 
руския език, на руската 
традиция, менталност 
и духовност, е свързана 
с използването на анг-
лийския език в инфор-
матиката. В частност, в 
английския език икона 
(the icon) се нарича пик-
тограма, обозначаваща 
програма в Windows 
или други операционни 
системи. Англ. icon в по-
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закономерностите и методите на свещените изкуства за изграждане 
на псевдосвещено пространство. Извършва се подмяна на иконос-
ферата чрез хаотично събиране на образи и символи с изопачено 
значение с цел в съзнанието на човека да се внедри нова, в същ-
ността си антихристиянска, иерархия на ценностите. В този про-
цес най-новите средства за масова комуникация играят важна роля. 
Именно те формират съвременното социокултурно пространство 
и не е изключено да стоим на прага на създаването на ново практи-
ческо „богословие” и изкуствознание, които да обединят „езика на 
улицата”, научните изследвания и „новата духовност”. 

Заключение
Като обобщение на казаното трябва да отбележим, че 

изучаването на проблема за Църквата в информационното 
общество носи комплексен характер. Необходими са както те-
оретични, така и практически изследвания. В крайна сметка 
Църквата решава една мисионерска задача, свързана с пропо-
вядването на Евангелието в съвременния свят.24 Но съществу-
ва цял комплекс от проблеми, свързани с православната ант-
ропология, еклисиология, литургика и мисиология. Във всяка 
от тези области е необходимо да се даде отговор на въпросите, 
пред които ни поставят реалностите на информационното об-
щество.

В заключителния документ на Първия международен фес-
тивал на православните СМИ „Вяра и слово” (Москва, 16–18 ноем-
ври 2004 година)25 се казва:

– през последните години в Русия се възстановяват не само 
храмове и манастири, но се възраждат и различни форми на цър-
ковно служение, в това число и православна журналистика като 
едно от най-важните направления в мисионерската дейност на 
Църквата;

– главна цел на православната журналистика е свидетелст-
вото за Христовата истина, но това свидетелство може да не бъде 
чуто, ако журналистът не владее „езика”, на който говори неговия 
слушател, зрител или читател; в своето мисионерско служение 
православният журналист трябва да се ръководи от думите на св. 
апостол Павел: „Станах всичко за всички, за да придобия повече-
то от тях” (1 Кор. 9:19);

– една от важните задачи на православната журналистика 
е осигуряването на връзка между поколенията, предаването на 
знания и традиции, и, в крайна сметка, създаването на условия 
за цялостно духовно, интелектуално и културно развитие на лич-
ността и на обществото като цяло;

– в своята работа православният журналист трябва да 
се основава на вероучителните и нравствените принципи на 

голяма част от слуаите 
е свързана с информа-
тиката и компютърната 
техника. Ето как изглеж-
да речниковата статия 
в современния англо-
руски речник (Система 
за електронни речни-
ци ABBYY Lingvo 6.0): 
„Icon — 1) икона, 2) ма-
лък знак; образ, изобра-
жение, 3) отображение 
(в електронната поща), 
4) пиктограма, проф. 
иконка”. После идват 
словосочетанията: docu-
ment icon, folder icon, 
group icon, preferences 
icon, backtrack icon; icon 
file, icon interface, icon 
resource; iconic interface, 
iconic model, iconic pro-
gramming, iconic repre-
sentation, iconic storage, 
iconic structure, iconize 
button и мн. др.

24 Ще отбележим, 
че и танцът може да 
бъде литургическо или 
паралитургическо из-
куство. За това говори 
патриархът на Алек-
сандрия и цяла Афри-
ка Петър VII по време 
своята визита в Москва 
през февруари 2004 г. 
„[Въпрос]: — Влияят ли 
върху живота на хрис-
тиянските енории в Аф-
рика културните тради-
ции на месните народи 
на континента? — Ако 
говорим за традиците, 
които са се формирали 
през вековете, ние поз-
воляваме и даже привет-
стваме тяхното същест-
вуване. Но единствено в  
случай, че те не се стре-
мят да оказват влияние 
върху дейността на една 
или друга енория. Да 
речем за местните афри-
кански култури е твърде 
характерно това, което 
се нарича език на тяло-
то, език на жестовете. 
Танцът за африканските 
народи е съвършено ес-
тествено, многозначно, 
експресивно средство 
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Православието; той трябва винаги да помни думите на Спаси-
теля: „За всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят в 
Съдния ден” (Мат. 12:36);

– наред със спазването на общите правила на журналисти-
ческата  етика, православният журналист не трябва да допуска 
мнения, които не съвпадат със светоотеческата традиция, да си 
позволява изказвания, които подпомагат църковния разкол и об-
ществените несъгласия;

– православният журналист не трябва да избягва актуалните 
теми, но при обсъждането им трябва да се ръководи преди всичко 
от църковната полза.

Вярвам, че тези положения ще намерят разбиране и подкре-
па сред православните не само в Русия. 

* * *
Епохата на постмодерността завършва. Възниква нова 

структурна парадигма, която се стреми към цялото богатство 
от образи, създадени от човечеството, а също към извадените 
от историческия и културен контекст религиозни, нравствени 
и художествени ценности. Изследването на закономерностите 
на функционирането на средствата за масова комуникация, 
тяхната роля в обществения живот ще помогне на Църквата да 
повиши ефективността на своята мисионерска работа, в най-
широк смисъл на думата, в условията на глобализация. Тра-
дициите на иконопочитанието и православното богословие 
на образа ни дават уникални възможности, даже в рамките на 
християнския свят. Необходимо е да се създава нова иконична 
информация, която да съдейства за преобразяването на човека 
и да го води към живата икона на Бога. Не се съмнявам, че сама-
та възможност да обсъждаме проблема за битието на Църквата 
в информационното общество на тази конференция отразява 
същата нова църковна потребност.

Превод от руски: Людмила Савова

за самоизразяване. Съ-
ответно и африканецът 
християнин по сила-
та на своята природа 
и културна традиция 
ще участва в богослуже-
нието донякъде по раз-
личен начин, отколкото 
представителят на дру-
га етнокултурна среда. 
Църквата приема”.

25 Макюлэн, Г. М. 
Понимание Медиа: 
Внешние расширения 
человека. М., „Канон-
пресс-ц”, 2003, с. 394.

26 Св. ап. Петър при-
зовава християните: 
„Бъдете винаги готови 
с кротост и уважение 
да отговорите на всеки, 
който иска от вас обяс-
нение за вашата надежда” 
(1 Петр. 3:15) Всеки све-
щенослужител и миря-
нин са призвани с необ-
ходимото внимание да 
се отнася към контак-
тите със светските СМИ 
с цел осъществяване на 
пастирска и просвети-
телска работа, а също 
така за пробуждане ин-
тереса на светското об-
щество към различни 
страни на църковния 
живот и християнската 
култура (Основы со-
циальной концепции 
Русской Православной 
Церкви// Юбилейный 
Архиерейской собор 
Русской Православной 
Церкви. Материалы. 
М., Издательский Совет 
Московского Патриар-
хата, 2001, с. 402).

27 Документите на 
фестивала са поместе-
ни на сайта www.ortho-
media.ru
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Въпрос на Петър Иванов: Моят въпрос е до каква степен из-
ползването на интернет може да бъде опасно за Църквата? Нап-
ример търсенето по ключови думи в търсачките често може да 
подведе човек, който не е добре запознат с богословието на Църк-
вата и да доведе до объркване.

Отговор на Сергей Чапнин: Съгласен съм с вас. Работата е в 
това, че като система за комуникация интернет има редица особе-
ности и главната е в това, че интернет не гарантира достоверност 
на предоставената информация. Още една черта на интернет е 
анонимността, в това число и конфесионалната анонимност. И 
третия момент е възможността за манипулация, която произлиза 
от демократичността. Искам да дам няколко примера. В руския 
интернет съществуват хиляда и петстотин православни сайта. Раз-
бира се, много сложно е да се уточни доколко всички те заявяват 
твърдо православни позиции. Автори са и хора, които искат да се 
докоснат до някакъв проблем, но нямат богословско образование. 
След известно време се появяват антиправославни материали и 
след още известно време се разкрива, че този проект е на някаква 
секта, чиято главна задача е да нанесе удар върху Православието. 

Разбира се този удар не може да се нарече силен, но аз прос-
то илюстрирам тенденцията. И накрая още един момент: демок-
ратичният характер на интернет позволява на всички да говорят, 
в това число и на тези, които имат противоположно мнение за 
свещеноначалието. Например, в Русия има голямо отрицание и 
много силно противопоставяне срещу индивидуалните данъч-
ни номера. Част от православните отказват да ги приемат като 
ги наричат печат или предпечат на Антихриста. Независимо, че 
имаше много разяснения за това от страна на свещеноначалие-
то, от Светия Синод, от патриарха на Руската църква, тази група 
продължава да съществува и тя се поддържа главно благодарение 
на интернет. Има няколко сайта, които подкрепят тази група. Не 
е трудно тези практически въпроси за интернет да бъдат разре-
шени, но може би основният проблем е в това, че шест-седем го-
дишни деца влизат в интернет и започват своя живот под негово 
влияние, защото интернет учи на безлично общуване. За един 
млад човек, който още няма някакъв опит в молитвата и в лично-
то общение с Бога, това общуване с много хора чрез компютърния 
екран във форуми, чат, електронна поща, различни игри – едно 
безлично общуване в интернет – може да бъде пречка. Друг ярък 
пример за безличното общуване, свързан със съвременната кул-
тура и със средствата за масова информация, са телевизионните 
сериали с по сто, двеста, триста серии. Те имат своето дълбоко ре-
лигиозно съдържание. Тези сериали удовлетворяват една много Д
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60
важна потребност на човека – нуждата от общност. Истинската 
общност е литургичната общност. Ако човек не е в една енория, в 
една литургична общност, той все пак има нужда от близки хора, 
пред които да разкрива своите мисли и с които да споделя през 
един дълъг период от време. Сериалът създава илюзията за такава 
общност, защото в продължение на две–три години човек участва 
в живота на едно семейство, на неговите проблеми и така се съз-
дава някакво фалшиво чувство, че той е в общността. Основният 
проблем тук е, че човек участва пасивно – той не действа, няма 
действена вяра и някаква активност, а е само потребител. Но дали 
когато такъв човек влезе в една реална литургична общност, няма 
да има големи проблеми? Независимо дали това е мисионерски 
или пастирски проблем, ние днес трябва да сме подготвени, за-
щото хора с такова изкривено отношение ще влязат в църковната 
общност и ще имат трудности.

Въпрос на Йоргос Пападопули: Имам два въпроса: първият 
е свързан с темата на нашата конференция, а вторият се отнася 
по-директно към вашата конкретна работа.

Първия въпрос е за начина, по който се представя инфор-
мацията в църковния вестник. Как се актуализира информацията 
и дали масмедиите не ни изпреварват в това отношение? Когато 
говорим в нашия църковен вестник, гласът ни трябва да бъде ав-
тентичен. Например в нашето общество в Албания масмедиите 
представят някои неща, които са неверни, но Църквата забавя ре-
акцията си спрямо тези важни въпроси и нейният автентичен глас 
не се чува. Това е първият практически въпрос. А вторият въпрос 
е свързан с вашата работа, тъй като трябва да бъдем открити към 
обществото. Дали Църквата се занимава с наболелите проблеми 
на обществото или просто чакаме някой да ни потърси? Става 
така, че вярващите в Албания получават информация от външни 
източници, а не от гласа на Църквата. 

Отговор на Сергей Чапнин: Що се отнася до първия въп-
рос, то ние наистина имаме сериозен проблем. Скоростта на 
разпространение на информация е много голяма и тя нараства 
с всеки час. Някои въпроси, на които трябва да се даде бърз от-
говор, изискват богословско изследване, което не може да стане 
за два или три часа и може да са необходими няколко дни. Но 
все пак ние се стараем да даваме принципни отговори на сред-
ствата за масова информация, които се обръщат към нас. Сега в 
Русия е създадена една доста добра формула за бърз отговор на 
Църквата, но несъмнено църковните средства за масова инфор-
мация не могат да бъдат толкова бързи, колкото са останалите, 
и не могат да достигнат до всички краища на страната. Затова, 
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когато Църквата трябва да даде отговор по някои въпроси от 
национален мащаб, тя използва светската телевизия, която е 
най-достъпна. Безусловно средствата за масова информация ни 
дават много по-малко време, отколкото ние бихме искали; раз-
бира се периодически се допускат и грешки, и неточности, но 
като цяло това е едно добро сътрудничество. 

По отношение на втория въпрос – да бъдем открити и 
да говорим по остри теми – ние се стараем и дори поставяме 
такива остри теми в официалния орган на Руската православ-
на църква и свещеноначалието ни подкрепя. Ние водим и бо-
гословска полемика на страниците на нашия църковен вест-
ник. Чух, че архимандрит Карелин е преведен и на български. 
Ние смятаме, че той има много спорни богословски възгледи 
и говорим за това. Вие знаете какво е да се разгърне полемика 
около съчиненията на един много известен богослов и аскет. 
Говорим и за трудностите, и за конфликтите, които продъл-
жават в отношенията между Църквата и държавата. Водим 
много твърда борба срещу два федерални закона, които са 
приети и които до голяма степен ощетяват правата на хората. 
Освен това ние засягаме много остри проблеми за Русия  – за 
взаимоотношенията между православни и мюсюлмани. Как-
то знаете в нашето мюсюлманско общество има разкол – от 
една страна традиционният, а от друга – радикалният ислям. 
Някъде по средата между тях преди няколко години се роди 
един проект, който се нарича „Руски ислям”. И така, твърди 
се, че много православни руснаци приемат исляма и че те са 
вече хиляди и така се създава проблем. Ние направихме сво-
ите изследвания и се оказа, че руснаци, които са преминали 
съзнателно от Православието към Исляма не са хиляди, не са 
дори стотици, а само някол-
ко души. По този начин ние 
успокоихме православната 
общност и показахме на мю-
сюлманската общност, че ще 
се борим с подобни митове, 
с подобно агресивно поведе-
ние, което нарушава добрите 
отношения между правос-
лавните и исляма. 
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Свещеник ДАНИЕЛ БЕНГА
преподавател в Букурещкия университет

ЦЪРКОВНАТА МИСИЯ – 
ЛИТУРГИЯ СЛЕД 
СВЕТАТА ЛИТУРГИЯ
1. Предварителни бележки
За да говорим за Литургия след света Литургия, непременно 

е необходимо да отговорим на въпроса какво е Литургията. Тряб-
ва да засегнем този въпрос, защото го налага самата тема. Само 
след правилното разбиране на същността на св. Литургия е въз-
можно мисията на Църквата да се осъществи като литургия след 
Литургията, тъй като цялата църковна мисия се съдържа в това, 
тя да даде и донесе на света един нов живот чрез св. Литургия. 
Някои богослови определят Литургията като най-важната служба 
от православния култ, други като възпоменание за живота на Спа-
сителя Иисус Христос, а трети, като тайнство, по времето на което 
хлябът и виното, приготвени на светата Проскомидия, се претво-
ряват в Тялото и Кръвта на Спасителя Иисус Христос. Всички тези 
кратки определения са верни, но са непълни, ако в св. Литургия 
не се вижда една есхатологична икона на присъстващото Божие 
Царство тук и сега, hic et nunk. Това разбиране има фундаментал-
но значение и последствия върху цялата мисия на Църквата. 

През 1936 г. на конгреса на Православните богословски фа-
култети в Атина отец Георги Флоровски говори за „псеовдомор-
фозата” на православното богословие, т.е. за факта, че под влия-
ние на западното схоластическо богословие, ние, православните, 
сме се отдалечили от светите отци и от духовно-литургичното 
предание на Източната Църква, практикувайки едно чуждо за 
нас богословие. За съжаление точно това се случва и с разбиране-
то на св. Литургия: тя вече не се възприема, като слизане на небе-
то на земята и като възхождане на Църквата на небето, т.е. като 
икона на есхатона, а се приема като обикновено възпоменание, 
изпълнено със символи от живота на Спасителя Иисус Христос. 

В този смисъл Пергамският митрополит Йоан Зизиулас от-
белязва: „Православната Литургия е толкова есхатологично 
изпълнена, че се питаме, как точно богословите, които живеят в 
Православната църква, можеха да пишат догматични книги без 
да посочват или да отбелязват ценността и мястото на есхато-
логията. Православната литургия започва и свършва с вестта за 
Царството и с цялата си структура не е нищо друго, освен икона 
на есхатона”1.

1 Zizioulas, I. Die Eu-
charistie in der neuzeitli-
chen orthodoxen The-
ologie, p. 175; Felmy, K. 
Chr. Dogmatica experinţei 
ecleziale. Înnoirea teolo-
giei ortodoxe contempo-
rane. Тrad. de pr. prof. dr. 
Ioan I. Ică jr. Sibiu, Editura 
Deisis, 1999, p. 258.
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2. Съвременна есхатология на светата Литургия
В продължение на векове тълкуванието на св. Литургия е изтъ-

квало различни акценти. Ако този есхатологичен характер присъ-
ства осезаемо в ранните византийски коментари на литургията, то 
в по-късните тълкувания той е приглушен. Немският проф. Карл 
Кристиян Фелми, един от най-видните изследователи на истори-
ята на тълкуванието на православната Литургия, показва това в 
едно свое проницателно изследване, сравнявайки коментариите 
на св. Дионисий Псевдо-Ареопагит и на св. Максим Изповедник 
с тези на Николай Кавасила, където ясно се вижда затихването на 
този есхатологичен характер на св. Литургия. За св. Дионисий св. 
Литургия е „икона на действията на небесните архистратези”, а за св. 
Максим Изповедник тя е едно предвкусване на благата на бъдещия 
век. Тези аспекти липсват в тълкуванието на св. Николай Кавасила, 
в центъра на което стои представянето на историческите събития 
от живота на Христос във вид на символи2. 

Възприемането на Изток на тези коментари за сметка на визан-
тийските е довело до заглъхването на есхатологичното възприема-
не на св. Литургия и превръщаването ѝ в една служба, пълна със 
символи, които чрез подражание възпоменават живота на Христос, 
отпреди 2000 години. Например в Русия в следствие на широкото 
разпространение на коментарите на св. Максим Изповедник есхато-
логичното разбиране на Литургията като предвкусване на бъдещия 
век се забелязва до първата половина на ХVІІ век. Иконата с изобра-
жението на Спасителя между ангелските сили – една есхатологична 
икона, която е централна на всеки иконостас през ХVІІІ и ХІХ век, по-
казва едно затихване на есхатологичния характер на св. Литургия3.

След участието си в един симпозиум във Вашингтон, посве-
тен на византийската литургия, големият православен литургист 
отец Александър Шмеман отбелязва в дневника си с дата 11 май 
1979 г. следното: „Дискусии за символите: не познавам нещо по-лише-
но от смисъл. В дълбочината си те са един вид заместник на „живота 
в пълнота”4. С други думи, ако искаме да не вкусим директно от 
пълнотата на Божествения живот, нека виждаме във всички части 
и действия на Литургията символи, а не свещенодействия, изпъ-
лнени с Божествен живот. 

Наред с възгласа „Благословено Царството на Отца и Сина и 
Светия Духа” в началото на Литургията на оглашените, особено 
важно за разбирането на нейните есхатологични измерения са 
и местата, където ангелите и вярващите в едно въздават слава 
на Неизразимия и Необхватния за човешкия разум Бог, т.е. там, 
където границата между небето и земята е премахната5.

На заседанието си от 10 февруари 2004 г. Св. Синод на 
Румънската православна църква реши на първо място в чина 
на възвание към светците да се поменават светите Ангели така: 

2 Вж. Felmy, K. Chr. Die 
Verdrängung der escha-
tologischen Dimension der 
byzantinischen Göttlichen 
Liturgie und ihre Folgen, 
în idem, Diskos. Glaube, 
Erfahrung und Kirche in 
der neueren orthodoxen 
Theologie. Gesam melte 
Aufsätze, hrsg. von Heinz 
Ohme und Johann Sch-
neider, (OIKONОMIA, 
41), Erlangen, 2003, p. 180.

