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РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 

на гл. ас. д-р Стефан Ненчев Стефанов, 
представени  за участие в конкурса  за заемане на академичната длъжност 
„ доцент” по: област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.4. Религия и теология (Теология – Литургика), 
Държавен вестник, бр. 29/22.03.2013 г. 
 

 
I. МОНОГРАФИЯ: 
 
Евхаристията в катакомбното изкуство - образци, приемственост, литургически 

аспекти. Издателство „Тола“. София, 2012, 472 печатни страници,  ISBN 978-954-92990-1-4 
Основната цел на монографичния труд е да се изследват обстойно и преимуществено в 

литургически аспект изображенията с евхаристиен характер в раннохристиянската живопис и 
отчасти в саркофазната пластика.  

Темата за Евхаристията в катакомбното изкуство предполага да се анализират най-
ранните художествени изображения, свързани със светата Евхаристия като иконографска тема, 
която присъства в репертоара на древнохристиянското изкуство, респективно в паметниците на 
катакомбната живопис и отчасти в саркофазната пластика. Предмет на разглеждане са 
изображения, които въз основа на своето вътрешно съдържание образно интерпретират светата 
Евхаристия, и по пряк или косвен начин имат отношение към нея.  

Литургическите аспекти на изследваната тема налагат да бъде приложен в процеса на 
разработването й сравнителен историко-искуствоведчески метод. Последният включва 
проследяване на приемствеността между разглежданите раннохристиянски образци, по-късното 
им иконографско развитие и рефлексията им в съвременната литургическа практика. 
Същевременно се поставя акцент и на връзката им със съответните библейски, светоотечески и 
богослужебни текстове. Представят се и се анализират съвременни аналози на предмети и 
принадлежности, които фигурират както в евхаристийните катакомбни изображения, така и в 
самите катакомби, и които също са с богослужебно-евхаристийно предназначение: хляб, вино, 
св. Трапеза, св. Потир, евхаристиен Агнец, антиминс, напрестолно св. Евангелие и др. Детайлно 
се проследяват и проучват взаимовръзките и приемствеността в исторически аспект между 
раннохристиянските евхаристийни изображения (като сюжети, решения и композиции) и 
иконографските им аналози през следващите векове. 

Катакомбното изкуство пресъздава духовното съдържание на изобразяваното. В тази 
връзка то е ново изкуство и задачата, която си поставя, е образно да открои и пресъздаде 
вероучителните истини на Христовата вяра, които са фундаментът на духовно-нравствения 
живот. Затова в настоящия труд постоянно прокарван принцип е посочването и 
детайлизирането на връзката между съответното изображение и разкритата от него 
догматическа и духовно-нравствена истина. Заглавието на труда конкретизира темата във 
връзка с Евхаристията, което предполага изборно позоваване и изследване на изображения, 
които имат отношение към тайнството Причастие като догматически и духовно-нравствен 
фундамент на вярата. 

Катакомбните изображения на различните библейски персонажи съответстват на 
споменаването им в древните християнски текстове във връзка със спасението и с 
Евхаристията. В същата връзка със спасението и Евхаристията, интерпретират техните образи 
светите отци и учители на Църквата в своите творения. Литературната основа на катакомбните 
символични, алегорични и библейско-исторически изображения се откриват както в 
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старозаветните и новозаветните текстове, така и в богослужебната и светоотеческата книжнина. 
На това положение също се обръща внимание в изследването.  

По своята същност и предназначение раннохристиянското изкуство е „живопис на 
надеждата”, която в лицето на физическата смърт противопоставя вярата в спасението и живота 
в Бъдещия век. Оссновната тема, свързана със светата Евхаристия, кореспондира и други 
иконографски теми, които индиректно насочват към това тайнство, установено от Господ Иисус 
Христос по време на Тайната вечеря, и дават възможност за по-пълното му и точно тълкуване в 
паметниците на катакомбната живопис.  

Изследването засяга и въпросите на археологическата и светоотеческа херменевтика и 
светоотеческата екзегетика, които са от ключово значение за иконографията като цяло и по-
конкретно улесняват тълкуването на библейските сюжети в съответните паметници. 
Проблематиката на разглежданата тема е свързана с богословски, археологически и 
иконографски аспекти, чието изследване дава отговор на въпроса какво представят и какво 
значение имат фреските в катакомбите в живота на първите християни при заобикалящите ги 
културно и религиозно-исторически реалии. В този контекст и в тази връзка катакомбните 
евхаристийни изображения могат да бъдат правилно осветени и представени за съвременния 
християнин. 