3 Ibidem, p. 182-183.

4 Biografia unui destin 
misionar. Jurnalul Părin-
telui Alexander Schme-
  mann (1973-1983). Тrad. de 
Felicia Furdui. Alba Iulia, 
Editura Reîntregirea, 2004, 
p. 351.

5 Revelator în acest sens 
este troparul ce urmează 
după Stihoavna Utreniei 
din prima luni a Postului 
Mare, unde credincioşii 
cântă: „În Bise rica slavei 
tale stând, în cer ni se pare 
a sta Născătoare de Dum-
nezeu...”. 
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„В чест и памет на великите Архистратизи Михаил и Гаври-
ил и всички безплътни, небесни сили”6. Така беше изправена 
една грешка, която се съдържаше в изданията на румънския 
служебник от 1956 г. По този начин на евхаристийния дискос 
цялата Църква – земна и небесна – е събрана около Спасителя 
Христос.

Така също и в молитвата, произнасяна от свещеника на мал-
кия вход, той се моли: „Владико, Господи Боже наш..., направи така, 
че с този наш вход да се извърши и вход на светите ангели, които за-
едно с нас да служат и славословят Твоята благост”. В произнасяната 
тайно молитва през време на Трисветата песен или по време на 
химна на Херувимите, съслужението на хората и ангелите е осо-
бено присъстващо, както и в края на молитвата, която предхожда 
Сáнктуса – „Свят, свят свят...”, където свещеника се моли: ”Благо-
дарим Ти и за тази служба, която благоволи да приемеш от нашите 
ръце, макар и пред Тебе да стоят хиляди архангели и безброй ангели, хе-
рувими и серафими, шестокрилати, многооки, които високо летят, а 
небесните сили пеят, възкликват, възгласят победната песен и казват: 
Свят, свят, свят е Господ Саваот. Пълни са небето и земята с Твоята 
слава. Осанна във висините! Благословен е, Който иде в името Господне. 
Осанна във висините!7

По-специално се набляга в началото на следващата евхари-
стийна (анафорна), молитва („Постсанктус”, която свещеникът 
чете тайно, докато се пее „Сáнктусът”), в едно изпята и богоотслу-
жена от хората и ангелите, и на която значително наблягат и св. 
Йоан Златоуст и от св. Василий Велики8. 

Най-важният есхатологичен пасаж от св. Литургия, незабе-
лежим от болшинството модерни тълкователи, е далеч по-силен 
от благодарствената анамнеза, и който пасаж следва след учре-
дителните слова и предхожда епиклезата: „И тъй, като възпоме-
наваме тази спасителна заповед и всичко, извършено за нас, кръста, 
гроба, тридневното възкресение, възнесението на небето, сядането от-
дясно на Отца и славното Второ пришествие”.

Тук Църквата напомня за бъдещето като събитие от мина-
лото. Архимандрит Киприян Керн казва: „По времето на евха-
ристийната анамнеза се заличават границите между минало, на-
стояще и бъдеще”. Митрополит Йоанис Зизиýлас коментира по-
нататък: „Напомнянето за бъдещето, взривява класическата, схо-
ластична проблематика, относно мемориалната семнификация 
на Евхаристията. Тя не е евхаристийно възпоменание, на дадено 
събитие от миналото. Евхаристията като анамнеза не се внедря-
ва в миналото – в кръста Христов, а в бъдещето – във Възкре-
сението и Царството небесно, което ще дойде”9. Въвеждайки 

6 Вж.. Necula, N. 
D. Pomenirea Sfinţilor 
Îngeri la Proscomidie// 
Anuarul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă Uni-
versitatea Bucureşti, IV 
(2004), p. 577-589.

7A se vedea orice 
ediţie a Liturghiei Sfân-
tului Ioan Gură de Aur. 

8 Una din cele mai ve-
chi anaforale unde este 
menţionată împreună-li-
turghisirea cu Sfinţii Înge-
ri este cea din Evhologhio-
nul episcopului Serapion 
de Thmuis. Вж. Popovi-
ciu, N. I. Epicleza euha-
ristică. Bucureşti, Editura 
Nemira, 2003, p. 148. 

9 Zizioulas, I. Die Eu-
charistie in der neuzeitli-
chen orthodoxen The-
ologie, p. 176; Felmy, K. 
Chr. Оp. cit., p. 259.
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есхатологичните реалности в историята, Дух Светий, Който е транс-
цендентен, трансформира историческата права в настояще”10.

Налице е Божественото присъствие, което идва сред тези, 
събрали се в църква в Негово име съгласно Неговите заповеди. 
Съществува един трудно тълкуваем текст от евангелието по Йоан: 
„Истина, истина ви казвам: иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите 
ще чуят гласа на Сина Божий и, като чуят, ще оживеят” (Йоан 5:24). 
Текстът е подобен на литургичния, понеже се домогва до влиза-
нето в царството на Христос, без да се минава през съдилище. На-
помнянето за бъдещето от евхаристийната анамнеза е възможно 
в добронамерението на това Христово слово, което дава възмож-
ност на настоящата есхатология.

Спомнянето или възпоменаването на Второто пришествие като 
събитие от миналото показва, че това събитие вече е било или най-
малкото протича сега, в настоящия момент, именно благодарение 
анулирането на границите между небе и земя. Ние се намираме 
във времето на Бога, Който обхваща всичко, включително и това 
„настояще днес” на Църквата, където всички събития от Божието 
домостроителство се осъществяват в Божествената вечност11. 

Историята се открива към вечността, времето на историята се 
съдържа във времето на историята на Спасението, което обхваща 
историята, но не се превръща в история. Подобна аналогия може 
да се предложи и от езика на иконите, в които не просто се пред-
ставя миналото, а се представя миналото в перспективата на това, 
което ще дойде. Православната икона представя преобразен свят, 
който има есхатологичен характер, подобен на този на св. Литур-
гия. По този начин цялата Църква присъства и участва реално във 
вечния живот на Бога така, както вечният живот се предлага на ев-
харистийния престол. Светата Литургия е „най-вълнуващото сви-
детелство на срещата между есхатона и историята, на съвършен-
ното с относителното в човешкото съществувание, тук и сега”12. 
Тази среща и вкусване от живота на Бога не може да остане без 
последици, тъй като видяхме как тукашният век преминава през 
преобразяването към новото творение на Христос. И ние имаме 
да предадем на света именно тази вест. 

3. Литургията като Пасха в Църквата 
В един неделен ден през пролетта на 2001 г. бях в църква в 

град Плоещ и заедно с енорийския свещеник се приготвяхме да 
започнем св. Литургия. През южната врата на олтара пристъпи 
един възрастен свещеник с дълга бяла брада, който като че ли 
излъчваше светлината, открита от Господа на учениците Му на 
планината Тавор. Той ни поздрави „Христос воскресе!”. Тогава 
дълбоко осъзнах, че св. Литургия е една Пасха, едно чудно пре-
минаване от пространството и времето на света във вечното време 

10 O prezentare detaliată a 
dimensiunii pnevmatologice 
a ecleziologiei în Idem, Die 
pneumatologische Dimen-
sion der Kirche//Internatio-
nale katholische Zeitschrift, 
2 (1973), p. 111–127. 

11 Există un timp sacru 
în care orice fel de timp pro-
fan este depăşit, este timpul 
iconomiei divine. Istoria 
mântuirii se desfăşoară în 
timpul veşniciei divine, dar 
ea intersectează şi istoria 
profană şi îi dă sens. Mo-
artea şi Invierea lui Hristos 
sunt împlinirea „typos„-uri-
lor din Vechiul Testament. 
Un „typos“ creează o relaţie 
între două evenimente sau 
persoane, în care unul din 
cei doi nu este doar el însuşi 
ci este şi celălalt, iar celălalt 
îl include şi primul. Amân-
doi polii sunt despărţiţi 
temporal, dar ei se află 
înlăuntrul istoriei, ca figuri 
reale. Amândouă persoanele 
sau evenimentele sunt din 
punctul de vedere al tim-
pului sacru contemporane. 
Timpul în care ele există este 
timpul liturgic al lui „astăzi“. 
(A se vedea toate troparele 
marilor praznice creştine, 
conform cărora orice eveni-
ment al iconomiei mântuirii 
are loc „astăzi“, adică în tim-
pul iconomiei divine, în care 
Biserica intră prin prăznuirea 
ei şi face ca praznicul să nu 
fie doar aducere aminte.)

Pentru a scoate în 
evidenţă carcaterul eshato-
logic al „typos„-ului Origen 
şi Sfântul Grigorie de Na-
zianz au dezvoltat o tipologie 
în trei trepte. Evenimentul 
din Vechiul Testament care 
este „typos“ al lui Hristos, 
deci se împlineşte în Hristos. 
Implinirea în Hristos devine 
la rândul ei „typos“ pentru 
împlinirea umană în Biserică 
şi Eshatologie. Cu privire la 
teologia tipologiei în Biserica 
veche vezi: Huber, W. Passa 
und Ostern. Untersuchun-
gen zur Osterfeier der alten 
Kirche. Berlin, Verlag Alfred 
Töpelmann, 1969, p. 89 ş. u.

12 Zizioulas, I. Creaţia ca 
Euharistie. Тrad. de Caliopie 
Papacioc. Bucureşti, Editura 
Bizantină, 1999, p. 23.
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на Бога, въпреки че до тогава на всяка св. Литургия по времето на 
поставянето на светия Агнец и останалите частици в светия По-
тир произнасях „Воскресние Христово...”, „Светися, светися но-
вий Иерусалиме…” и останалите молитви.

Като тълкува думите „Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за 
вся – Твои (дарове) от Твоите на Теб принасяме за всички и за всич-
ко” архимандрит Василеос, монах от монастира Ставроникита от 
Света гора, казва: „Това литургично приношение принесено в пълно-
та на Бога – всякога жертвоприносен – чрез акт на благодарност и 
свобода – е цетърът на тайнството, извор, който освещава човека и 
честните дарове. Това жертвоприношение ни съблича от всичко, ние 
губим всичко (срв. Матей 16:25), преставаме да съществуваме, умира-
ме. В това време е моментът, когато се раждаме за живот, причастя-
ваме се от Божествения живот. (…) Животът в Божествената Ли-
тургия е едно съзнателно и пълно угасване, затова е и едно прегръщане 
на едно недостижимо за нас тайнство. То е труд и почивка, смърт и 
живот”13. Ако животът в св. Литургия е смърт и живот, то тогава 
самата Литургия е Пасха, преминаване „от смъртта към живота 
и от земята към небето” така, както пее Църквата в ирмоса на 
Първа песен от Пасхалното утринно богослужение. За да раз-
берем как Църквата възприема Пасхата, трябва да погледнем 
синаксара от възкресната Утреня на Великата пасхална неделя: 
„Наричаме днешния празник Пасха, която според староеврейската 
дума означава ‘преминаване’; защото това е денят, в който Бог в на-
чало изведе света от небитие в битие. В този ден като преведе през 
Червено море израилския народ, Господ го избави от ръцете на фара-
она. Точно в този ден Той слезе от небесата и се всели в утробата на 
Пресветата Дева: А сега като изведе цялото човешко естество от без-
дната на ада, възнесе го на небесата и го доведе до древното наследство 
на нетлението”14. Според богословския смисъл на този синаксар 
– основа на всички празници и тържества през църковната годи-
на, Бог извърши четири Пасхи: 1. Първата пасха е извеждането 
на света от небитие в битие (сътворяването); 2. Втората пасха, 
извършена от Бога, е освобождаването на израилския народ от 
Египетско робство „със силна ръка и мишца”; 3. Третата пасха е 
Въплъщението на Сина Божий в историята; 4. Последната Пас-
ха се открива в слизането Му в ада и Възкресението на Христос. 
Във всички споменати случаи става дума за преминаване от едно 
състояние в друго, от небитие в битие, от Египет към свобода-
та, от небето на земята и от земята на небето. Всички споменати 
факти са съществени и се отнасят до Божиите действия в исто-
рията и придават пасхално измерение на историята на света и 
на човешкото съществуване. Светът е сътворен да премине, а чо-
векът е сътворен да се издигне от земята на небето, да осъществи 
по пасхален начин своето съществуване.

13 Arhimandritul Vasi-
lios, Intrarea în Împărăţie. 
Elemente de trăire liturgică 
a tainei unităţii în Biserica 
Ortodoxă. Тrad. de pr. prof. 
dr. Ioan Ică. Sibiu, Editura 
Deisis, 1996, p. 60–61. 

14 Penticostar. Editura 
IBMBOR, Bucureşti, 1999, 
p. 19. 
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Друго нещо, което е много съществено за тълкуванието на 
този ключов текст от християнското богословие, е фактът, че в него 
определено става дума за настоящото, сегашно състояние на тези 
четири пасхи, извършени от Бога. Всички тези „преминавания” (di-
abasis) се осъществяват „в този ден”, т.е. в завършения исторически 
ден на спасението, „денят”, който се актуализира в св. Литургия. 

В тази перспектива може да има и възпоменаване на бъдещето 
в рамките на Литургичната анамнеза, понеже Църквата излиза пас-
хално от времето и пространството на историята, за да се срещне и 
влезе във времето на Бога. Ако разбираме времето – както учи и отец 
Станилое – „като дистанция между Божието призвание и отговора 
на човека във вярата”, тогава времето би било безценно и не би оста-
нало в измеренията на „chronos“ само в литургичното събрание.

За да видим как тайната на Христовото Възкресение се актуа-
лизира в Църквата през годишния литургичен кръг, предлагам да 
насочим поглед към първата неделя след Пасха, Томина неделя. В 
гръцките и румънските синаксари тази неделя е наречена „Неделя 
Антипасха”15, т.е. тази, която замества Пасха. Ако това е истина, то 
означава, че през тези празници ние преживяваме актуализиране 
на Пасха. Нека видим какво ни казва празничният синаксар:

„Понеже Възкресението Христово надминава по величие всички 
останали неща от живота и е по-възвишено от всяка мисъл, ние го обно-
вяваме и празнуваме не само всяка година, но и всякога в осмия ден. Така 
днешната неделя е първото обновление на Възкресението, което с право 
може да се нарече и осмо, и първо Възкресение”16.

Щом като Томина неделя е първото обновление на Христо-
вото Възкресение, то и всички други недели са обновление на 
Възкресението. По този начин всяка неделна света Литургия е 
Пасха, която издига Църквата непрестанно от земята на небето. 
Осмият ден става икона на вечното Христово царство, носейки в 
себе си образа на бъдещия век. 

Най-старите познати пасхални омилии използват етимологи-
ята на думата Пасха [diabasis/transitus, т.е. преминаване, издигане 
от едно състояние в друго17]. Гауденциус от Бресция (Италия, ІV–V 
век) възприема тази етимология и формулира интересна типоло-
гия: Пасха е Евхаристията, тя е „преминаване” на Христос в евха-
ристийния хляб и вино. Светата Литургия, Евхаристията, е истин-
ската Пасха, Пасха Господня. В проповедта си, която държи на 31 
януари 387 г. в Антиохия, св. Йоан Златоуст сравнява юдейската 
Пасха с християнската и казва, че ако юдейската Пасха е свързана 
с определен ден, то християните празнуват Пасха не само веднъж 
в годината, а по три-четири пъти седмично, или колкото пъти ис-
кат, с други думи на всяка св. Литургия. 

Всички тези свидетелства на вярата и живия етос на Църква-
та са основа на богословската пасхалия на цялото съществуване и 

15 Prepoziţia „anti”, 
tradusă din limba greacă 
nu înseamnă cu s-ar părea 
la prima vedere şi cum 
ştim din limba vorbită 
„împotrivă”, ci „în loc de”.

16 Penticostar. Editura 
IBMBOR, Bucureşti, 1999, 
p. 62.

17 Referitor la această 
etimologie вж. Huber W. 
Оp. cit., p. 120–129.
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християнски живот. Литургичният живот принадлежи на Църквата, 
но той е пасхален живот и на всеки християнин. По своята природа 
всички тайнства на Църквата са пасхални, тъй като предполагат пре-
минаването към по-висше духовно състояние. Кръщението е също 
пасха, венчанието е пасха, хиротонията е пасха, всички те, хранейки 
се от Пасхалния Христос, чиято смърт и възкресение пръсъздаваме и 
актуализираме всеки път, когато изпълняваме заповедта, дадена на 
учениците Му на Тайната вечеря: „Това правете за Мой спомен”18.

4. „Литургия” след светата Литургия – Църквата в мисия
Само правилното разбиране на св. Литургия като икона на 

есхатона и като пасха на Църквата прави възможно зъдълбочено-
то разбиране на „Литургията” след св. Литургия. Това е така, тъй 
като само когато вкусваме от божествения живот на Литургията, 
ние получаваме сили да бъдем свидетели на този живот в съвре-
менното общество. На предходните страници акцентирах върху 
есхатологичното и пасхалното разбиране на св. Литургия, тъй 
като споменатите измерения почти не съществуват освен в отдел-
ни части в нашето еклисиологично и литургично съзнание.

Причастяването с божествения живот, който е неизмерима 
любов, ни преобразява и ни подготвя да извършим нова Пасха – 
преминаването на Църквата в света, да възвестяваме за Царството 
Божие на всички родове. В древност св. Литургия е завършвала 
със Задамвонна молитва, когато свещеникът призовава вярващи-
те: „С мир да излезем”, а народът отговаря: „В името Господне”. 
В този диалог не става дума за излизане на свещеника от олтара, 
както мислим днес, а за излизането на цялата Църква, на всички, 
които „видяха истинската светлина” в името на Бога и мира, да-
руван от Възкръсналия Христос, и да благовестят на целия свят 
„какво добро им стори Господ”. Затова според православното раз-
биране църковната мисия има за свой извор св. Литургия, която 
е икона на Христовото царство. Любовта на света Троица и жерт-
вената любов на Христос трябва да бъдат възвестени на целия 
свят. Не става дума за някакъв антропоцентричен хуманизъм или 
социална мисия на Църквата на чисто хуманитарно равнище, а 
за мисия, дълбоко вкоренена в Царството на Христос, имайки за 
основа любовта на всяка човешка личност с уникална ценност, да-
дена от образа Божий във всеки човек19.

За общение с Бога по време на св. Литургия е поканено цялото 
човечество да се причасти с божествените дарове. Тези, които дой-
дат, трябва да се държат като носители на тези дарове, като свиде-
тели на любовта, на мира, на прошката, на жертвеността, за да „се 
заразят” всички, които ги заобикалят. Спасителят казва на Свои-
те ученици: „Моя мир Ви давам”. Църквата приема този „небесен 
мир” от Христос в Евхаристията, от този мир се причастяват всички 

18 Іbid., p. 134–135.

19 Teoctist, Patriar-
hul Bisericii Ortodoxe 
Române. Răspunderea 
socială a Bisericii în Eu-
ropa – operă misionară 
şi ecumenică comună// 
Gândirea socială a Biseri-
cii. Fundamente-docu-
mente-analize-perspec-
tive. Volum realizat de 
Ioan I. Ică jr şi Germano 
Marani, Sibiu, Editura 
Deisis, 2002, p. 6.
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вярващи, призвании да донасят мир в света. Това означава мир в 
нашите домове, в нашите семейства, при съседите ни, на работното 
ни място, на нашата улица, в нашия град, в много конкретен вид. 

Що се отнася до начина, по който се провежда излизането 
на Църквата в света, за да извърши ново публично, спасително 
дело, митрополит Йоан Зизиулас казва: „Това слизане на небето 
на земята, което прави възможно издигането на земята на небето, 
изпълва земята със светлина, благодат и радост и прави Литурги-
ята празник, духовно тържество, от което християните се връщат 
в света, радостни и носещи благодат“20. След като „тук” (в св. Ли-
тургия) ние се научим да живеем, тук ще просиява истински сво-
бодния живот, който ще дойде и който ще ни се придаде. Виждаме 
как предложението е спорно, пустинята е пълнота, смирението е 
слава. Ние се научаваме да благодарим”,21 Бог ни изпраща в света 
да запознаем всички хора с този живот.

Автентичният христиански живот се научава в св. Литургия, 
където на всички участващи се раздава един и същ евхаристиен 
хляб, като всички се причастяват от един потир. Тук започва миси-
ята на Църквата, тъй като едва на св. Литургия научаваме да споде-
ляме всичко, което имаме. Както в литургичното пространство се 
раздава един и същ хляб, така и ние трябва да споделяме храната и 
съществуването си с нашите съседи и с всички страдащи22.

Започвайки от централното място, което заема св. Литургия в 
православното богословие, от факта, че светът непрестанно извъ-
ршва Литургия, „космическа Литургия”, както казваше големият 
католически богослов Ханс Урс фон Балтазар, анализирайки бо-
гословието на св. Максим Изповедник, християнският живот сам 
по себе си е призван да бъде евхаристиен, доксологичен живот,23 в 
който общението с любовта на Светата Троица да бъде доведена в 
света от тези, които са вкусили от нея. Така служителите на светия 
олтар и всички християни започват „литургия” след св. Литургия, 
обществената дейност в света като пратеници на Бога, за да осве-
тят този свят. Евхаристийното богослужение не е „благочестиво 
приключение, бягство от работа” в света на молитвата и бягство 
от социалните реалности на света, в който живеем, в простран-
ството на гето, от което не можем да излезем, тя призовава всеки 
вярващ към „свещенослужение” на „братското тайнство” извън 
Църквата,24 по обществените места, площади и квартали, там, 
където се чува гласът на бедните, на болните и изоставените. Ни-
колае Щайнхард, евреин от Румъния, обърнал се към християн-
ството в комунистическите затвори, разяснявайки текста според 
евангелист Матей 25. глава, отнасящ се за участта на човека след 
Страшния съд, отбелязва в прочута своя проповед, че в този текст 
ние не се намираме в някакво свещено пространство, в някаква 
Платонова Академия, а се намираме на равнището на отрудените 

20 Zizioulas, I. Creaţia ca 
Euharistie, p. 23.

21 Arhimandritul Vasilios. 
Intrarea în Împărăţie, p. 64.

22 Вж. Bria, I. The Liturgy 
after the Liturgy. Mission and 
Witness from an Orthodoxe 
Perspective Geneva, WCC, 
1996, p. 25.

23 Teologia poate fi concepută 
şi definită ca doxologie, fiind cân-
tare de slavă adusă cu toată fiinţa 
lui Dumnezeu. „Ce poate fi mai 
adevărat decât un cântec curat, o 
sfântă laudă?”, se întreba iero schi-
monahul Daniil Tudor. Conform 
unei astfel de vizi uni, psalmistul 
David face teologie atunci când 
cântă: Toată suflarea să laude pe 
Domnul! (Ps. 150, 6): peştii cei 
mari şi toate adâncurile; focul şi 
grin di na, zăpada şi bruma, vân-
tul şi furtuna, care împlinesc 
po run cile Lui; munţii şi toate 
dealurile, pomii cei roditori şi toţi 
cedrii; fiarele şi toate dobitoacele, 
târâtoarele şi păsă ri le zburătoare; 
stăpânitorii pământului şi toate 
noroadele; toate să laude Numele 
Domnului (Cf. Ps. 148). Astfel 
cântă inima utrenică a „dreptei 
slăviri”, a Ortodoxiei. Ieros-
chimonahul Daniil Tudor. 
Scrieri. I. Bucureşti, Editura 
Christiana, 1999, p. 18.

24 Вж. Bria, I. The Liturgy 
after the Liturgy…, p. 20.
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и обременените, които могат да вкусят в пълнота сладостта на 
доброто дело.

Последното условие за Страшния съд е описано от един мо-
нах от Рохия по следния начин: „Как ние сме се отнасяли в света към 
нашите братя, съседи, себеподобни и врагове”25.

Архиепископът на Тирана Анастасий Янулатос, бивш про-
фесор по история на религиите в Атинския университет, смята, 
че за да бъде пълно присъствието на Литургията на всеки вярващ, 
е необходимо нейното разпростиране върху целия му живот: 

„Всеки вярващ е призван да продължава своята лична <литургия> 
пред тайния олтар на сърцето си, да извършва жива проповед на новата 
вест „за доброто на целия свят”. Без това продължение Литургията оста-
ва непълна (...). Евхаристийната жертва трябва да бъде разгърната в лична 
жертва спрямо нуждаещите се братя, за които Христос умря. Продълже-
нието на Литургията в живота означава постоянно освобождаване от си-
лите на злото, което действа в нас, означава постоянно преориентиране 
и откритост (...) за освобождаване на човешката личност от всяка демон-
ска структура на несправедливост, експлоатация, страдание, самота, за 
създаване на истинско общение на любов между хората”26. 

Личното отношение на християнина е описано като „ли-
тургия”, тъй като той черпи енергия и сили от присъствието и 
участието си в евхаристийната жертва на Църквата и това е най-
добрата подготовка за съзнателно участие в Евхаристията, това 
е живият опит на реалното преобразяване на човека в Христос27. 
Чрез тази св. Литургия вече не може да остане място само за лич-
но, индивидуално освещаване, защото тя преобразява членовете 
на Църквата в свидетели и изповедници на Христовото царство, 
съработници за спасението на света. 

Главната структура на св. Литургия се основава върху два момен-
та: първият е събранието на народа да чуе Словото Божие и да яде от 
Хляба на Живота (срв. Лука 4:16), а вторият, да изпрати християни-
те в света да научат всички народи и да свидетелстват за живота на 
Христос28. По този начин всички християни стават мисионери и са 
призвани да свидетелстват за новия живот в Христос. Без тази богос-
ловска основа на социалното служение на Църквата нейната мисия 
би се превърнала в човешка мисия, антропоцентрично ориентира-
на, нещо, което се случва и в други християнски изповедания. 

Християни, принадлежащи към други, неправославни тра-
диции и обичаи, погрешно смятат, че Православната църква не 
е „мисионерска” Църква, затворена в своите национални гра-
ници и безразлична за ориентирането на света към Христос, 
бидейки също не съвсем социално ангажирана. Православните 
обаче са избрали много личен подход за разбиране и мисио-
нерство. Центърът на цялата мисия се съдържа в преданието на 

25 Steinhardt, N. 
Dăruind vei dobândi. 
Baia Mare, Editura Epis-
copiei Ortodoxe Române 
a Maramureşului şi 
Sătmarului, 1992, p. 39

26 Martyria-Mission: 
The Witness of the Or-
thodox Churches To-
day. Еditor Ion Bria. 
Geneva,WCC, 1994, p. 67.

27 Вж. Bria, I. The Lit-
urgy after the Liturgy…, 
p. 20.

28 Ibid., p. 24.
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св. отци за св. Литургия, по време на която Църквата „пригот-
вя, храни и изпраща мисионери в света”29. Така „литургията” след 
св. Литургия, която е извор на цялата мисия, става най-личния 
подход и начин на Църквата, по който тя изпълнява своята со-
циално-мисионерска дейност.

5. Служението пред два олтара на Църквата
При посещението на една делегация на Евангелската църква 

от Германия в епархия от Румънската църква, епископът предста-
ви съответните епархийски социални институции, сиропиталища, 
старчески домове и приюти за бедни, със следните думи: „Това е 
друг олтар, пред който служим”. Тогава ясно осъзнах, че Църквата 
наистина служи на два олтара и добросъвестно е съхранила това 
предание и етос още от първите векове. Едно древно църковно пра-
вило – Сирийската Дидаскалия, редактирана през първата полови-
на на ІІІ век, нарича бедните, сираците и болните Божи олтар.  

„Ако човек приеме помощ на младини, бидейки сирак, или помощ 
поради старческа немощ, или поради болестта, която носи, или помощ 
за отглеждане на децата си, то той наистина трябва да бъде считан 
за Божий олтар.”30 Предвид важността на служението пред този 
втори олтар към свещенослужителите е отправен следният при-
зив: „Ти, който си епископ или дякон, гледай добре да постоянстваш 
в служението си пред олтара на Христос и полагай усилия за вдови-
ците и сираците…”31. Свети Йоан Златоуст говори за Литургията 
извън Църквата, където заедно с църковния клир пред олтара на 
сираците са призвани да служат и всички християни. Става дума 
за служението в света – да служиш на сираци, вдовици и бедни в 
името на Божията любов.

Като следва динамиката на Пасхата, за която споменах, чо-
векът е призван да извърши нова, лична Пасха, която излиза 
извън него и преминава в другия, става дар за ближния. Тази 
обновяваща промяна се подхранва от Христовото Възкресение, 
чрез извършването на евхаристийната жертва. Не случайно св. 
Василий Велики и св. Йоан Златоуст са изключетелни богослови 
литургисти и едновременно с това са сред най-големите социал-
ни реформатори на своето време, откривайки творчески практи-
ческа инициатива в обществото. Св. Йоан Златоуст е осигурявал 
издръжката на повече от 3000 вдовици и на стотици странници, 
болни и затворници, още когато е бил свещеник в Антиохия, а 
броят на бедните, за които се е грижил по време на своето ар-
хиепископско служение в Константинопол, е бил почти 7000. 
Св. Василий Велики е органзирал цял „град” с болници, сиропи-
талища, странноприемници, училища, ателиета, мобилизирай-
ки стотици хора в обща социална дейност, чието осъществяване 
лично той наблюдавал стъпка по стъпка, следвайки служението 

29 Ibid.

30 The Didascalia Apos-
tolorum in Syriac, II, Chap-
ters XI-XXVI. Тransl. by 
Arthur Vööbus, (CSCO, 
408), Louvain, 1979, p. 161 

31 Ibid., p. 163.
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на Христос32. Това отношение определя изцяло православната 
духовност, характерна за пасхалния ритъм на живот, който из-
лиза извън този свят, за да вкуси от света на Бога в св. Евхарис-
тия, но се връща отново да промени света в светлината на Хрис-
товото Възкресение, което ще просияе не само в бъдещия век, но 
още „тук и сега”. Смисълът на цялото творение, на целия свят са 
новото небе и новата земя (срв. Откр. 21:1), открит от Бога на св. 
Йоан Богослов. Но докато новото небе и новата земя дойдат, ние, 
християните, сме призвани да свидетелстваме за тях, още докато 
сме във времето и тялото на този свят.

6. Социално свидетелство на енорията
Дяконията и социалната дейност на епископа в дадена епар-

хия и на свещеника в енорията са тематично определени от Треб-
ника, който показва, че нашата мисия, или дякония, обхваща 
всички проблеми, свързани с политическия, образователния, со-
циалния и всекидневен живот, без да оставя нищо извън освеща-
ващите пастирски грижи на Църквата33. Свещеникът не може да 
промени света, но с получената от Бога благодат може да промени 
малка част и да предложи на света Този, Който може да преобрази 
всичко, от момента в който „победи света” (Йоан 16:33).

В този доклад не можем да навлезем подробно във всички ас-
пекти, които се отнасят до мисията на Църквата в съвременния 
свят. Все пак бих искал да изтъкна три аспекта, които ми се стру-
ват фундаментални.

В предговора на юбилейния том „Църквата в мисия”, изда-
ден от Румънската патриаршия тази пролет във връзка с навър-
шването на 120 години от получаването на автокефалност и 90 
години от въздигането ѝ в ранг на Патриаршия, Негово Високо-
преосвещенство Даниел, митрополит на Молдова и Буковина, 
казва: „В един пазарен свят Църквата трябва да се покаже като чо-
вешка личност – хуманен обект, подходящ за покупко-продажба 
във всички форми”34. Ценността на всяка човешка личност като 
носител на Божия образ и подобие стои над всички политически, 
икономически и социални интереси.

На второ място трябва да отбележим, че цялата благотворител-
ност, или християнска дякония, се прави в името на Иисус Христос, 
единствената универсална Истина и пълнота в този свят. Нещо по-
вече чрез любов към хората християните са призвани да водят и 
останалите към Христос. Като търси истина и мир в обществото, 
съвременният човек несъзнателно търси Онзи, Който е въплътената 
Истина и Мир. Макар че църковната благотворителност не може 
да създаде справедлив свят, осигурявайки всички условия за съвре-
менен живот, все пак Църквата ходатайства пред Иисус Христос и 
се застъпва за всички онеправдани, презряни и бедни, за да могат 

32 Вж. Yannoulatos, 
A. Ortodoxia şi prob-
lemele lumii contempo-
rane. Bucureşti,Editura 
Bizantină, 2003, p. 199. 
Cu privire la instituţiile 
de asistenţă socială în Bi-
serica veche, aşezăminte 
de ocrotire şi caritate 
pentru văduve, orfani 
şi fecioare vezi pr. prof. 
Stan, L. Instituţiile de 
asistenţă socială în Bi-
serica veche//Orto-
doxia, IX (1957), №. 1, p. 
95–118.

33 Вж. Metallinos, G. 
D. Parohia – Hristos în 
mijlocul nostru. Тrad. de 
pr. prof. dr. Ioan I. Ică. 
Sibiu, Editura Deisis, 
2004, p. 93.

34 † Daniel, Mitropo-
litul Moldovei şi Buco-
vinei. Cuvânt înainte// 
Biserica în misiune. Pa-
triarhia Română la ceas 
aniversar. 120 de ani de 
autocefalie (1885–2005); 
80 de ani de Patriarhat 
(1925–2005). Volum tipă-
rit cu aprobarea Sfântu-
lui Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române. Bucu-
reşti, Editura IBMBOR, 
2005, p. 7.
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да извървят пътя на този живот и да носят кръста си с един нов етос, 
извиращ от вярата във Възкръсналия Господ.

В съвременното общество има много хора, които са 
неподатливи на християнския призив. Нашата мисия не би тряб-
вало да се превръща в човешка полемика и в някоя от човешките 
идеологии, недобронамерени към призива на християнството, 
тъй като мисията ни би придобила характер на човешка идео-
логия. Църквата трябва да свидетелства за любовта на Бога към 
света в името на Иисус Христос. Често пъти служението и ми-
сията на Църквата нямат друга възможност освен молитвата. 
Следователно това, което ние не можем да направим, трябва да 
го поверим изцяло на Бога35. 

Негово блаженство Теоктист, патриарх на Румънската право-
славна църква, казва, че Църквата може да подпомага оздравява-
нето на социалния живот чрез възпитаване у хората на страх Бо-
жий във всички слоеве на обществото, сред вярващи хора, които 
да носят „Божия Дух” (1 Кор. 2:14), освободени от робството на 
мъката и изпълнени с дух на жертвоготовност и любов към ближ-
ния. Чрез тях Църквата може да изпрати духа на Евангелието на 
цялото общество36. 

Такива хора не могат да бъдат формирани по друг начин 
освен чрез участието им в св. Литургия и причастяването им с 
Тялото и Кръвта Христови.

Негово Блаженство смята, че „Църквата трябва да проявява 
своето пророческо учение чрез строго изучаване – по примера на 
св. отци, по-специално на кападокийските отци – на актуалната 
цивилизация и духа на културата, възприемайки градивното за 
човека и остранявайки тези аспекти, които отдалечават човек от 
истинския Бог и от изпълнение на неговото призвание“37.

7. Дяконията в Румънската православна църква (РПЦ) днес 
(кратки сведения)

Ако до въвеждането на комунизма в Румъния през първа-
та половина на ХХ век, повечето от социалнопомощните инсти-
туции принадлежаха на Църквата, по времето на тоталитарния 
режим беше забранена всякаква институционална дейност на 
Църквата в областта на социалната и милосърдната дейност, 
като функциите и на двете бяха иззети от държавата. Въпреки 
това нашите свещеници изпълняваха своята милосърдномисио-
нерска дейност в съответните енории.

След 1990 г. РПЦ възстанови много от социалнопомощните 
институции, създаде 11 специалности по Социално богословие в 
рамките на румънските университети, а през пролетта на 1997 г. 
Св. Синод и Върховният църковен съвет одобриха откриването 
на специален отдел в патриаршеската администрация, наречен 

35 Вж. Metallinos, G. 
D. Оp.cit., p. 97.

36 † Teoctist, Patri-
arhul Bisericii Ortodoxe 
Române. Răspunderea 
socială a Bisericii în Eu-
ropa – operă misionară 
şi ecumenică comună// 
Gândirea socială a Biseri-
cii. Fundamente-docu-
mente-analize-perspec-
tive, volum realizat de 
Ioan I. Ică jr şi Germano 
Marani, Editura Deisis, 
Sibiu, 2002, p. 5–6.

37 Ibid. p. 6–7.

73



„Църква и Общество”, в който влиза Център за социално подпо-
магане към Румънската патриаршия. С друго синодално решение 
от юни 1998 г. в РПЦ се разкрива Национален отдел за грижа и 
защита на децата в неравностойно положение, а през следващите 
години Църквата разгърна широко дейността си в цялото румъ-
нско общество. 

Днес наред с Центъра за социално подпомагане в рамките на 
отдела „Църква и общество” развиват дейност още 16 звена за со-
циална помощ на равнище епархийски центрове, 14 на равнище 
архиерейски наместничества и 8 на равнище енория. В края на 
2003 г. в диоцеза на Румънската патриаршия функционират 118 
социални центъра, от които 39 за деца, 12 за възрастни, 40 соци-
ални столови кухни, 19 социални кабинета и аптеки, 2 медико-
диагностични центъра и 6 центъра за подпомагане на семейства 
в неравностойно положение. От предлаганите програми на со-
циалните центрове се възползват повече от 100 000 нуждаещи се. 
През 2003 г. за соцална благотворително-мисионерска дейност са 
оползотворени 116 717 266 479 леи, или 3 000 000 евро.38

Превод от румънски език:
иконом Петър П. Тотев 

38 Informaţiile au fost 
luate din studiul pr. prof. 
dr. Colotelo, D. Lucrarea 
caritativă a Bisericii Ort-
odoxe Române astăzi// 
Biserica în misiune…, p. 
455–480.
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Въпрос на о. Георги Фотакиев: Отец професоре, в самото на-
чало на вашия доклад стана ясно, че всичко е насочено към св. 
Eвхаристия. Въпросът ми е следният: дали като приема Света Тро-
ица в светите дарове и излиза в света, човекът внася в него това, 
което е приел; дали ако някой не се е причастил, той няма как да 
пренесе този мир в света и свидетелство за Христос?

 
Отговор на о. Даниел Бенга: Благодаря на отеца за хубавия въп-

рос. Наистина аз изложих своето становище, че в Църквата трябва да 
живеем и да се причастяваме в името на Света Троица, но да Я носим 
и извън св. Литургия. Разбира се, животът в името на Света Троица 
не идва в света само чрез и в св. Литургия, а и чрез останалите църков-
ни свещенодействия. Имайки предвид темата, която развих и имах 
възможност да представя пред вас: „Църковната мисия – литургия 
след Светата Литургия”, аз насочих вашето внимание към св. Литур-
гия. Всички вярващи, които присъстват на св. Литургия, се причас-
тяват с Тялото и Кръвта Христови. Питате ме какво ще отнесат след 
св. Литургия тези, които присъстват на нея, но не се причастяват. Те 
приемат Иисус Христос чрез тайнствените молитвени жестове, чрез 
литургичната молитва на свещеника и чрез тяхната лична молитва. 
Това е частично причастяване с живия Христос. Пълното причастие 
е евхаристийното причастие – само тогава, когато се причастим с Тя-
лото и Кръвта Христови. Защото самият Спасител ни казва: „Този, 
който не яде Моето Тяло и не пие Моята Кръв – не ще бъде в Мене 
и Аз не ще бъда в него”. Бих могъл да развия по-задълбочено тази 
тема, но не бих искал да ви отегчавам. 