За правилното интерпретиране на отделните изображения, които са обект на 
изследването, е разгледан филологическият и богословският смисъл на срещаните понятия в 
раннохристиянските надписи, както и някои литургични и патристични аспекти, свързани с 
темата за Евхаристията. По този начин се онагледява приемствеността между сюжета на 
отделните паметници и тяхната литературна основа в библейските текстове. Това от своя 
страна изяснява връзката между форма и съдържание, между текст и образ, като последните 
стават в по-голяма степен разбираеми и възприемани. 

Проблематиката на раннохристиянската иконография се обуславя от разнородния 
характер на паметниците, което налага използването на разнообразни научни методи на 
изследване. В тази връзка в изследването се прави опит чрез прилагането на различни методи, 
като библейско-богословски, филологически и археологически, да се интерпретират адекватно 
и научно-обективно иконографските теми, възникнали и намерили съответното приложение в 
раннохристиянското изкуство. 

В научно-богословската литература светата Евхаристия като иконографска тема не е 
разработвана цялостно и многоаспектно. Несъмнено, ценен принос представляват наличните 
съответни изследвания с монографичен и студиен характер, които изследват отделни аспекти на 
тази обща тема. В съставените предимно от западни автори пособия по „Църковна археология”, 
„Християнско изкуство” и други сродни на тях дисциплини, темата е застъпена често само във 
вид на нагледен изобразителен материал в съответните паметници, анотирани с кратко 
описание, лаконичен художествен анализ и оскъдна богословска интерпретация.  

В  изследването са приложени подходите и методите, използвани в трудовете на 
известния руски археолог, директор на Императорския археологически институт - Николай 
Василиевич Покровски (1848 – 1917), който изследва образците на християнското изкуство в 
тясна зависимост с учението на Църквата. Освен това, обръща внимание на съответствията и 
взаимовръзките им с богослужебните текстове, които заедно с иконописта, са част от 
Свещеното Предание.  

В ГЛАВА І – „ЕВХАРИСТИЯ И СВЕЩЕНИ ОБРАЗИ“, е проследена и прецизирана 
връзката между светата Евхаристия и свещените изображения. Същностната им връзка е в 
основата на богословието на иконата. Обърнато е особено внимание на богослужебно-
евхаристийните аспекти на иконата и иконографията.  

В ГЛАВА ІІ - „ДРЕВНОХРИСТИЯНСКОТО КАТАКОМБНО ИЗКУСТВО“, се 
разглеждат древнохристиянските катакомби като места за погребения и богослужение. 
Изтъкват се особеностите на символичните и реалистични изображения в катакомбното 
изкуство. Представят се и се анализират най-известните образци на двете категории 
изображения. 
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ГЛАВА ІІІ – „ЕВХАРИСТИЙНИ КАТАКОМБНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ – ОБРАЗЦИ, 
ПРИЕМСТВЕНОСТ, ЛИТУРГИЧЕСКИ АСПЕКТИ“, е посветена на изображенията с 
подчертано евхаристичен характер. В тази връзка наименованията на отделните подглави са 
следните: 1. АГНЕЦ; 2. РИБА; 3. ЛОЗА, ГРОЗДЕ И ВИНО; 4. ХЛЯБ И ТРАПЕЗИ; 5. 
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БОЖИЯТА МАЙКА И ТЯХНАТА ВРЪЗКА СЪС СВЕТАТА 
ЕВХАРИСТИЯ; 6. ПОСРЕЩАНЕТО НА ТРИМАТА МЪЖЕ. ГОСТОПРИЕМСТВОТО НА 
АВРААМ; 7. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО НА АВРААМ; 8. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО НА 
АВЕЛ; 9. ПОСРЕЩАНЕТО НА АВРААМ ОТ МЕЛХИСЕДЕК; 10. ЧУДЕСНОТО ХРАНЕНЕ С 
МАННА; 11. СИМВОЛИЧНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЕВАНГЕЛИСТИТЕ – 
ПРИЕМСТВЕНОСТ ОТ ДРЕВНОХРИСТИЯНСКИ СИМВОЛИ И ВРЪЗКА С 
ЕВХАРИСТИЯТА. 

Очевидна е липсата на монографичен труд по тази конкретна тема, в който детайлно да 
се проследяват, проучват и представят взаимовръзките и приемствеността в исторически аспект 
между раннохристиянските евхаристийни изображения (като сюжети, решения и композиции) и 
иконографските им аналози през вековете. Настоящият труд е замислен да компенсира 
недостатъчната разработка на темата от богословско-научна гледна точка в трудовете на 
български богослови и да постави началото на системни изследвания по проблематиката. 
Актуалността на съчинението е във връзка и със съвременните апологетични цели. Научно-
богословското разработване на темата за евхаристийните катакомбни изображения допринася 
за изграждането на непоклатим апологетично-исторически фундамент срещу древните и 
съвременните отрицатели на православното учение за светата Евхаристия и иконопочитанието. 
В това отношение, като принос може да се отбележи наличието на изборно представения 
фактологически материал, съответните изворови данни и множеството онагледяващи образци, 
които в своята цялост при съответната трактовка, аргументират и обосновават правилността на 
православното учение за светата Евхаристия и за иконопочитанието.  