Въпрос на Петър Костов: Първо искам да благодаря за кон-
кретния и хубав доклад, който Бог ни даде да чуем чрез Вас. Вие 
много правилно казахте, че Литургията е в Църквата, но и след Ли-
тургията има втора „литургия”, и смятам, че трябва всички отци, 
всички наши богослови да се замислят дали изпълняват двете ли-
тургии. Но Ви моля да ни кажете за това, което Иисус Христос е ка-
зал на Своите ученици: „Мир ви оставям, Моя мир ви давам” – как-
во да разбираме точно и конкретно от тези думи? Защото аз мисля, 
че Христовият мир не е само дума, само слово, а той е много голям. 
Затова този мир, който ни дава Христос, е мирът с Бог-Отец, който 
Той има и когото Той слуша и върши делата Му тук на земята.

Отговор на о. Даниел Бенга: Благодаря Ви за двата въпро-
са, които са много важни, за да да разберем практическото зна-
чение на това богословско представяне, което направих пред вас. 
Всички имахме възможност да преживеем епохата на комунисти-
ческия режим. Преди тази епоха в Румъния 90% от социалните 
институции принадлежаха на Църквата. Тази епоха, разбира се, 
не даваше възможност на Румънската църква да развива именно 
тази литургия след Литургията. Имаше, разбира се, свещеници, 
които преживяваха и се опитваха да пренасят жива в света тази 
литургия след св. Литургия чрез живота си в енориите си. Вижда-
ме, че сега преоткриваме този древен етос на Румънската църква 
и не само на Румънската, а и на всички съборни Църкви, които Д
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разбраха, че християнството не е приемането на някаква богос-
ловска доктрина, а е реален начин на живот. Наистина трябва да 
принасяме плодове на нашата вяра чрез живота си и това, образно 
казано, трябва да започне от върховете до низините на Църквата. 
Аз имам възможност да съм ангажиран лично с подобен процес и 
мога да ви кажа чрез нагледни примери какво правя, за да имаме 
на практика църковен живот. Това, което вие чухте, го казвам и 
пред повече от 1000 мои студенти богослови, бъдещите свещени-
ци на нашата Църква, и се надявам, че думите, които им отпра-
вям, ще дадат стократен плод там, където те отиват да извършват 
тази литургия след св. Литургия. 

Един от най-големите проблеми на съвременното Правосла-
вие е откъсването на нашия живот именно от тази литургия. Имах 
един случай в Румънската телевизия: дойде един сектант и каза: 
„Православните свещеници и християни отварят църквите и отк-
риват Христос само в неделя сутрин, а в дванадесет часа след края 
на св. Литургия затварят църквата и затварят Христос в нея. Тех-
ният живот няма нищо общо с онова, което са чули по време на св. 
Литургия; те не го отнасят извън рамките на храма“. 

Мога да говоря още, но искам да отправя два приятелски 
братски съвета. Да ви поканя да присъстваме и да станем част от 
истинския живот на Църквата, защото ние сме творение на Бога. 
Този, който познава живота на Светия Дух, няма нужда от схо-
ластически рецепти, а подобно на онези, които Христос в Еванге-
лието излекува, започва по всички улици да свидетелства: „Какво 
добро ми стори Господ”. Ето това е литургия след св. Литургия.

Можем да вземем пример и от медицината. Когато някой е 
болен и стоим около него, ние се заразяваме от същата болест. Но 
ако стоим до един човек, изпълнен с голяма любов – любов дори 
в човешкото ѝ измерение – и ние ще бъдем изпълнени с нея, ще 
вкусим от тази любов. Ето така се предава и любовта, по този на-
чин трябва да действат нашите йерарси, ние, свещениците, всеки 
един християнин. Бих искал да изразя своето възхищение, че вие 
тук, в Русе, имате високопреосвещен йерарх, изпълнен именно с 
такава любов. Опитайте се да вкусите и да приемете от неговата 
пастирска любов и да я разпрострете върху всички ваши близки.

Въпрос на Никола Антонов: Отец професоре, много ми 
хареса насоката, в която разглеждате Литургията като есхато-
логична анамнеза. Въпросът ми е породен от контекста на дис-
кусията, която често пъти се налага да водим с представители 
на протестантското богословие, които разглеждат Евхаристия-
та именно като припомняне на събитията от Тайната вечеря в 
изцяло символичен смисъл. Бих искал да ви помоля, ако, раз-
бира се, това няма да отнеме много време, да доразвиете тази 
интерпретация, която може би идва от думите на Христос: 
„Това правете за Мой спомен!”. Означава ли, че в контекста на 
православната светоотеческа традиция тук Христос не говори 
за припомняне на буквално историческо събитие от миналото, 
а поставя една категория, която излиза извън рамките на обек-
тивните ни представи за време и за пространство. Изобщо, ако 
може да добавите повече аргументи, ако може да се проследят 

Свещеник Даниел Бенга:
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корените на това тълкувание в раннохристиянската литерату-
ра – до кападокийците. Благодаря.

Отговор на о. Даниел Бенга: Благодаря Ви много! Всички въп-
роси, които досега бяха поставени, са прекрасни и много актуални. 
Ще се опитам да отговоря с голяма радост. Вие поставихте в един 
въпрос доста проблеми, които изискват много време, за да можем 
да получим задълбочена представа за това, за което питате. Ще се 
опитам да споделя моите мисли, защото виждам, че тук присъстват 
много професори от висшите богословски училища в България. 

В днешно време нашите богослови все още преживяват осо-
бен вид „шизофрения”. Трябва наистина да направим разлика 
между тази есхатологична анамнеза и, от друга страна, анамнеза-
та на началната стъпка към есхатологията, за която стана въпрос 
в моето изложение, от друга страна, есхатологията на бъдещето, 
която се открива в православната догматика. Там есхатологията 
е разгледана като „анекс”, като допълнение към догматиката в 
определена глава в по-добре развит или в по-тесен вид. Но ако 
вникнем в литургичните текстове и в живота на Литургията, ще 
забележим, че наистина есхатологията се намира тук, когато вку-
сим от Царството. Сега, в този живот, когато се причастяваме с 
тази дълбока убеденост и вяра в Тялото и Кръвта Христови. В този 
случай Царството Божие вече започва от момента, в който вкусим 
от него. Ето ви наличието на тази есхатология, есхатологичното 
начало чрез светиите и точно затова всички ние пеем и възхва-
ляваме в края на Литургията: „Видехом свет истинний, прияхом 
Духа Небеснаго” („Видяхме истинската светлина, приехме Небес-
ния Дух”). Смятам, че богословието трябва да бъде преориенти-
рано именно към този начин на мислене и в посока към актуално 
присъстваща есхатология. Защото, ако не е така, то богословието, 
което ние преподаваме в богословските факултети, ще бъде от-
къснато от живота на Църквата. Смятам, че в настоящия момент 
православното богословие е като че ли до голяма степен откъс-
нато от дейността на Църквата, от съвременното общество и от 
човека с всички негови проблеми. Пожелах да споделя тези мисли 
с моите колеги богослови.

 Последното, на което искам да спра вашето внимание. Вие 
ме попитахте за думите на Христос: „Това правете в Мой спомен”. 
Както чухте от моя доклад, аз смятам, че християнският живот е 
една пасха, а в същото време и един епиклектичен живот. Цър-
квата всеки път отново и отново ни призовава, призовава и Све-
тия Дух по време на всички служби и благословии, които отправя 
към вярващите и света. Това ни показва, че не е достатъчно само 
апостолското наследство, което имаме чрез епископството и чрез 
свещенството, но всеки път на Литургия, която и утре ще имаме 
честа да отслужим заедно с негово високопреосвещенство митро-
полит Неофит, въпреки че ние сме получили Божията благодат в 
рамките на епиклезата, която е център на св. Литургия, отново ще 
призовем, коленопреклонно молейки Светия Дух да слезе и да ни 
донесе Христос, за да се причастим с Него.
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Гл. ас. д-р МАРИЯН СТОЯДИНОВ

СЛУЖЕНИЯТА В ЦЪРКВАТА 
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 
НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
  

Ваше високо преосвещенство, благоговейни отци, скъпи ко-
леги, братя и сестри, приятели. 

Темата има две части: Служенията на Църквата и пре-
дизвикателствата на съвременния свят. Нито една от тези две 
части не може да съществува сама по себе си – сама за себе си. 
Нито една от тези теми не може да бъде правилно дефинирана 
ако ние не изхождаме от разбиране на другата тема. Защо каз-
вам това; защото в служението на Църквата винаги има посока, 
служението на Църквата никога не е самоцелно; в този смисъл 
тя е служеща Църква, тя е Църква в отношение, тя е общност 
която има отношение към света като общност, в който свят 
Църквата влиза като мая, като сол, която трябва да го „осоли”, 
да му даде трайност. Така както „осоляването” в традицията 
на Близкия Изток дава трайност, така и Църквата влиза в този 
свят като „сол на света”. От друга страна, съвременният свят 
ни предизвиква постоянно със своята нееднозначност. Ние ви-
наги рискуваме да не го разбираме, да не се опитваме дори да 
разбираме процесите, които го движат, и така да се окажем със 
свой измислен и далечен от реалността свят. Съществува риск 
да гледаме на нашия свят статично, като на такъв, в който има 
място само византийското благолепие, например. Но нашият 
свят е различен, няма аналог и много трудно може да облече 
историческите дрехи от друга епоха. Ето защо настоящата тема 
може да звучи и като въпрос: с какво Църквата може да осоли 
нашия различен свят?

От началото на тази конференция говорим за идентичност-
та на Църквата. Говорим за това: с какво Църквата е различна 
от всичко останало, какво е това, което тя може да даде на този 
свят и което той няма. Може ли Църквата да отговори на въп-
росите, които съвременният свят поставя и има ли различни 
отговори от тези, които светът сам дава? Или ако Църквата иска 
да върши работата на Червения кръст или на останалите соци-
ални структури, ще я върши ли тя по-добре отколкото Черве-
ният кръст? 

В отговорите на тези въпроси първо ще се спра на две фунда-
ментални разлики в служението на Стария и Нови Завет, а после, 
ще потърся отговора на въпроса, какво прави проблемите, предиз-
викани от съвременния свят, ако не по-тежки, то по-специфични.
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Старият и Новият Израил
Църквата продължава служението на 

Божия народ, което Бог установява със За-
вета Си в предхристовите времена. Староза-
ветният Израил има едно специфично слу-
жение спрямо останалите народи: Израил е 
избран народ и принципът на рода, прин-
ципът на коляното, е в основата на неговото 
служение. В цялата история на Стария Завет 
виждаме колко усилия са посветени за запаз-
ването на родовата чистота. Правилата на 
Мойсеевия закон служат на това запазване 
във всички измерения: от вярата в Единия 
Бог, до невземането на съпруги или съпру-
зи от други народи. Така както Левиевото 
коляно е единственото, от което се поставят 
свещеници, така Израил е единственият на-
род свет, народ Божий. Още в Изход (19:6) 
Бог казва следното: „И вие ще Ми бъдете 
царство от свещеници и народ свет; това са 
думите, които ще кажеш на Израилевите 
синове”. По-късно, за това ще свидетелстват 
и пророк Исаия: „Вие ще се наричате све-
щеници на Господа, – служители на нашия 
Бог ще ви наричат; ще се ползвате с имота 
на народите и ще се славите с тяхната сла-
ва” (61:6), и пророк Осия: „Вие сте синове 
на Бога Живий” (1:10). Виждаме, че Израил 
има отношение към старозаветния свят като 
народ свет, царствено свещенство, но вижда-
ме, че в един различен контекст, буквално 
същите думи ще изрече и св. апостол Петър: 
„Вие сте род избран, царствено свещенст-
во, народ свет, люде придобити, за да въз-
вестите съвършенствата на Оногова, Който 
ви е призовал от тъмнина в чудната своя 
светлина; вие именно, които някога бях-
те не народ, а сега сте народ Божий, които 
бяхте непомилувани, а сега помилувани.” 
Апостолът говори за един нов народ, с ново 
служение, което по отношение на останалия 
свят е било същото, каквото е служението на 
Израил към старозаветния свят. В този Нов 
Завет има един нов свят народ и този народ 
вече е народът на „последните времена”. За-
щото последните времена не са нещо, което 
ще се случва в бъдещето, в края на истори-
ята. Последните времена според апостола, 

който цитира пророк Иоил, започват на 
Петдесетница; на Петдесетница започва хи-
лядолетното царство, за което свидетелства 
Откровението и това хилядолетно царство е 
царството на благодатта, царството на Църк-
вата. Това царство вече не е обвързано от 
принципа на рода, на коляното. Този прин-
цип остава в стария свят – в Христос няма ни 
юдеин, ни елин. 

Има още една фундаментална разлика 
между Стария и Новия Завет. В Стария За-
вет, тези, които носят отговорност за Божия 
народ са хората, над които слиза Светият 
Дух – и Той слиза над тях като отделни изб-
ранници. Като знак за това, с миро са били 
помазвани единствено царе, пророци и све-
щеници. В Новия Завет обаче, където всички 
са „народ свет, царствено свещенство” – всич-
ки биват помазани с даровете на Светия Дух. 
Това помазание се извършва само веднъж 
и то прави всеки от нас – умилия се в баня-
та на Кръщението, достоен за причастие в 
Евхаристията към тялото Христово. И всеки 
има своето уникално място и служение в това 
Тяло. Цялата 12 гл. от 1 Кор. говори за това, за 
значимостта на всяко дарование и за негова-
та пълнота в цялото. Стиховете в началото на 
13 гл. не са просто някакъв изолиран „химн 
на любовта”, а логично продължение. В този 
смисъл всички сме обвързани и намираме 
своята пълноценност не индивидуално, изо-
лирано, а чрез любовта, чрез другия. 

В Новия Израил – Църквата, не изо-
лираният индивид, а цялата общност има 
царското, свещеническото и пророческото 
помазание. Светият Дух е даден на учени-
ците като общност и всеки един от тях по-
лучава печата на дара на Светия Дух, но 
нито един сам по себе си няма тази пъл-
нота, която съвкупността от дарове дава. 
Това е още една от причините да наричаме 
Църквата съборна. Тя събира в едно мно-
гообразието от харизми – многообразието 
от дарове, които намират своята пълно-
та – своя смисъл в пълнотата на Църквата, 
в тялото Христово. Много пъти съм давал 
примера с изолираното камъче от мозай-
ката или парченцето от пъзела, които 

79



добиват смисъл тогава, когато станат част 
от цялото. Така и членовете на Църквата, 
на Новия Израил, само в пълнотата са това, 
което св. апостал Петър нарича „род изб-
ран, царствено свещенство, народ свет, 
люде придобити”. Но тази пълнота не е 
аритметичен сбор от харизми. Тя е пълно-
та в общение. Пълнота, в която 1+1...+1=1. 
Затова Христос казва, че „двама или три-
ма” стигат, за да изразят Неговото присъс-
твие (Мат. 18:20). Тук не количеството има 
значение, а състоянието, състоянието като 
общение, възможно не в единицата, а меж-
ду „двама или трима”. 

Именно това състояние, състоянието 
като общение, заради което съществува 
Църквата, обуславя нейния смисъл в света. 

Единство и многообразие
В Църквата винаги има многообразие 

от дарове, от харизми. Това многообразие 
не е произволно, а съответства на много-
образието от служения в Църквата. Римо-
католическото богословие дори говори за 
„много благодати” или „различни благо-
дати”. Тук обаче се налага да подчертаем 
още едно различие, което има значение 
за настоящата тема. Православното бого-
словие, за разлика от римското, не влага 
в думата благодат веществен, тварен сми-
съл. Защото говорим за благодатта като 
за Божие действие, което винаги идва от 
Отца чрез Сина в Светия Дух. На нивото 
на Божието действие, което е едно, може 
да има множественост само според възп-
риемателните способности на влизащите 
в синергия с него. Именно затова казваме, 
че благодатта в Църквата е една. Тя е ед-
ната Божия енергия, която изявява едната 
Божия същност. Когато светите отци на 
Църк вата защитават единството на Бога – 
като например св. Григорий Нисийски – те 
го основават на единството на Отец, като 
причина и извор на Сина и Светия Дух – на 
единството на Божията същност, защото 
ипостасите – лицата, са единосъщни и на 
единството на Божията енергия, на един-
ството на Божието действие. Затова неза-

висимо от многообразието на служенията 
в Църквата, те всички се извършват с една 
благодат, с едно Божие действие. В този 
смисъл мястото на благодатта, като Божие 
действие в църковния живот, се опреде-
ля от естеството ѝ като божествена сила 
и действие на Лицата. В този смисъл тя е 
една, нямаме различни благодати, нямаме 
една благодат за тези, които се кръщават, 
различна от тази за венчаваните, различна 
от тази за приемащите монашески пост-
риг или свещенство. Защото тази благодат 
винаги по силата на своя Източник е една. 
Затова св. апостол Петър казва „служете 
един другиму, всеки с оная дарба, как-
вато е приел, като добри разпоредници 
на многоразличната Божия благодат” 
(1 Петр. 4:10), като в следващия стих доба-
вя: „прислужва ли някой, нека прислуж-
ва по силата, която Бог дава” – силата е 
една, а служенията – различни. Божието 
действие в Църквата приобщава в единс-
тво всички нейни членове и ги въвежда в 
божествения живот, в съединението с тяло-
то Христово. Това означава, че в Църквата 
няма безблагодатни членове. В кръщение-
то всички се приобщават в еднаква степен 
към благодатта. В Църквата обаче всеки 
има своето назначение и служение. Когато 
се спира на един текст от Стария Завет, от 
книга Числа, св. Кирил Йерусалимски каз-
ва, че не Духът се е разделил, а благодатта 
се е разделила по мярата на готовността и 
способността на приемащите я. Също и в 
тайнствата се раздава не Духът, а само бла-
годатта изпратена от Него. По повод думи-
те на св. пророк Исаия „и ще почива върху 
Него Дух Господен, дух на премъдрост и 
разум, дух на съвет и крепост, дух на зна-
ние и благочестие” – светият отец добавя: 
„макар Духът да е един и неразделим, но 
действията Му са различни”. В тоя смисъл 
благодатта на Духа също е една, но в своите 
прояви тя е множествена по мярата на го-
товността и способността на приемащите 
я. „Безчислени са даровете на благодатта, 
които Църквата по цялата вселена получа-
ва от Бога” – казва свети Ириней Лионски. 
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Защо имаме нужда от тези дарове? Защо 
казваме, че Църквата няма безблагодатни 
членове? Защото самият живот на тяло-
то Христово е динамичен живот; живот, в 
който спасението е съдействие, синергия 
между човека с неговото действие, с него-
вата енергия, и Божието действие, Божията 
енергия. Именно заради това служението 
се извършва от народа като еклисия. 

Забележете, има две думи в гръцкия 
език които означават събрание: синагоги и 
еклисия – синагогата и църквата. Използ-
ваме думата еклисия, защото събранието е 
от хора, които не са се събрали заради об-
щите си интереси, а защото са призовани 
от Един и защото съставляват Негово тяло. 
Те са хора събрани по Негов призив и това 
именно прави Църквата не просто събра-
ние, а „род избран”. Оттук служенията в 
Църквата са служения, които имат отно-
шение към нуждите на Тялото, които се 
проявяват в призоваването от света (уче-
ничеството) и в изпращането в света (апос-
толството). Затова служенията са толкова 
многообразни: на епископа, на презвите-
ра, на дякона и на Божия народ. 

Евхаристията като център
Ние не споделяме и римокатоличес-

ката представа за Църквата, според която 
мандата на всеки, който служи, извира от 
Рим и от викара на Христос. В римското 
право викар е този, който замества стопани-
на на дома в негово отсъствие. В този сми-
съл римокатолиците считат за викар Петър, 
който съответно предава викарните пъл-
номощия на римските папи. Оттук следва, 
че всеки, който служи в Римската църква 
служи не само защото е служител на трапе-
зата, но и защото има мандат, получен от 
самия викар и няма епископ, който да бъде 
ръкоположен извън този мандат. Всички 
епископи биват ръкополагани за такива в 
храма „Свети Петър” в Рим. Православно-
то богословие гледа на служенията и особе-
но на служението на предстоятеля, като на 
получаващо своя „мандат” от евхаристий-

ната община; затова то се извършва не по 
време на утреня или по време на вечерня, 
или по време на някакво друго последова-
ние, а по време на литургия. В този смисъл 
ние можем да кажем, че евхаристийното 
събрание едновременно служи като сви-
детелство и измолва Божията благодат за 
служението на своя предстоятел. 

В римокатолическата практика съ-
ществува опасността от развитието на 
един подчертан клерикализъм, който да 
постави клирика в позиция, качествено 
различна от тази на останалите членове на 
Тялото Господне; различност, обусловена 
в римокатолическото богословие от ман-
дата, който свещенослужителят получава. 
Протестантизмът изпада в другата край-
ност. Там на клерикализма е противопос-
тавен един подчертан егилитаризъм. Там 
единствено събранието има първата и пос-
ледната дума. То е източникът на мандата 
и източникът на служението. 

Православната църква не може да 
приеме или обоснове богословски нито 
клерикализма нито егилитаризма. Защото 
макар събранието да потвърждава със сво-
ето „достоин” валидността на избора, кой-
то е направило, ние виждаме валидността 
на този избор утвърждавана от поне двама 
или трима епископи, ръкополагащи своя 
събрат. Епископството е служение par ex-
cellence. То разпределя останалите служе-
ния, чрез него получават своята валидност 
пълномощията на презвитера и дякона и 
всяко друго начинание. 

Виждаме че никой не може да бъде 
поставен в Църквата за епископ, само 
заради волята на народа, без съборното 
утвърждаване и признаване от остана-
лите събратя епископи. В църковната 
съборност всеки епископ е съборен епис-
коп, католичен епископ, именно защото 
предстоятелите на други църковни съб-
рания събратя го разпознават като съб-
рат, изразяващ волята на едно конкрет-
но събрание, заедно с което те измолват 
Божията благодат за неговото служение. 
Така в Православната църква няма място 
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нито за клерикализъм, още по-малко за 
егилитаризъм. 

Епископът бива ръкоположен в Евха-
ристията и заради Евхаристията. От нея 
той получава своята идентичност; в нея 
именно той заема мястото, което Христос 
заемал по време на Тайната вечеря. Ар-
хитектурният облик на всяка наша църк-
ва потвърждава това. В олтарната абсида 
епископският трон е в центъра пред св. 
Трапеза, докато синтрона около него е мяс-
то за презвитерите. Същото ни казва и св. 
Игнатий Богоносец, за когото епископът е 
иконата на Христос в евхаристията, а през-
витерите – икона на апостолите. Епископ-
ският трон и синтрона са ориентирани, 
обърнати към Божия народ и в центъра е 
не друго, а светата Трапеза, на която Хрис-
тос се принася и раздава за спасението на 
света. И макар впоследствие, когато зара-
ди иконостаса епископският трон бива 
разположен почти в средата на храма (от 
дясната страна пред иконостаса), това по 
никакъв начин не омаловажава трапезна-
та функция на епископа, откъдето извират 
достойнството, пълномощията и ако щете 
дори „мандата” на цялата пълнота на него-
вото служение. Именно като евхаристий-
но служение епископството е центърът на 
всяко друго служение и за това няма богос-
лужение, а още по-малко литургия, в което 
да не се споменава името на архиерея. 

Разбира се, когато говорим за служени-
ята на Църквата, ние не подменяме факта че 
в нея има и много други, но именно място-
то на епископа в Евхаристията е центърът и 
принципът, който обуславя всяко друго слу-
жение. Затова говорим за Евхаристията, като 
за централно служение на Църквата, като за 
историческото продължение на Тайната ве-
черя, като за изпълнението на Христовите 
думи „Това правете за мой спомен”.

Предизвикателствата 
на съвременния свят
Това само по себе си може да бъде отдел-

на тема. Какви са предизвикателствата на 
съвременния свят, които да са по-различни 

от предизвикателствата на света изобщо? 
Както виждаме „похотта на очите”, „по-
хотта на плътта” и „гордостта житейска” 
са предизвикателства както пред Ева, която 
видяла, че дървото е приятно за очите, при-
ятно за плътта (защото я засища) и дава зна-
ние (храни житейската гордост). Виждаме 
че тези предизвикателства стоят както пред 
Ева (Бит. 3:6), така и пред хората от апос-
толския век, за което свидетелства св. еван-
гелист Иоан (1 Иоан 2:16) – а няма да сбър-
каме, ако кажем, че те са валидни и за съвре-
менния свят. Тогава, с какво съвременният 
свят е по-различен от предишния свят – по 
отношение на похотта на очите, похотта на 
плътта и житейската гордост? Има ли нещо 
в съвременния свят, което го прави уника-
лен, ако не в предизвикателстватаq то в тях-
ната тежест? И преди изпитанията са били 
в същата тежест, но човекът ги е посрещал в 
общността на рода, на племето, на народа. 
Струва ми се, че именно това е голямото 
предизвикателство на съвременния свят: 
липсата на общност, разпада на общност-
та. Днес се е променил не просто светът, 
днес са се променили не просто външните 
обстоятелства, а се е променил човекът – 
човекът днес е все по-изолиран, все по-
зависим от нечовешки фактори. Именно 
това отчуждение, именно алиенацията е 
товарът, който е твърде тежък за носене 
и който прави днешния свят по-особен и 
уникален. 

Когато тежестта на света е била споде-
ляна в общност, тя е била поносима, а ние 
вече живеем в свят, в който според Сартър 
„адът – това е другият”. Отчуждението в 
съвременния свят е на всички нива: на деца 
от родители, на поколение от поколение, 
на класа от класа, на съсловие от съсловие. 
Какви са тези поводи за отчуждение? По-
хотта на очите, похотта на плътта и жи-
тейската гордост си остават постоянните 
императиви, пред които Ева не е устояла и 
нейните съвременни чеда също. Отчужде-
нието ни прави неблагодарни, неевхарис-
тийни същества. Неспособността да благо-
дарим ни отдалечава и от Бога, и от човека; 
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тя превръща другият в чужд, а присъстви-
ето му – в ад и това е най-голямото предиз-
викателство пред съвременния свят. Най-
страшно става, когато отчуждението влезе 
в църква. Идвайки от един свят на функ-
циите, ние влизаме в храма сами и много 
често оставаме сами. Забелязвали ли сте 
колко са различни отношенията в селото 
или квартала и отношенията в мегаполи-
са. В махалата, в квартала хората се разпоз-
нават като личности, като лица, като хора 
с биографии – в мегаполиса хората се раз-
познават като маски, като функции, като 
шофьори и пътници, като чиновници и 
досадници, изобщо като хора без лица, 
без биографии. Казват че това е трагедия 
за съвременния свят, но може ли това да се 
превърне в трагедия за църковното ни об-
щество, за човека който влиза в църквата? 
Може, когато той не бива провокиран да се 
откаже от нея, да се освободи от товара на 
измамната самодостатъчност. Именно за-
това най-големият подвиг в нашия отчуж-
ден свят е създаването на общност. 

Светът има своите начини да ни про-
вокира. Всяка политическа кампания е по-
вод партийните членове да се мобилизират 
и да се почувстват едно цяло. Футболният 
мач, рок-концертът, дори чат-манията – 
също. Безспорно е, че съвременният свят 
живее с неистовата жажда за общуване и 
именно в тази неистовост отделният чо-
век е по-уязвим отколкото който и да било 
от живелите преди само две поколения. 
Именно това прави болката на съвремен-
ния свят по-трудна за понасяне от изоли-
рания индивид, от човека, който толкова 
често бива отъждествяван със своя единен 
граждански номер. 

Всичко това поставя Църквата в уни-
калната ситуация да притежава и да спо-
деля общение. Нещо повече – тя е по де-
финиция общност, надживяла и надживя-
ваща вековни цивилизации и идеологии. 

Но как може Църквата днес да създава 
общности в енории от 30 000 души, от 50 000 
души? Като оперира на нивото на функци-
ята, на професионализма? Често са ми раз-

казвали за хора, които отиват да се кръстят, 
или да се венчаят в църква и единственото, 
което им казват, е колко ще струва и какво 
да си носят. Недоволството им понякога е 
провокирано или от нехайно отношение, 
или от това, което всички наричаме „пре-
тупване”. В какво се състои проблемът – 
дали в това, че вместо един час, венчавката 
е продължила 20 минути? Разбира се, един 
добър свещеник ще извърши всичко „както 
трябва”, ще си кажат довиждане и... по живо 
по здраво. Добре дошли в света на маските, 
на служителите и на клиентите. Но един 
истински свещеник, който оправдава ду-
мата отец би ги посрещнал като чеда. 

Един духовник, един отец, ще създава 
общност и ще въвежда идващите, дори слу-
чайно влизащите, в нея. И това няма да е об-
щност около него самия, а около Този, Който 
дава сила на Църквата да надживява култури, 
цивилизации, идеологии. Тогава солта ще 
има силата да осолява, а маята – да заквасва, 
тогава единоверците ще бъдат Църква. 

Именно затова св. апостол Павел тол-
кова често казва: „любовта на Отца, благо-
датта на Сина и причастието на Светия Дух 
да бъдат с всички вас”. Дали ще преведем 
думата кинония като причастие или като об-
щение няма никакво значение. Причастие-
то, общението на Светия Дух – това е общ-
ността, в която виното и хлябът стават Тяло 
и Кръв Христови. Това е общността, която 
чрез Духа става тяло Христово. Това не е 
някаква сбирка на хора с общи интереси, а 
еклисия, това е общност в и чрез – в Духа и 
чрез Христос. Общност от хора, които мо-
гат да говорят с Бога на ти – които могат да 
Го наричат дори Татко, „Отче наш....”. 

Неслучайно молитвата „Отче наш” е 
непосредствено пред евхаристийните мо-
литви, когато вече влизаме в сърцевината 
на литургията. Тогава хората, които са се 
разпознали като единоверци, които са из-
повядали една вяра и един Символ, трябва 
да осъзнаят, че са нещо повече, че са братя 
и сестри, че могат да се обръщат към Бога 
и да го наричат Отче наш. Тогава отново 
се връщаме към думите на апостола, който 
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говори за „род избран” – род, семейство, в 
който идеологическите, етническите и со-
циалните граници губят своята окончател-
ност. Но и молитвата не изчерпва смисъла 
на литургията. Молитвата ни подготвя за 
истинското общение, за готовността след 
като сме изповядали вярата, след като сме 
изповядали родството си, да пристъпим 
към Господнята трапеза, не по силата на 
своята самодостатъчност, по силата на сво-
ето самодоволство от достойнството си, а 
точно обратно, по силата на своята слабост 
и немощ, която съзнава, че има само един 
начин и само Един, Който възпълва всяка 
човешка немощ и недостойнство, Когото 
можем да молим с думите: „очисти нечис-
тотата на моята душа”.

Ако нашите църковни общини, ако 
нашите енории бяха общности, които жи-
веят с един дух, с един ритъм, с едно си-
новно-бащинско отношение, в което пас-
тира познава своите и своите познават пас-
тирът, подобни въпроси като – колко често 
да се хранят хората от това семейство, или с 
други думи – колко често се причастяват – 
никой не би поставял, защото това ще бъде 
най-естественото нещо, което ще се случва 
в него. Ритъмът на хранене в едно семейст-
во е различен от ритъма на хранене в един 
безличен ресторант. Ако обаче енорията, 
църквата е само място, в което внасяме сво-
ята светска безличност, ако влизаме само 
за да бъдем обслужени или гледаме на слу-
жението си в олтара като чиновници, то-

гава липсата на общност не може да бъде 
компенсирана от нищо. Тогава всички 
предписания за честотата на причастието, 
за поста и пр. ще се реализират само в по-
лето на пиетизма и индивидуалната бла-
гочестивост или с други думи – в полето на 
отчуждението.

 
Много е лесно да бъдеш чиновник. 

Много по-лесно е дори да бъдеш учител, в 
сравнение с това да бъдеш родител, да бъ-
деш отец. Именно заради това съвременни-
ят свят поставя Църквата пред едно огром-
но предизвикателство, пред едно огромно 
изпитание. Имаме две възможности: да 
поддържаме статуквото, като търсим убе-
жище в собствената си самоизолираност и 
самозатвореност, като споделяме в най-те-
сен кръг своите неудовлетворености, или 
да участваме в създаването на общност. 
Разбира се, това е риторичен въпрос. Ако 
Църквата, ако Христос изисква от нас да 
наречем Бога Отче, изпълвайки със смисъл 
тази дума, то това означава да изпълним 
със смисъл и думи като „братя и сестри”, 
„причастие”, „общение”, „общност”. Само 
когато върнем на думите евхаристийното 
им значение, когато се научим да благо-
дарим за всичко, тогава в изграждането 
на общността ще намерим и своето място 
и своята пълнота. Тогава служенията ни в 
Църквата ще бъдат отговор на предизви-
кателствата на съвременния свят.

 Благодаря за вниманието.
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Пламен Сивов: 
Аз благодаря на д-р Стоядинов. 

Сигурен съм, че има много въпро-
си, тъй като нещата, които той каза, 
според мен ни хвърлят в самия цен-
тър на проблема: за нашата собстве-
на църква, за нашето стоене в нея, за 
нейното място в обществото, а също 
и за мястото на православието в съв-
ременния свят. Понякога си мисля, 
че ние имаме нужда от време на вре-
ме, а защо не и постоянно, да при-
лагаме към стоенето си в Църквата 
някакъв еталон, някакво мерило, за 
да видим дали очертанията на това, 
което правим, съвпадат с това, кое-

то трябва да бъде. В това, което чухме, има опит за синтезиране 
на много неща и се надявам в дискусията, която ще последва да 
намерим различните части на пъзела, от който да извлечем тази 
синтетична визия за нашата Църква. Защото истината е, че не мо-
жем да продължим нататък, не можем да говорим за социално, ми-
сионерско или медийно служение на Църквата, без да започнем 
от същностните неща, без да започнем от това, което дефинира 
Църквата. Без да започнем от евхаристията – центъра на Църква-
та – ние не можем да се движим към нейните проявления в света 
и в нашия собствен живот. С това ще приключа своя коментар и 
давам думата за вашите въпроси.

Въпрос на отец Николаос Йоанидис: 
Бих искал да благодаря на господин Стоядинов за хубавото му из-

ложение и да продължа единия от елементите, за които той говори.
Когато римокатолиците проповядват, че Светият Дух изхож-

да и от Сина, и от Отца, следва, че Синът се отдалечава от нас и 
се отъждествява с Отца. А щом Синът се е отдалечил, има нужда 
някой да Го представлява. Точно това място заема папата. Тук се 
корени грешната теза за викара. Оттук и всяка идея за викара при 
нас, православните, би била погрешна. Затова каноните забра-
няват да има епископи без епископии, без седалище. Епископът, 
както много точно беше казано, е образ на Христос и следовател-
но не може друг епископ да го представлява като викар. Казвам 
всичко това, не просто като информация, а за да покажа, че всяко 
отклоняване от православното учение, винаги води до някакво ка-
тастрофално явление в живота на Църквата. 

Ако ми позволите, на това място ще кажа нещо, което и вче-
ра споменах: догматите, учението на Църквата, не са отдалечени 
от живота на Църквата. Догматите изразяват живота на Църквата. Д
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Изпълнителният 
директор на 
фондация „Покров 
Богородичен” Пламен 
Сивов като водещ на 
заключителната сесия 
на конференцията
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Животът на Църквата се организира въз основа на догматите. Ще ви дам един пример от 
моята страна, от Гърция. Много млади богослови отбягват да преподават в училищата 
догмата за Св. Троица, „понеже тези неща са неразбираеми..., кой може днес да вярва в 
тези неща..., тези неща са много над човешкия ум...” – и затова отбягват да преподават 
този догмат. Но, това е голяма грешка. Защото учението на Църквата за Св. Троица, ко-
ето ни изглежда неразбираемо и надминаващо човешката логика, представлява пример 
за общението между хората. Господин Стоядинов много добре говори за общението на 
хората в Църквата. Това общение има за пример общението между лицата в Св. Троица 
и виждаме, че догматът за Св. Троица е прототип, пример за живота на хората. Днес ние 
говорим за обществен живот и придаваме един модерен смисъл на тази дума. Когато го-
ворим за общ живот, за кинония, за общение на хората в Църквата, ние имаме предвид ,че 
прототип е общението на трите Лица. Следователно учението на Църквата има много 
голямо значение за живота на Църквата и това не трябва да се пренебрегва. 

Благодаря много!

Въпрос на отец Стефан Стефанов:
Нашата конференция е към своя край. Докладът, който из-

несе Мариян Стоядинов, беше прекрасен и точно на място; освен 
това прозвуча като обобщение. Виждате как още като се почне от 
темата на епископ Игнатий за идентичността на Църквата,това 
което отец Радован, отец Николаос, господин Чапнин и всички 
други докладчици казаха за катихизата, за мисията на Църквата в 
информационното общество – всички тези неща бяха в една посо-
ка. Остава да чуем доклада на нашия гост от Албания за възкресе-
нието на Албанската църква, нека да го кажем – за възкресението 
на Църквата изобщо. Господин Стоядинов от многото предиз-
викателства изведе на първо място, като най-голямо, разпада на 
общността. Моят въпрос е: защо е толкова трудно да се живее в 
общност? На пръв поглед би трябвало да е по-лесно, би трябвало 
да се стремим към общност някак от само-себе си, да не искаме да 
бъдем отчуждени, да не искаме самотата, да бягаме от нея. Защо 
се получава така – да бягаме от общността?

Отговор на гл. ас. д-р Мариян Стоядинов:
Трудно е, когато се живее неевхаристийно. Днешният човек често забравя да бла-

годари. Човекът след греха е изобщо „неблагодарен” човек. Днешният човек не чува 
думите на Христос „за всичко благодарете!”. В своята изолираност, в своята самост 
той е все недоволен, не благодари за това, което има, а винаги иска нещо, което няма. 
Човек, който живее неевхаристийно, никога не може да бъде щастлив. И причината 
не е в усещането за липса или бедност. Адам и Ева например са имали всичко и пак са 
се провалили. Защо? Защото са пожелали да станат като Бога, но без Бога – без да му 
благодарят, без евхаристия. Именно тази неблагодарност е причина на греха. В тази 
неблагодарност, в това неевхаристийно битие, другият престава да бъде цел, прев-
ръща се в средство. Адам и Ева започват да се прикриват един от друг, крият се и от 
Бога. И в една подобна игра на криеница, в която всъщност човекът изобличава, а не 
скрива себе си, вместо да благодари на Бога за това, което има, той започва да обвинява 
другия: „жената, която ми даде Ти...” – това е неевхаристийният човек. Това е човекът, 
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който не благодари за това, което има, не е щастлив с това, което има, не вижда сми-
съл да благодари на Бога, а напротив – оправдава се с другия и обвинява Бога. И в 
резултат – е нещастен. Той е нещастник, от когото се раждат също толкова големи 
нещастници. Затова е трудно да се живее в такава общност. В тази общност другият е 
ад. Присъствието на другия е причина за дискомфорт, за психологически сривове, за 
емоционални кризи, защото не можем да благодарим на Бога за него. Защо? Защото 
сме неевхаристийни, защото сме неблагодарни. 