 
 
II. СТУДИИ: 
 
1. Господнята  молитва  в  богослужебно-евхаристиен аспект. С оглед на 

четвъртото  прошение: „ насъщния ни хляб дай ни днес”  (Мат. 6:11). Издателство „Тола-
Живка Гинчева“. София, 2013, 35 печатни страници, ISBN 978-954-92990-4-5 

В студийното изследване аргументирано се представят и анализират евхаристийните 
аспекти на Господнята молитва и по-конкретно на четвъртото й прошение - „ насъщния ни хляб 
дай ни и днес”  (Мат. 6:11; Лук. 11:3).  

На Светата Божествена Литургия Господнята молитва „ Отче наш...”  се произнася с 
пеене или с четене след Епиклезата (тайноизвършителната молитва, при произнасянето на 
която  се претворяват предложените дарове – хляб и вино, в Тяло и Кръв Христови) и преди 
причастяването на свещенослужителите в св. Олтар със Светите Евхаристийни Дарове.  В тази 
връзка изразът „ насъщния ни хляб дай ни и днес”  , който представлява четвъртото прошение на 
Господнята молитва, се възприема в евхаристиен контекст. Насъщният, т. е. потребният хляб, е 
евхаристийният. С тези слова се обозначава Светото Причастие. „ Насъщният хляб”  е Самият 
Господ Иисус Христос, Който казал за Себе си:  „ Аз съм хлябът, слязъл от небето, който яде 
този хляб, ще живее во веки” (Йоан. 6:41). По този начин са възприемали и тълкували този 
израз Ориген, св. Григорий Нисийски, Маркел Анкирски, св. Кирил Йерусалимски, св. Кирил 
Александрийски, преп. Йоан Касиан, преп. Максим Исповедник, преп. Йоан Дамаскин, преп. 
Симеон Нови Богослов, преп. Никита Стифат. 
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В съчинението си „За молитвата” (De oratione), Ориген не приема буквалното тълкуване 
на прошението „ насъщния ни хляб дай ни и днес”. Под „хляб” той разбира Господ Иисус 
Христос. В тази връзка задава риторичния въпрос: „ Кое  по-добре нахранва  душата от 
Словото или кое е по-драгоценно за ума от изпълващата го Мъдрост” . Маркел Анкирски 
пише: „[ Христос] ни е научил в сегашния век в молитва да изпросваме „ насъщния хляб”, т. е. 
бъдещия, начатък на който  притежаваме  още в този живот, като се приобщаваме с 
плътта на Господа” .  Свети Петър Хрисолог приема, че „ Христос е хлябът, който посаден в 
Девицата, израснал в плътта, замесен в страданието, опечен в пещта на гроба, запазен в 
Църквата и предлаган на жертвениците, доставя всеки ден на верните небесна храна”.  
Преподобни Йоан Касиан Римлянин в „Обозрение на духовната битка”  разяснява значението 
на „насъщния хляб”  в същия смисъл. Той пише:  „ Насъщен - ἐπιούσιος - над-същен, по-висш от 
всички същности - какъвто може да бъде само Хлябът, слязъл от небесата (Йоан. 6:41). Като 
казваме „ днес”, ние показваме, че вчерашното му вкусване не е достатъчно, ако той не ни 
бъде преподаден и сега. Трябва да се убедим, че Той ни е нужен всекидневно, и по всяко време 
да изливаме тази молитва, тъй като няма ден, в който да не бъде необходимо да укрепяваме 
сърцето на вътрешния си човек чрез приемане и вкусване на този Хляб” . 

Изследователите предполагат, че на загадъчния гръцки термин ἐπιούσιος, би следвало да 
съответства в частност  арамейската дума mahar, - „утрешен”. В тази връзка четвъртото 
прошение от Господнята молитва има съответствие в разглежданата по-горе 16 глава  от 
библейската книга Изход, където се повествува, че в пустинята евреите всяка вечер събирали 
изпратената от Бога мана за утрешния ден. В качеството на близък еквивалент на ἐπιούσιος в 
еврейския език се посочва  дума huqi, чието славянско съответствие е употребено например в 
Острожката Библия, книга Притчи Соломонови, гл. 30, стих 8: „Съчетаи же ми потребная и 
само доволная“.  В Елисаветината Библия стои: „ Устрой же ми потребная и самодоволная“ . 
Интересно е, че в българския Синодален превод тази фраза е предадена тълкувателно: „храни 
ме с насъщния хляб” , както всъщност е в Руския синодален превод: „ питай меня насущным 
хлебом”.  В преобладаващата част от старобългарските паметници изразът „ насъщният ни 
хляб”  е калка на съответния гръцки израз.   