Когато Христос създава Църквата Си, Той създава общност, в която хората да се 
научат на благодарение. Може би това е нашият шанс да променим нещо, започвай-
ки от най-важното – способността да приемаме света, човека до нас и обществото ни, 
такива, каквито са и не само да приемаме, но и да благодарим, и да откриваме дори и 
в кризата възможност.

Въпрос на гл. ас. д-р Свилен Тутеков:
Аз имам един въпрос, който съдържа в себе си податки, за 

това, което търсим – един от възможните отговори. Искам да 
върна темата към въпроса за служенията в Църквата. Ако Цър-
квата в самата си структура, като евхаристийна общност се из-
гражда върху определен тип отношения, в определени служе-
ния, които са взаимозависими и могат да съществуват само като 
взаимозависими, т.е. като отношения, върху които се изгражда 
общността – служения на любов. Какво се случва, когато тези 
служения се автономизират, когато всяко едно от тях се разби-
ра само за себе си? Тук можем да отнесем въпроса към проявата 
на клерикализма, към загубата на съзнанието за това, че всички 
кръстени сме царствено свещенство, за това че 
губим съзнание за служението на царственото 
свещенство – дали това не разпада самата общ-
ност отвътре, след като тези служения се обек-
тивират и всяко от тях се схваща независимо 
от другите, независимо от общността. Оттук, 
ако Църквата има за цел да създава някаква 
структура на общение и да я вгражда в съвре-
менния свят, не е ли това едно от най-големи-
те предизвикателства и една от най-големите 
пречки за това Църквата да може да посреща 
предизвикателствата на съвременния свят? 
Струва ми се, че това е посока, в която можем 
да разсъждаваме, тъй като ако вътрешното 
единство на общността, която се изгражда 
върху тези служения, е залогът за формиране 
на тази култура на общението – дали нейният 
вътрешен разпад не обрича на провал нейна-
та мисия в обществото? 
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Отговор на гл. ас. д-р Мариян Стоядинов:
Благодаря за въпроса. Атомизацията е част от разпада на об-

щността и в този смисъл ще бъде пресилено, ако кажем, че светът 
в последните сто години не е повлиял на църковната общност. На-
шето църковно общество носи раните на света, в който живеем. За-
това считам, че има опасност от „вписването” на Църквата в света 
просто като още една от социално-полезните единици или като 
още един сегмент от гражданското общество, напр. Не това е сми-
сълът на Църквата. Оттук произлиза и потребността да осмислим 
служенията ѝ и да започнем от най-главното. Ако Църквата не се 
вписва в света като „солта на света”, тя ще е непотребна. А тя не 
може да „осоли” нетрайното, променливото с кампании, проекти 
и стратегии. Тя може да даде на света Христос, като храна за живот 
вечен, и едва след това, след като е поставила вечността като основа 
и цел, да търси решение за всичко между основата и целта.

Иначе, всяка атомизация ражда съпротива. 
Протестантизмът нямаше да бъде възможен без ри-
мокатолицизма, така както егалитаризмът е само 
реплика на клирикализма. Когато църковният етос 
бъде подменен с някакъв друг, било корпоративен, 
било институционален, било потребителски, цър-
ковната мисия се превръща в провал. Църквата се 
превръща в поле на мисия. В едно своеобразно мяс-
то, в което всеки може да закачи своя билборд и да 
отправи своето рекламно послание.

Благодаря!

Въпрос на Никола Антонов:
Преди да задам въпроса си искам да кажа само 

две думи във връзка с това, което Мариян Стояди-
нов спомена за потребителското отношение към 
благодатта в Църквата, и се замислих, че всъщност 

това, което наричаме евхаристия неслучайно се нарича благо-
дарение именно защото дори самото му название изключва 
възможността за потребителско отношение. Какво имам пред-
вид. Благодарност има там, където има личност, специално от-
ношение, а не там, където има предоставена услуга, за която ти 
си заплащаш и получаваш съответния продукт, където просто 
няма причина да има наличие на каквато и да било благодар-
ност. Най-много, ако има благодарност, тя е от куртоазия, а не 
поради някаква потребност да благодарим. Благодарим на този, 
който е проявил към нас лично отношение и е извършил нещо 
специално, което не е длъжен да извърши, тогава вече изпитваме 
потребност да му благодарим. Та мисля, че ако се опитваме да 
разсеем това неразбиране спрямо тайнствата, които се извърш-
ват в църквата, които често пъти се разглеждат дори от самите 
свещенослужители като услуги. А ако наблегнем именно на този 
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аспект на благодарността, която изисква специално отношение 
можем по-лесно да разясним същността на проблема. 

А сега въпросът ми е свързан с това, понеже става дума за 
предизвикателствата на съвремието и въобще това, на което съв-
ременността ни предизвиква да отговорим или да реагираме по 
определен начин. Как да се справим със следния проблем: об-
ществото изобщо, имам предвид обществото и извън църквата 
(а може би вината е до някъде и в самите нас, които малко или 
много се чувстваме в църквата), очаква от Църквата да бъде ин-
ституция, то разбира много по-лесно проблемите на Ватикана, 
тъй като Ватиканът има своята политическа идентичност. Об-
ществото очаква от Църквата да реагира по определени проб-
леми като институция, т.е. то не разбира нейната основна ми-
сия и нейната същност. Сега например има война в Ирак, ама 
защо Църквата няма отношение към тази война? Няма отно-
шение, защото това не ѝ е работата. Църк вата е ев-
харистийна трапеза и тя си стои на мястото всеки 
ден. Какъв език можем да използваме, каква аргу-
ментация изобщо, какъв подход можем да прило-
жим към този проблем, който е много актуален и в 
момента, и е свързан също и с клирикализма като 
основно предизвикателство, с което трябва да се 
справим. Каква фразеология трябва да използва-
ме, когато се опитваме да убедим обществото, че 
Църк вата не е институция? 

Отговор на гл. ас. д-р Мариян Стоядинов:
Факт е, че нецърковното общество гледа на Църк-

вата като на локално място, от което трябва да идват 
локални послания. Най общо казано, у нас Църквата 
се разбира като солница, а не като сол, в евангелския 
смисъл. А солницата е само една част от кухненския 
сервиз. Имаме място за макароните, за червения пипер, за пудра 
захар... за какво ли не. А същността на Църквата е да бъде сол, т.е. 
да бъде извън солницата, да осолява всичко, да прониква във всич-
ко, да осмисля всичко. 

Има един огромен парадокс в начина, по който очакваме 
Църквата да ни говори. Обществото очаква от Църквата да го-
вори медийно и да разпознае нейната медийна идентичност 
като различна от медийната идентичност на другите. А църк-
вата всъщност говори лице в лице; тя все още общува само на 
нивото на локалната общност, защото още от самото си създа-
ване, в самото си съществуване, в самото си назначение, има за 
цел да срещне човека лице в лице с другия, и нещо повече, тя не 
допуска дори нещо механично, някакъв музикален инструмент 
да замени човешкия глас в богослужението. И именно в това 
човешко общуване, тя едновременно учи и храни с вечен живот. 
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Оттук извира и медийната ѝ несъстоятелност, защото литургията не е събитие за 
която и да е медия. И звучи малко неестествено, когато журналистите съобщават, че 
някъде някой е отслужил литургия. За да звучи все пак като новина, обикновено каз-
ват, че литургията е била тържествена, празнична, заупокойна и пр. Защото в това, 
че е литургия, няма новина. Но ако веднъж Църквата служи „тържествено”, а друг 
път „празнично”, това вече е новина. 

Така, от една страна, Църквата не може да се „случи” като събитие в медиите, а в 
същото време, именно медиите изразяват общественото очакване „Църквата да взема 
отношение”. Въпрос на време е, поне в нашата ситуация, Църквата да усвои и медий-
ното говорене. Тогава сигурно църковното радио или църковната телевизия ще бъдат 
някаква алтернатива, но на фона на какво – Църквата ще говори просто на една от сто-
тиците честоти, по един от стотиците канали. Тогава сигурно ще се говори повече. Но и 
тогава въпросът ще бъде не в говоренето, а в това, което казваме, в това, което поставяме 
като основа и като цел; и много по-важното – в това, което вършим.

Въпрос на отец Георги Фотакиев:
Още от вчера този въпрос стои на дневен ред при мен... ако 

Св. Троица е свободно общение в любовта, то как да обясним на 
съвременния човек, че другият е различен и той трябва да го прие-
ме като такъв, а човекът нито има сили, нито необходимата любов 
за това. Как да узрее за общност и има ли условия за предварителна 
зрялост, за отдаване на другия. Въпросът стои и пред духовници, и 
пред миряни, т.е. как да стане това за всеки един от нас? 

Има и втори подобен въпрос. Ако един духовно беден човек осъз-
нава своята бедност, било духовник или мирянин, и иска да се при-
частява, но осъзнава своята немощ и е неориентиран, какво да прави?

Отгвор на гл. ас. д-р Мариян Стоядинов:
Благодаря за въпроса. Аз си мисля обаче, че това са въпроси за епископ и много ми 

се ще да чуя отговор от епископ, от митрополит: дядо Неофит?

Отговор на Негово Високопреосвещенство Русенски мит-
рополит Неофит:

Вярно е, че трудностите са на лице при работа в енорията. 
Трудно е да се намерят подходящите свещеници, трудно е да 
ги насочим и да възприемат това, което е необходимо за тях-
ната енорийска дейност, но все пак мисля, че тези въпроси ще 
бъдат тема на един друг разговор. Нека да изчерпаме първо 
настоящата тема, а в близко време ще направим възможното и 
в рамките на епархията да се разгледат въпросите на енорийс-
кия живот и епархиалното управление, на духовния живот и 
пастирската грижа. Както си спомняте, в недалечното минало 
имаше много полезни изпитни събеседвания със свещенници-
те, имаше свещенически конференции, на които се изнасяха 
подходящи доклади във връзка с чествания през годината или 
на богословски теми. Всичко това предстои да бъде възстано-
вено и засилено с общи усилия.
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Отговор на гл. ас. д-р Мариян Стоядинов:
Искам да кажа, че тази к онференция е един модел, може би 

модел за епархията. Митрополията, която я организира, вече по-
казва, че вижда отговора на този въпрос. В подобен контекст, кол-
кото повече поводи имаме да се събираме, да чуваме хора и от 
други поместни църкви, толкова по-жив ще бъде диалогът вътре в 
Църквата – в епархията, в енорията – и толкова по-лесно подобни 
въпроси ще намират конкретни отговори; защото е лесно да се 
отговори по принцип, но пастирската грижа винаги е конкретна. 
Добре е разговорът, диалогът в Църквата да не спира, защото мо-
нологът винаги е тържество на егоизма. Добре е вече да се мисли 
за следващата година. Дали следващата конференция ще бъде на 
енорийско, или на епархийско, или на национално ниво – няма 
никакво значение. Важното е да не спира разговорът, диалогът, 
общуването, за да можем да осмисляме своята работа, защото нито 
един от нас не е самодостатъчен в своите отговори. Бих искал да 
чуем мнението и на други от участниците. Искам да поканя отец 
Йоанидис също да каже няколко думи.

Отговор на архимандрит проф. Н. Йоанидис:
Много се извинявам, че отново взимам думата; не бих искал да злоупотребявам. Ис-

кам да кажа някои неща относно това, което каза отеца (о. Г. Фотакиев). Много пъти не 
само един средно-подготвен богослов, но понякога и този, който не е богослов или пък 
е много добър богослов, може да се окаже в положение да не знае какво да прави. Мисля 
че това е един псевдо-проблем, който произлиза от едно лъжливо самоосъзнаване на 
нашето дело. Всички ние в Църквата, и по-специално йереите и архиереите, трябва да 
знаем, че нищо не се постига с наш труд, а с благодатта на Бога. Може да работим от сут-
рин до вечер и в обществото да има някакви резултати, и те да са видни, но ако това дело 
не е подпечатано от Светия Дух, то ще се разпадне и няма да се постигне спасението на 
човека. Следователно е много важно, да работим в Църквата, като имаме съзнанието, че 
не правим нищо, а само това, което всеки един от нас трябва да прави и Божията благо-
дат облагородява и завършва това дело. Това е един основен принцип на православния 
духовен живот. 

Много хора днес вярват, че нашето спасение ще дойде от нашите добри дела 
и че Бог ще ни спаси и ще ни въздаде нещо за добрите дела, които сме направили. 
Това е един римокатолически възглед, който и днес продължава да живее в пра-
вославното пространство. Каквото и да правим ние, това е нищо пред благодатта и 
спасението, което Бог ни дава. Смисълът на гръцката дума „харис”, благодат, пред-
полага, че онова, което ни се дава – благодатта, ни се дава даром, т.е. без ние да сме 
я заслужили ни най-малко. Нашата работа е само една молба към Бога, че желаем 
да получим нещо, а не защото сме направили нещо добро и затова желаем да ни се 
въздаде от Бога. Следователно проблемът на нашето спасение се разрешава в Цър-
квата, в евхаристийната общност, в нашето единение с Христос и със събратята. 
И всеки при реализирането на тази общност, за която говореше отец Стефан, при 
трудностите това е личен неуспех да се съединим с Христос. Вън от единението с 
Христос не само няма спасение, но и живот в Църквата. Свети Максим Изповед-
ник казва, че тези, които няма да се спасят, ще престанат да съществуват. От пръв 



поглед това е в противоречие с Еванге-
лието, което казва, че тези, които няма 
да се спасят, ще съществуват вечно в 
ада. Какво има предвид св. Максим? 
Той казва, че ще престанат да същест-
вуват, защото истинският живот е само 
в Христос. Човек може да продължи да 
живее биологично, но той няма да жи-
вее в Христос, а животът без Христос 
не е живот. На сръбски има една дума 
която на гръцки не съществува „живо-
тари” (живуркане). Истински живот е 
само животът в Христос. Много пъти 
срещаме хора, които са извън Църква-
та, но иначе са добри хора. Тази тяхна 
доброта, която не е в Христос продъл-
жава да е добро, но няма продълже-
ние във вечността. Този добър живот 
не продължава във вечността. Това е 
същественото, понеже животът в Хрис-
тос е истинския, единствения живот на 
човека, защото когато човекът живее в 
Христос, има всички черти на Христос. 
Обикновено ние казваме; да придобием 
добродетели – любовта,човеколюбието 
и други добродетели, и хората вярват, 
че тези добродетели са постигнати с 
някаква лична борба. Ако това е така, 
то трябва да има някаква рецепта как-
во трябва да правим за добродетелта 
на любовта и за другите добродетели. 
Не съществува обаче такава рецепта. 
Христос е ипостасен във всички добро-
детели. Ако ние сме в Христос, тогава 
ще имаме и добродетелите на Христос. 
И всички тези неща отново ни връщат 
към нещата, които каза отецът. На въп-
роса какво да правим: да предоставим 
проблема си на Христос, да се опитваме 
да бъдем заедно в евхаристийната об-
щност, защото това е нещо конкретно, 
не е нещо отвлечено, и тогава, смятам, 
проблемите ще бъдат решени.

Напрегнато съсредоточени в богословието

Журналистката Ана-Мария Кръстева разговаря 
с о. Георги Фотакиев и о. Стоян Бербатов

Митрополит Кирил 
и митрополит Неофит следят докладите
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ЙОРГО ПАПАДОПУЛИ
Директор на младежките програми 
в Албанската православна църква

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 
НА АЛБАНСКАТА 
ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
(Приносът на Православната църква и ролята на ней-

ния духовен водач архиепископ Анастасий Янулатос, за из-
лекуването и помирението на албанското общество)

Преди да започна моята тема, бих искал да благодаря 
на организаторите на конференцията, която се провежда с 
благословението на Негово Светейшество Българския патри-
арх Максим, и по-специално на Негово Високопреосвещенство 
Русенския митрополит Неофит за възможността да говоря 
пред вас за възкресението на Албанската православна църква, 
както и за нейния принос и участие в излекуването и помире-
нието на албанското общество.

Мисля, че е важно първо да кажа нещо за Албания и ней-
ната религиозна история, за да имаме цялостен поглед, ко-
гато говорим за етапите на нейното възкресение.

Албания е една от страните на Балканския полуостров 
в Югоизточна Европа. Тя притежава изключителна природ-
на красота и е заобиколена от съкровищница от историчес-
ки сгради и древни археологически забележителности, кои-
то по разнообразие и ценност могат да се сравнят с всяко 
друго място в средиземноморския свят. В по-голямата си 
част (ок. 70%) страната има планински релеф. В низините 
по Адриатическото крайбрежие са разположени забележи-
телни исторически градове. (Адриатическият бряг предла-
га хубави пясъчни плажове и спокойни борови гори, растящи 
сред пресушени блатисти местности. Албания притежава 
най-голямото разнообразие на диви цветя в Средиземномо-
рието.) Населението на страната е приблизително 3,5 ми-
лиона души и непрекъснато нараства.

Религия 
Албанският народ получава християнското благовестие 

през І век. Това става ясно от посланието на св. апостол Павел 
до римляни от 58 г. сл. Хр., където се казва: „Тъй че разпростра-
них благовестието Христово от Иерусалим и околността дори 
до Илирик” (Рим. 15:19). Задълбочаващото се съперничество 
между Рим и Константинопол, което довежда до разделението 
на Църквата през 1054 г., поставя Албания на границата между 
Източната, Православна църква и Западната, Римокатолическа 
църква. Така, по юрисдикция, в Албания католическата църква 
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остава главно на север, докато Източнопра-
вославната църква се съсредоточава предим-
но на юг. За период от около 500 години, от 
ХV до началото на ХХ век, Албания е в рам-
ките на Османската империя и по-голямата 
част от населението ѝ приема исляма, често 
под натиск. След този период оцеляват ня-
колко важни елемента от съществувалата 
християнска култура. От ХVІІІ век насам 
Албания е единствената мюсюлманска стра-
на в Европа. Данните от преброяването на 
населението преди Втората световна война 
показват, че 25% от населението са били пра-
вославни, 10% – римокатолици и 65% – мю-
сюлмани. На среща със Сталин през 1947 г. 
дългогодишният комунистически лидер Ен-
вер Ходжа определя 35% от албанското насе-
ление като православно. През ХІХ век в Ал-
бания, както и в други части на завладените 
от Османската империя Балкани, пристигат 
малки, но активни протестантски групи. 
Албания остава под османско владичество 
до 1912 г., когато получава независимост и е 
обявена за съвременната държава Албания.

След края на Втората световна война, 
през 1944 г. комунистическата партия пе-
чели властта в страната. От 1944 до 1990 г. 
в Албания господства комунистически 
атеизъм. Режимът не търпи никакъв съ-
перник. Той вижда религията като запла-
ха и обявява безмилостно преследване на 
всички религии. През първите 23 години 
това гонение следва модела на гонения-
та в Русия и другите балкански страни. 
Обществената дейност на духовниците в 
църквите и джамиите е ограничена. Двете 
семинарии в Албания са затворени. Мно-
го хора от всички религиозни общности 
са хвърлени в затвора, където мъченията 
са нещо обичайно, а смъртността е висока. 
Много други са заточени в трудови лагери 
или в отдалечени села, където живеят като 
изгнаници и на практика в робство. Рядко 
е бил наказван само един човек. Неговата 
участ бива споделяна от цялото семейство.

Воден от желанието си да се покаже 
като новатор в световната история (и вдъх-
новен от „Китайската революция”), на 22 
октомври 1967 г. комунистическият режим 
се обявява по конституционен път за пър-
вата и единствена атеистична държава в 
света. Всяка религиозна собственост е кон-

фискувана. Всички оцелели храмове са зат-
ворени без изключение. Забранен е дори 
частният духовен живот. Дори това да се 
прекръстиш може да доведе до присъда и 
затвор. Много църкви са разрушени или 
преустроени за светски цели, превърнати 
в складове, киносалони, обори, а няколко 
църкви оцеляват като музеи.

Религиозната пропаганда е офици-
ално забранена и е поставена наравно с 
фашистката пропаганда. Религиозните 
обичаи и имена са обявени за незаконни. 
За външния свят Албания става една зат-
ворена и почти забравена страна. В про-
дължение на 23 години Христос е разпъван 
отново. Въпреки това хората продължават 
да вярват, не престават да празнуват Възк-
ресение и Рождество Христово по различ-
ни и удивителни начини.

След като през 1991 г. комунистическия 
режим пада, църквите и религиозните общ-
ности започват да излизат от своето подзем-
но съществувание. Една от тези общности е 
Православната църква на Албания. Албан-
ците са толкова жадни за религиозна свобо-
да, че много от тях се събират за църковни 
служби по открити поля или там, където са 
единствените останки от техните някогаш-
ни църкви със счупени камбани и в руини.

Едно ново лозе
В предговора към книгата си „Възкре-

сението на Албанската църква” Джим Фо-
рест пише: „Можем да кажем, че възражда-
нето на Православната църква в Албания 
се е превърнало в една съвременна притча 
за божествения акт на възкресението. Ос-
вен Църквата в Китай, вероятно няма друг 
случай в съвременната ни памет за Църк-
ва, която след фактическото ѝ заличаване 
да се е върнала към младежки живот за по-
малко от десет години”.

Възраждането на нашата Църква е не-
разривно свързано с една личност, с наши-
ят духовен водач Негово Блаженство архие-
пископ Анастасий. В продължение на десет 
години той е служил като епископ в Афри-
ка. От онези години и досега той е удостоя-
ван с множество международни отличия.

На една конференция за ролята на ми-
сионерската работа на Православната цър-
ква (през 1989 г.) архиепископ Анастасий 
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казва: „...ние постоянно говорим за неспра-
ведливостта в този широко отразяван регион, 
а сме безразлични към несправедливостта в 
Европа, като например в Албания, където хи-
ляди християни са потискани, конституци-
онно лишени от всеки израз на вяра, дори от 
елементарното право да имат Църква”.

Няколко години по-късно неговите 
думи бяха в съгласие с делата му. Това ста-
на видно, когато през м. юли 1991 г. той 
прие от Вселенския патриарх на Констан-
тинопол апостолската мисия да основе и 
възстанови Православната автокефална 
църква на Албания.

Автокефалната 
православна църква на Албания
Нека сега направим един кратък прег-

лед на работата на Църквата през измина-
лите 14 години.

През последните десетилетия на ХХ 
век Албанската православна църква се ока-
за в уникално църковно положение и пора-
ди това стана център на голямо междуна-
родно внимание. През периода от 1967 до 
1990 г. се е смятало, че Църквата в Албания 
е напълно ликвидирана под безмилостния 
натиск на най-атеистичната държава и че 
тя е нещо от миналото. От 1991 г. нататък 
обаче започна забележително възраждане 
и развитие, което се разпростря и в много 
сфери на обществения живот.

Възстановяване 
на духовния живот на Църквата
Църквата започна с възвестяване на 

Евангелието на любовта и мира. Тя раз-
ви богослужебен живот и формира едно 
християнско (православно) съзнание. Тя 
основа православни енории с активен ли-
тургичен живот в редица големи и малки 
градове, както и в стотици села, и създа-
де православни интелектуални, женски и 
младежки организации, които подпомагат 
дейността на Църквата. През 1998 г. беше 
възстановен Синодът на Албанската пра-
вославна църква.

Ръкоположение на нов клир 
и богословско образование
От 440 православни свещеници, слу-

жили преди комунизма, бяха оцелели само 

22 възрастни свещеници. Църквата започ-
на да обучава и подготвя местни кадри. 
През февруари 1992 г. нашият архиепис-
коп нае помещения в един стар, рушащ се 
хотел и основа семинария. Това училище 
прерасна в Богословска академия „Възк-
ресение Христово”, която през 1996 г. се 
премести в новопостроен учебен комплекс 
при манастира „Св. Влас” в Дурас.

Днес ние имаме 131 нови духовници, 
всичките албански граждани, които са за-
вършили тригодишен висш богословски 
курс. Те наследяват тримата православни 
свещеници, които са живи от предходното 
поколение. Днес в Академията получават 
богословско образование и жени, които 
ще служат като организатори в Църквата. 
В нашата Църква служат и 5 чуждестранни 
духовници. Много от студентите, които се 
дипломират в нашата академия, продъл-
жават образованието си в чужбина в извес-
тни богословски школи. 

През септември 1998 г. в Гирокастра 
беше открито Средно църковно училище 
„Свети Кръст”, в което е осигурено място 
за 90 ученика.

Младежка дейност
 50-те младежки организации, които 

бяха създадени из цялата страна, органи-
зират духовни и културни дейности.

 През 1999 г. в Тирана беше разкри-
то Национално младежко бюро, а във всяка 
епархия бяха разкрити регионални бюра.

 Всяка година младежите участват 
в различни дейности, като летни и зимни 
лагери, ангажиращи повече от 1600 млади 
хора от цяла Албания. Два лагера за мла-
дежи са организирани в Гликомили, близо 
до Дропули, и в Цука, близо до Саранда. 
Други младежки дейности включват кон-
ференции, олимпийски игри, програми на 
побратимени градове, дейности за млади 
хора с увреждания, екскурзии, младежки 
фестивали и др. Организирани са летни 
лагери за деца от района на Малишево в 
Косово, за да се развиват отношения, съз-
дадени по време на кризата от 1999 г.

 Специално внимание се обръща 
на студентите в университетите на Тира-
на, Елбасан и Вльора. За тези млади хора 
се организира изучаването на Библията, 
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отслужването на богослужения, чуждоези-
кови курсове, екскурзии и др. 

 От 15 до 22 юли 2003 г. на територи-
ята на Богословската академия се проведе 
17-та Генерална асамблея на Синдесмос, 
световният съюз на православната младеж. 
В това събитие взеха участие 150 делегати 
от 40 страни.

 От 17 до 23 август 2004 г. на терито-
рията на Богословската академия и манас-
тира „Св. Влас” се проведе конференция 
с участието на православни младежи от 
всички балкански страни. Това беше един 
първи опит за сближаване на балканската 
православна младеж и имаше за своя тема 
„Заедно с Христос”.

Строителство
Според статистика от италиански из-

точници през периода на голямото гоне-
ние са разрушени ок. 1600 православни 
църкви и манастири. Възстановяването на 
тези сгради беше приоритетна задача за 
Църквата.

За да посрещнем нашите организа-
ционни и текущи нужди, ние изградихме 
специална служба за техническо обслуж-
ване, оборудвана предимно с местни архи-
текти и инженери.

 89 нови църкви бяха построени от 
основи, 5 манастира и 74 църкви паметни-
ци бяха обновени и реставрирани, а 141 
църкви бяха ремонтирани.

 Бяха построени повече от 20 други 
сгради, като комплекса на Богословската 
академия и манастира „Св. Влас” близо 
до Дурас, и детския дом „Надежда”, ар-
хиепископския център, митрополитски-
те центрове в Гирокастра, Корча и Берат, 
гимназията за момчета „Свети Кръст” в 
Гирокастра, общежитието за момичета 
във Вулиарати, диагностичния меди-
цински център, духовно-образовател-
ния център в Люшня, дома за монахини, 
пансиона в Тирана, младежки центрове 
и пансиони в Корча, Елбасан и Кавая, 
по-малки сгради за детски градини и 
клиники в други градове и центъра „На-
зарет” – комплекс от църковни работил-
ници в Тирана, включващи печатница, 
свещоливница, дърводелски цех и атели-
ета за иконография и реставрация.

Издания
За да се подсили църковната рабо-

та с печатни материали, беше създадена 
църковна издателска служба. Църковната 
печатница издава месечния вестник „Ng-
jallja” („Възкресение”). През следващите 
години се появиха и други издания, като 
месечното детско списание „Gëzohu” 
(„Радвай се”), студентския бюлетин „Fjala” 
(„Слово”), англоезичния осведомителен 
бюлетин „Вести от православието в Алба-
ния”, младежкото списание „Këmbanat” 
(„Камбани”) и различни литургични, ду-
ховни и академични книги. През измина-
лата година станахме свидетели на изли-
зането на още три книги: литургическа 
книга, съдържаща много от специалните 
служби на Църквата, издание, съдържа-
що материали, представени на църковния 
симпозиум „2000 години християнско из-
куство и архитектура в Албания” и превод 
на книгата „Глобализацията и православи-
ето” от архиепископ Анастасий.

Социални програми
Освен възстановяване на своите орга-

низационни и духовни структури Църк-
вата предприема важна дейност и в други 
области като здравеопазване, образование, 
подпомагане и развитие, култура, околна 
среда и туризъм.

Здравеопазване
Приносът на Църквата в областта на 

здравеопазването започна през 1992 г., 
когато бяха доставени големи количест-
ва лекарства и друго много необходимо 
оборудване на болници и клиники из 
цялата страна.

 Диагностичният медицински цен-
тър „Благовещение”, където работят някои 
от най-добрите лекари на Албания и един 
американски лекар, оказва здравна помощ 
на повече от 6000 пациенти месечно, неза-
висимо от тяхната религиозна принадлеж-
ност. Центърът поддържа и отделение за 
спешна хирургия.

 Медицински клиники същест-
вуват също в Кавая, Люшня, Корча и в 
село Йоргуцати. Подвижна зъболекарс-
ка клиника осигурява зъболекарска по-
мощ в селата.
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Образование
Освен богословската академия и цър-

ковната гимназия, споменати по-горе, Цър-
квата откри 13 детски градини в градовете 
Тирана, Дурас, Кавая, Корча, Елбасан, Пог-
радеци, Люшня, Саранда, Пърмети, Вльо-
ра, Шкодра и Гирокастра (2) с общо около 
800 записани деца, като прием се предлага 
особено на деца от бедни семейства.

 10 държавни училища и 6 детски 
ясли в различни части на страната бяха 
напълно обновени и обзаведени от Църк-
вата, а други бяха обзаведени. За децата от 
сиропиталището беше построена спортна 
площадка.

 В Тирана беше създаден институт 
за професионално обучение „Духът на 
любовта”, където на завършилите средно 
образование се предлага курс от четири 
семестъра в шест различни области: ин-
форматика, бизнес управление, микро-
биолози лаборанти, компютъризирано 
счетоводство, иконография и реставрация 
на предмети на културата. През 2002 г. в 
Дервицани и Гирокастра беше открит вто-
ри институт за професионално обучение с 
два факултета.

 През 2002 г. Църквата отвори албан-
ско-американско основно училище „Буди-
тел”, което следва албанската учебна прог-
рама, като използва американски методи 
на преподаване.

Усилия, насочени 
към социално подпомагане
Чрез службата „Дякония агапес”, коя-

то бе създадена през 1992 г. с цел да работи 
в областта на социалните нужди на стра-
ната, Православната църква разви широка 
социално-благотворителна дейност. По 
време на политическите и социални кризи 
от 1992, 1994, 1997 г. Църквата събра и пре-
насочи към различни държавни социални 
институции хиляди тонове храна, облекло 
и лекарства. 

След безредиците от 1997 г. Църквата 
съдейства за възстановяването на разру-
шените университетски сгради в Тирана и 
Гирокастра.

През 1999 г., когато Албания приема-
ше вълни от бежанци от Косово, църков-
ната служба „Дякония агапес” заедно със 

Съвместно действие на църквите (ACT) на 
Световния съвет на църквите организира-
ха мащабна хуманитарна програма за по-
вече от 12 милиона долара. Посредством 
тези усилия около 33000 бежанци получи-
ха помощ под формата на храна, облекло, 
подслон и лекарствени средства.

Проекти за развитие
 Църквата подкрепя многобройни 

хуманитарни програми, включващи земе-
делски и животновъдни проекти в планин-
ските райони, изграждане на пътища и 
водопроводни съоръжения, здравни и со-
циални програми за жените на село, прог-
рами по здравно образование за селските 
деца, селски здравни центрове, телекому-
никации, училища, сиропиталища, бол-
ници, заведения за незрящи хора и хора с 
увреден слух, за възрастни, трапезария за 
бедни, служение в затворите (например тя 
финансира създаването на оранжерия, за 
да се осигури доход на затворниците).

 Беше организиран хор за византийс-
ки песнопения, който издаде касети и диско-
ве. Редовно се провежда семинар по възраж-
дане на традиционната църковна музика.

 Беше създаден семинар по консер-
вация на икони със задачата да се обучи 
едно ново поколение иконографи, които 
да възродят традиционната православна 
иконография.

 Бе учреден Отдел по културното 
наследство, който да се грижи за всички 
религиозни сгради в Албания, считани за 
паметници на културата. Неговата дейност 
включва каталогизиране на тези паметни-
ци, осъществяване на проекти за рестав-
риране на паметници и сътрудничество с 
държавните институции, свързани с тази 
област. Досега Църквата е изразходила по-
вече от 3 милиона долара за реставриране 
на паметници.

 Първата православна радиостан-
ция „Ngjallja” („Възкресение”) започна из-
лъчване на предавания през 1998 г.

 Църквата също така спонсорира 
важни академични публикации, произве-
де пет документални филма и организира 
различни симпозиуми и изложби на кул-
турни теми.
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Околна среда
От м. март 2001 г. се реализира приро-

дозащитна програма, която включва обу-
чението на 15 албански докторанти (всеки 
от които притежава диплома по биология 
или лесоинженерство и опазване на окол-
ната среда) в Института за професионално 
обучение и програми за защита на екосис-
темата в района на Звернец, течението на 
река Вьоса, гора Логара и управление на 
твърди отпадъци в два града на Албания.

Участие в икуменическото движение
 Албанската православна църква 

участва активно в дейността на Православ-
ната църква по света, както и в различни 
икуменически конференции и програми.

 Църквата е пълноправен член на 
Световния съвет на църквите и Конфе-
ренцията на европейските църкви, на ко-
ято архиепископ Анастасий е вицепрези-
дент. Въобще тя съдейства на усилията за 
мирното сътрудничество и солидарност в 
Югоизточна Европа.

Приносът на Църквата и ролята на 
нейния духовен водач 
архиепископ Анастасий 
за излекуването и помирението 
на албанското общество

Много са предизвикателствата и труд-
ностите, които трябва да се посрещнат, за да 
се изгради отново една църква. Жестоката 
агресия на комунистическия режим заедно 
с разрушаването на сградите и манастирите 
на Църквата засегна отрицателно и сърцата 
на хората. Едновременно с усилията и бор-
бата да възкръсне от развалините на мина-
лото Църквата пое една важна роля при пос-
рещането на различните предизвикателства, 
като облекчаване на болката от миналото и 
изправяне пред проблемите, през които на-
шата страна премина през тези 14 години на 
социално и икономическо преустройство.

Усилията на Църквата за излекуване 
и помирение бяха насочени в пет основни 
посоки: 1) към членовете на своето правос-
лавно семейство в Албания; 2) към други-
те християнски изповедания; 3) към други 
религиозни общности и особено към мю-
сюлманската общност; 4) към така нарече-

ните атеисти; 5) към останалите страни на 
Балканите.

1. След 50-годишен период на атеизъм 
не беше лесно да се възстанови Правос-
лавната църква на Албания. Беше трудно 
също и да се разпространи евангелското 
послание, защото през годините на ко-
мунизма хората се придържаха или бяха 
създали свои собствени обичаи. Някои от 
старите традиционни обичаи бяха добри 
и затова Църквата ги запази, но тя трябва-
ше да отхвърли голям брой други, а някои 
трябваше да бъдат преобразени чрез сила-
та на Светия Дух.

Едно от най-големите предизвикател-
ства пред нашата Църква беше да се спре 
разделението сред православните христи-
яни и да се укрепи единството вътре в на-
шата Църква.

А. Отличителна черта на Православ-
ната Църква в Албания е разнородният 
етнически състав на православните хрис-
тияни (албанци, гърци, славяни и власи). 
Главната цел на Църквата беше да изгра-
ди връзка на единство сред православните 
християни. Излизайки от жестоко гонение, 
беше абсурдно православните вярващи да 
останат разделени и да не бъдат всички за-
едно в Автокефалната православна църква 
на Албания. Щеше да бъде огромна греш-
ка, ако Църквата се беше разделила според 
своите етнически елементи. За да избегне 
едно такова разделение, нашият архиепис-
коп винаги казва, че „разделенията намаля-
ват жизнеността на една общност.” „Гората 
е по-хубава, когато се състои от много раз-
лични дървета. Тя притежава своя харак-
терност и живост, когато в нея има не само 
борове, но също и ели, дъбове, букове и 
много други. Всички видове дървета трябва 
да растат свободно под слънчевите лъчи.”

Б. Друг проблем на нашата Църква 
беше нейното отношение към правос-
лавните християни, които се бяха отрек-
ли или бяха предали Църквата. Много 
от тях бяха подкрепяли инициативите 
на атеистичния режим по своя воля или 
по принуда и бяха отговорни за прес-
ледването на много духовници и техни-
те семейства. След падането на комуниз-
ма много от тях се опитаха да се върнат 
към Църквата.
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Ето един пример: По онова време на-
шият архиепископ организираше различ-
ни посещения на интелектуалци от раз-
лични области. По време на една среща с 
интелектуалци, която провеждахме в Кор-
ча, един човек се изправи и каза: „Трябва 
да призная нещо пред всички вас, нещо, 
което съм носил в себе си толкова много го-
дини. Искам да разкрия пред вас моя грях. 
През периода на комунизма аз бях първи-
ят, който посегна да разруши камбанари-
ята на манастира във Воскопоя, близо до 
Корча. През всички тези години аз живях с 
това угризение на съвестта. След рухване-
то на комунизма работя като епитроп на 
доброволни начала, защото искам да зап-
латя за онова, което съм сторил. Не мога 
повече да крия това. Искам всички вие да 
знаете за това ужасно деяние в моя живот. 
Ден след ден аз се моля Бог да ми прости 
за това, което съм сторил. Надявам се, че 
Бог ще ми прости, но сега почувствах мир, 
защото изповядах пред вас това, което ме 
измъчваше толкова дълго.”

Дълг на Църквата беше да научи сво-
ите верни да прощават. Църквата прие 
всички онези, които се разкайваха за оно-
ва, което бяха извършили в миналото и им 
позволи да се включат в нейната органи-
зация. Тя беше против всяка тенденция за 
създаване на антикомунистически фронт. 
Отговорът на нашия архиепископ по отно-
шение на тази тенденция беше следният: 
„Ние трябва да сме благи с тези хора и в 
никакъв случай сурови. Хлябът ни е по-
вкусен, когато го ядем с мед, а не с оцет. 
Постепенно трябва да забравяме миналото 
и да гледаме напред в бъдещето.”

2. Албанската православна църк-
ва подчертава необходимостта от добри 
взаимоотношения и мирно съжителство 
с другите християнски общности. Като 
участник в Международното икуменичес-
ко движение в продължение на няколко 
години, архиепископ Анастасий положи 
усилия да привнесе силата и разбирането 
на това движение и в Албания чрез дух на 
мир и помирение.

В сравнение с другите християнски об-
щности в Албания православните христи-
яни са мнозинство. Нашата Църква никога 
не е злоупотребила с това преимущество 

благодарение на развитието на отноше-
ния с католиците и протестантите.

През м. септември 1996 г. по инициа-
тива на архиепископ Анастасий беше съз-
дадено Библейско дружество. Главният 
въпрос сред членовете на Изпълнителния 
съвет беше броят на делегатите от протес-
тантска страна, които да участват в Об-
щото събрание. Виждайки напрегнатата 
атмосфера и начинът, по който протича-
ше дискусията, архиепископ Анастасий 
прикани всички да помълчат за няколко 
минути. След това той каза: „Тъй като сме 
мнозинство, ние ще оставим повече място 
за нашите братя, които са малцинство.”

Ето и един друг случай по повод съ-
битие, случило се в село Гинар. Жителите 
на това село принадлежат към православ-
ната вяра. Две монахини от католическата 
църква отворили културен център в това 
село, като били наясно с факта, че селото 
е 100% православно. Нашият архиепископ 
имаше смелостта да каже открито на во-
дачите на Римокатолическата църква, че 
„ако се нуждаете от цифри или статисти-
ка, които да показват нарастването на ка-
толиците в Албания, просто ни кажете и 
ние ще ви дадем няколко от нашите села.” 
Неговата прямота и смелост да говори за 
това явление прекрати недоразуменията 
между тези две общности. Не е възможно 
да съдействаме на дългия процес на поми-
рението, ако не сме самокритични. Ние 
трябва да имаме смелостта да говорим за 
положителните и отрицателните страни 
на даден въпрос, но преди всичко, трябва 
да бъдем честни. Това ще помогне на на-
шите вярващи да живеят заедно.

3. Въпреки сложната си история Алба-
ния се отличава със забележителна религи-
озна търпимост. Традицията на уважение 
и общуване между различните религиоз-
ни общности продължава и днес. Органи-
зират се редовни междуконфесионални 
срещи и събития с участието на всички 
Църкви, на които нашият архиепископ е 
активен участник.

Изграждането на добри взаимоотно-
шения с мюсюлманската общност е друг 
приоритет на нашата Църква. Такива вза-
имоотношения са характерни за албанс-
ката история, но трябва да се води диалог 
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между тези две общности, за да се насърчи 
търпимостта и мира, както и съвместното 
съществуване.

Другото предизвикателство за Ал-
банската православна църква бяха съби-
тията от 1999 г., когато в Албания влязоха 
стотици хиляди бежанци от Косово. Като 
осъзнаваше факта, че тези хора са от мю-
сюлмански произход, Църквата трябва-
ше да разгледа ролята си в тази трагедия, 
където имаше само две възможности: да 
остане безразлична или да се доближи до 
хората, които бяха в нужда. Призивът, с 
който архиепископ Анастасий се обърна 
към своите хора, се съдържаше в стихо-
вете от Библията: „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 напоихте; 
странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и 
Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте” 
(Мат. 25: 34–36). 

Нашата Църква прегърна тези хора в 
нужда без да пита за тяхната религиозна 
идентичност. Тя мобилизира всички свои 
членове, особено младежите и жените и 
потърси съдействие от активни приятели 
по целия свят, събра повече от 12 милиона 
долара, облекчи страдащите и подпомог-
на повече от 32000 бежанци.

Последен беше закрит палатковият 
лагер, който нашата Църква изгради.

След едно от първите си посещения в 
бежанския лагер нашата студентка по богос-
ловие М. М. разказа следното: „Отначало аз 
не исках да посещавам хората от Косово. По-
ради лошите неща, които бях чула за някои 
от тях, и от личен опит аз мислех, че всич-
ки косовари са такива. Но после си спомних 
какво ни заповядва Бог: да обичаме враго-
вете си. Попитах нашия архиепископ, дали 
да им кажем, че сме православни, и дали да 
си нося кръстчето. Той мъдро отговори, че 
е по-добре да им покажа какво изобразява 
кръстът, огромната любов на Христос към 
всички хора на този свят. И така, аз реших 
да отида там и да бъда като добрия самаря-
нин. Такива бяха мотивите, които ме под-
тикнаха. Първата палатка, в която влязох, 

беше на една възрастна двойка с децата им. 
Щом ме видяха да приближавам палатката 
им, те веднага станаха и с отворени обятия 
ми казаха: „Добре дошла, добре дошла, ти 
изпълни „дома” ни с радост.” Отначало си 
помислих, че са ме сбъркали с някой друг. 
По време на нашия разговор аз осъзнах, че 
не са ме объркали. Децата им ми казаха, че 
по този начин техните родители посрещат 
всеки. За тях е нещо много важно, когато ня-
кой ги посети, защото това показва, че той 
е загрижен, че има добра душа. През двата 
часа, които останах там, ние не говорихме 
толкова за техния проблем. Беше изненадва-
що, защото аз отидох там, за да ги утеша, но 
сама се научих да имам смелостта да се изп-
равям пред всеки проблем, който се появи в 
живота ми. Аз отидох, за да дам любов като 
добрия самарянин, а отнесох със себе си по-
вече любов, отколкото заслужавах.”

Докато някои среди се опитаха да 
внесат религиозен момент във войната в 
Косово, архиепископът енергично и неед-
нократно протестира: „Никой няма право 
да използва свещения елей на религията, 
за да усилва пламъка на въоръжените кон-
фликти. Религията е божествен дар за уте-
шение на сърцата, изцеление на раните и 
помиряване на хората”.

Едно от усилията, които единствено 
Православната църква направи, беше да 
прояви особена загриженост към повече от 
3000 косовски майки, родили своите деца в 
родилните домове на Тирана. Всяка май-
ка и новородено получиха своите първи 
дрешки и необходими материали от ръце-
те на вярващи от Православната църква. 
В множество по-особени случаи Църквата 
отговори с всичко, което имаше.

След като посети Албанската правос-
лавна църква през 1999 г., един шведски 
журналист писа: „В един район на света, 
белязан от етническо разделение и кон-
фликти, християните протягат ръка към 
мюсюлманските бежанци ежедневно с 
мащабни хуманитарни операции и от-
делни действия на християнско състра-
дание. По такъв начин Църквата служи 
като осезаем свидетел на един възглед, 
според който всички Божии чеда живеят 
в мир и съгласие”.
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Целта на нашата Църква беше да избе-
ре живота във всяка една ситуация и да отх-
върли изкушението да се мразят и нараня-
ват другите; да разглежда всяка омраза като 
грях и винаги да зачита останалите; никой 
не бива да бъде смятан за враг. Тази позиция 
вдъхнови също и други религиозни водачи.

4. Дверите на нашата Църква са от-
ворени за всички, които искат да влязат, 
християни, мюсюлмани и невярващи. Ал-
банската православна църква има реален 
принос в утвърждаването на дълбоко ува-
жение към всяко човешко същество, дори 
към онези, които са се обявили за атеисти. 
В книгата „Възкресението на Албанската 
църква” авторът казва следното за ролята 
на архиепископа в това отношение:

„Макар че официалното му титулува-
не е архиепископ на Тирана, Дурас и цяла 
Албания, Анастасий понякога е наричан 
архиепископ на Тирана и всички атеисти. 
Той не възразява срещу това титулуване. 
„Аз съм архиепископ на всеки. За нас все-
ки човек е брат или сестра. Църквата не е 
просто за себе си. Тя е за всички хора. Как-
то казваме пред олтара на всяка Литургия, 
да бъде Твоята воля „за всички и заради 
всичко”. Ние също се молим за онези, ко-
ито ни мразят и за онези, които ни обичат. 
Така ние не можем да имаме врагове. Ако 
други искат да видят в наше лице врагове, 
това е техен избор, но ние не ги считаме за 
врагове. Ние отказваме да наказваме оне-
зи, които наказват нас. Помнете винаги, 
че на Страшния съд ще бъдем съдени за 
това, дали сме успели или не сме успели да 
обикнем Христос в „тези, най-малките.”

5. Отвъд балканската и европейска 
перспектива визията на Албанската църк-
ва е библейска и вселенска, като с уваже-
ние и любов обхваща целия свят, който 
Самият Христос възлюби.

а) В продължение на много години 
Албания беше най-изолираната страна и 
може би най-много управляваното от страх 
общество. През годините на комунизма тя 
беше последователно съюзник на Югосла-
вия, Русия и Китай, но накрая се оказа без 
съюзници. Много години преминаха в пос-
тоянно очакване на нашествие. Режимът на 
Ходжа изгради стотици хиляди бункери за 

защита на страната от чужди врагове, като 
гърци и италианци. Заради своя гръцки 
произход не беше лесно архиепископ Анас-
тасий да бъде приет от всички албанци. От 
друга страна, неговият произход послу-
жи като средство за връзка между тези две 
страни. Освен това, благодарение на своята 
личност, той можа да послужи като посла-
ник на мира за разрешаване на някои от 
конфликтите между Гърция и Албания.

б) Опитът на архиепископ Анастасий 
в утвърждаване на съвместното същест-
вуване и мира между различни групи се 
цени в християнския свят, както и на много 
други места. От 11 до 13 юни 2001 г. в Мор-
же, Швейцария, архиепископ Анастасий 
беше председател на кръгла маса, органи-
зирана по време на един конфликт между 
албанци и македонци в бивша република 
Македония. На тази среща бяха покане-
ни представители на всички религиозни 
общности в тази страна, за да дадат своя 
принос за намаляване на напрежението и 
постигане на мир. Думите на архиепископ 
Анастасий бяха използвани като обща дек-
ларация, която беше подписана от всички 
участници: „Мирът сам по себе си е нещо 
ценно. Както войната не бива да бъде ос-
тавяна само в ръцете на войниците, така и 
мирът не бива да бъде оставян единстве-
но в техни ръце. Религиозните общности 
трябва да използват всеки източник за из-
целение и помирение. Войната започва в 
сърцето на човека, затова и мирът трябва 
да започне в дълбините на нашето сърце.”

Процесът на излекуване и помирение 
в нашите църкви, както и в нашите общес-
тва, е дълъг, труден и непрестанен. Трябва 
да започнем първо със себе си, своите се-
мейства, своите съседи, своите църковни 
общности и после да продължим към дру-
гите религиозни общности, другите стра-
ни и към всяко човешко същество. Както 
често казва архиепископ Анастасий: „Все-
ки, без разлика на възраст или класа, богат 
или беден, неизвестен или прочут, негра-
мотен или образован, всеки в крайна смет-
ка, дълбоко в сърцето си копнее да празну-
ва възкресението и пълнотата на живота”.

Превод от английски: Божидар Питев
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В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
С благословията на вашия митрополит Неофит се 

намирам в този град по повод на православната конференция 
и с Божията благодат, и с благословията на митрополита ще 
кажа няколко думи за вашата любов от днешното евангелие. 
Днес чухме евангелието на Неделя на самарянката. Видяхме 
как Господ Иисус Христос представя Себе Си на жената 
самарянка, как я учи къде трябва и как трябва да се покланя 
на Бога и да ѝ казва, че Бог не е само в храма, а е навсякъде, 
и особено в душите на хората. Виждаме, че Синът и Словото 
Божие се разкриват чрез жената самарянка на всички нас. 
Учи ни, кой е Отец, кой е Сина, и не след много време, на 
Петдесетница, ще ни научи кой е Светият Дух и какво е 
Църквата. Самарянката е била една обикновена жена от 
народа и, разбира се, грешна жена. Това ни учи, че Христос 
не е дошъл на света за праведните, а най-вече за грешните и 
пред тях се открива. Всеки един от нас е човек несъвършен 
и с грехове, и Бог се разкрива пред всеки един от нас и ни 
учи къде да Го намерим. И след Неговото Възкресение и 
Възнесение на небесата и основаването на Неговата Църква 
намираме Христос в църквата, в Тайнствата и особено в 
тайнството света Евхаристия. Тайнството света божествена 
Евхаристия е особена тайна на Църквата. В това тайнство – 
в светата Евхаристия – отново живеем живота на Христос, 
отново живеем всичко, което е създал за нас – Неговото 
рождение, Неговата проповед, Неговите чудеса, Неговият 
кръст, Възкресението и Неговото Възнесение на небесата и 
то ни дава възможността да се причастим с Неговите Тяло 
и Кръв. Не можем да мислим за живот на християнина 
извън и без Христос. Следователно на всяка света Литургия, 

Проповед 
на архимандрит Николаос Йоанидис
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когато ни се предлагат Тялото и Кръвта Христови, трябва да 
пристъпваме със страх, вяра и любов, за да приемем Светите 
Му Тяло и Кръв. Друга цел светата Литургия няма, освен 
приемането на Тялото и Кръвта Христови. И чрез Тялото 
Христово, единени всички в Него, да се причастим в този 
живот с Вечния Живот. Това е целта на нашия живот, братя и 
сестри – вечният живот на Отца и Сина и Светия Дух, живот, 
който Христос ни дава с широко разтворени ръце и с любов. И 
е жалко, когато идваме на Литургия, да не се причастяваме с 
Тялото и Кръвта на Христос. Това е все едно да обръщаме гръб 
на самия Христос, когато свещеникът със Светите Дарове ни 
кани към свето причастяване. Всеки един от нас е сътворен 
от Бога, за да живее във Вечния Живот. Следователно целта 
на нашия живот тук, на земята, е една-единствена – как 
с всичките си сили да се съединим с Христос? Когато ние 
сме съединени с Него, тогава имаме всички божествени 
добродетели, защото във всяка добродетел е представен 
Иисус Христос. Когато говорим за добродетелта на любовта, 
на милосърдието и за други добродетели, всъщност ние 
имаме предвид самата Личност на Иисус Христос и това е 
единственият път да придобием всички тези добродетели – 
единението ни с Богочовека Христос. Днес Христос в 
Евангелието научи самарянката, а чрез нея и всички нас, че 
е Син Божий, Който е дошъл на света за нашето спасение. 
Днес Христос както пред самарянката, така и пред нас, се 
разкри като Син Божий и ни предлага Своята Кръв и Своето 
Тяло, за да участваме във Вечния Живот, който започва в 
този свят чрез Жениха и продължава във вечния живот. 

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
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Заключителни думи 
на Негово Високопреосвещенство 
Русенски митрополит Неофит

Ваше Високопреподобие, 
Ваши Високиблагоговейнства, 
възлюбени в Господа братя и сестри,
През тези дни, от втората половина на изтеклата седмица, в нашия град Русе 

имахме радостно събитие – проведе се междуцърковна и международна конферен-
ция на тема: „Църквата и съвременното общество”. Конференцията беше уваже-
на от представители на балканските църкви и на Руската църква. Мнозина от вас 
присъстваха на откриването на конференцията и на провеждането на нейните за-
седания и имат впечатления от големия интерес, който бе проявен към темите и 
докладите на конференцията, изслушани с голямо внимание. Проведе се широка и 
задълбочена дискусия по важни въпроси за общуването на Църквата с обществото. 
Всички се обединихме около истината Христова, че където е Светата Евхаристия, 
където е Божественото присъствие на Господа Нашего Иисуса Христа, там е Него-
вият мир, там е Неговата любов, там се разпространява красотата на живота в наше-
то общество. Затова ние сърдечно благодарим на тези събратя, които откъснаха от 
ценното си време и от близо и далеч дойдоха, за да вземат участие в тази важна за 
нашето съвремие среща, чиито плодове ние вече виждаме, и благодарим Богу, за-
щото от Него е всеки съвършен дар, който е необходим на нашия живот. Благодаря 
на Негово Високопреподобие отец Николаос Йоанидис от Атинския университет 
за произнесеното празнично слово, за произнесения доклад на конференцията, за 
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вниманието, което прояви към всички нас по време на нашите срещи, разговори и 
общуване. От другите гости от чужбина приятно ми е да поздравя Негово Високоб-
лагоговейнство отец Даниел от Богословския факултет в Букурещ, който тази сут-
рин имаше интервю по радио „Христо Ботев” и прекрасно изясни на българските 
слушатели основните моменти в резултатите от нашата конференция. 

Нека Бог изпълва сърцата ни с вяра и благодарност към Него, да се стре-
мим колкото е възможно по-често да чувстваме Неговото божествено присъствие 
в себе си чрез Светата Евхаристия, която е център на нашия християнски пра-
вославен църковен живот и, както се подчерта, в това е и идентичността на Цър-
квата: Светата Евхаристия в нея и Божието присъствие в сърцата на всички ни и 
в живота на всички ни. Нека от сърце благодарим на всички, които се потрудиха 
за организирането и провеждането на тази среща. Както знаете, тя беше уважена 
от присъствието и поздравленията на председателя на българския парламент, 
който гостуваше в Русе през вчерашния ден, от областния управител на града, 
от общинската управа, от депутати на нашия град. Подпомогнати бяхме и от 
няколко фирми, които субсидираха провеждането на конференцията, за което 
ще стане по-подробно дума през следващите дни. Ще имаме възможност да от-
печатаме това, което се говори на конференцията, за да можем да го прочетем в 
свое време. От цивилните присъстващи гости искам да отбележа присъствието 
на господин Сергей Валериевич Чапнин, отговорен редактор на руския „Църко-
вен вестник”, който произнесе чудесен доклад за общуването между Църквата 
и средствата за масово осведомяване, което е толкова необходимо за нашето об-
щество – общество на бързата и точната информация.

 И тъй, днешната радост нека да бъде дълго и дълго в сърцата ни и да 
следваме словата Христови, които ни призовават: „Дойдете при Мене всички от-
рудени и обременени и Аз ще ви успокоя ”, и да бъдем едно тяло, едни уста и 
едно сърце, славейки и благославяйки Бога във всички векове. За много години, 
честит празник, честит успех на Русе по пътя към евхаристийното общение и 
радостта в Светата Троица – Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
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ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ОСЪЩЕСТВИ С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА: 

Фондация „Покров Богородичен”

Област Русе

Община Русе

Църковно настоятелство при храм „Св. Троица” – Русе

„Мегахим” АД – Русе

„Винпром Русе” ООД

„Дунав” АД – Русе

„Водица ботълинг” ООД

МОФ „Единство на православните народи”

„Архинженеринг” ООД

СОУ ПНЕ „Фридрих Шилер” 

Хотел „Ана Палас”



СЪДЪРЖАНИЕ

3 ПРИВЕТСТВИЕ НА НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО МАКСИМ 
 ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ 
 КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

6 ЦЪРКВАТА 
 И СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО
 Приветствие на Негово Високопреосвещенство 
 Русенски митрополит НЕОФИТ 
 към участниците в конференцията 

9 Приветствие на декана на Богословския факултет 
 при Софийския университет 
 доц. д-р Емил Трайчев Стоянов 

10 Браничевски епископ Игнатий Мидич
 ИДЕНТИЧНОСТТА НА ЦЪРКВАТА
15 Дискусия

24 Архимандрит проф. Николаос Йоанидис
 ЦЪРКОВНАТА КАТИХИЗА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
31 Дискусия

36 Протопрезвитер проф. Радован Бигович
 ЦЪРКВА И ОБЩЕСТВО
40 Дискусия

47 Сергей Валериевич Чапнин
 ПРАВОСЛАВИЕТО 
 В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО: 
 ОТ ОБОСОБЕНОСТ КЪМ ДИАЛОГ
59 Дискусия



ЦЪРКВАТА И СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО
православна богословска конференция, Русе 2005
доклади и дискусии

Първо издание, 2005

Редактор: Свилен Тутеков
Коректор: Анета Петрова
Предпечат: Омофор
Печат: Артграф

Формат 185/250

Издателство Омофор
Адрес: София 1000, ул. Врабча 18, тел. 02/987 16 55
е-поща: omophor@pokrov-foundation.org
www.omophor.com

ISBN 954–9700–52–6

62 Свещеник Даниел Бенга
 ЦЪРКОВНАТА МИСИЯ – ЛИТУРГИЯ СЛЕД 
 СВЕТАТА ЛИТУРГИЯ
75 Дискусия

78 Гл. ас. д-р Мариян Стоядинов
 СЛУЖЕНИЯТА В ЦЪРКВАТА 
 И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 
 НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
85 Дискусия

93 Йорго Пападопули
 ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА АЛБАНСКАТА 
 ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

102 Проповед 
 на архимандрит Николаос Йоанидис

104 Заключителни думи 
 на Негово Високопреосвещенство 
 Русенски митрополит Неофит

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