С прошението „ насъщния ни хляб дай ни днес”  вярващите измолват необходимото за 
всекидневното съществуване както в духовен,  така и в телесен аспект. Духовният хляб е 
Божията Премъдрост, потвърждение за което се съдържа в Първото послание на свети апостол 
Павел до Коринтяни: „ Проповядваме Божията премъдрост, тайна, съкровена, която Бог е 
предопределил преди вековете за наша слава” (1Кор. 2:7). Тук се има предвид ипостасната, 
оличностената Божия Премъдрост – Второто Лице на Светата Троица. Отъждествяването на 
Божията Премъдрост с Христос е осъществено и в богослужебно-песенното творчество. Така 
например, в текста на третия тропар от първа песен на канона на Велики четвъртък, 
отъждествяващата се  с Христос Божия Премъдрост  призовава верните към евхаристийно 
общение: „ Да чуем всички верни, призоваващата ни с възвишена проповед  несътворената   и  
истинска Божия Премъдрост, която възвестява: вкусете и разберете, че аз съм Христос...”.  

Светоотеческата екзегеза не изключва възприемането на израза и в буквален смисъл. 
Така например, св. Йоан Златоуст пише: „ Той [Господ]  ни е заповядал да измолваме насъщния 
хляб, не наслада, но храна, която да удовлетворява телесната потребност” . В беседите си 
върху евангелието по св. Матей, разяснява израза по сходен начин: „ Кой хляб е насъщен? – 
Този, който ние употребяваме всеки ден”.  В такъв контекст, „ насъщен хляб”  означава хляб, 
необходим за съществуването на човека, всекидневен хляб. Думата „хляб” тук е употребена 
като синекдоха, вместо „ храна” . В книга Битие се наблюдава подобен случай на синекдоха, 
когато с частта е обозначено цялото: „ С пот на лицето си ще ядеш хляба си”  (Бит. 3:19). 
Спасителят говори за „ хляб наш” , за да подтикне своите последователи към молитва към Бога, 
Който да им помага със собствен труд да придобиват прехраната си. В този смисъл поучава и 
св. ап. Павел: „ свой си хляб да ядат” (2 Сол. 3:12). Спасителят прибавя: „ дай ни днес” , за да 
предпази от прекомерни и всепоглъщащи грижи за  утрешния ден (Мат. 6:34). „ Спасителят 



 

5 

 

заповядал да се молим... само за хляба, и при това за всекидневния, тъй че ние да не се грижим 
за утрешния...” 

 

2. Литургийните антифони в богослужебната практика на Българската  
православна  църква - между традицията и съвременността (литургическо изследване). 
Издателство „Тола-Живка Гинчева“. София, 2013, 62 печатни страници, ISBN 978-954-
92990-3-8  

След Освобождението (1878 г.) Българската Екзархия  е изправена пред належащата 
нужда за издаване на съответните богослужебни книги, съобразени с особеностите на 
българското богослужение, което в преобладаващата част от енорийските храмове се извършва 
според Цариградския типик. Получаваните от Русия богослужебни книги както преди 
Освобождението, така и след него, на първо време задоволяват до голяма степен тази 
необходимост. В началото на 20 век е инициирано обсъждане в Църковен вестник (в броеве от 
1901, 1902 и 1903 г.) дали е по-удачно вместо нов превод на Свещеното Писание на Стария и 
Новия Завет усилията да бъдат насочени към издаване на богослужебните книги в пълен обем. 
Предлагано е това да стане въз основа на съхранените дотогава старобългарски ръкописи. 
Постепенно идеята отмира и остава без реализация. Поради причини от различен характер 
(напр. липса на специализирани кадри и достатъчно средства), издаването на собствени 
богослужебни книги се забавя и първите по-важни издания са отпечатани в началото на 20 век. 
При тези издания обаче са внесени редица промени, които влизат в противоречие с предходната 
ръкописна и печатна традиция. Когато става въпрос за печатна традиция, се визират най-вече 
издадените на църковнославянски език книги за богослужебна употреба с благословението на 
Константинополската патриаршия към средата на XIX век.  Те са отпечатвани  благодарение на 
собствена инициатива и са плод на усилията  на частни лица.  

Целта на настоящото студийно изследване, озаглавено „ Литургийните антифони в 
богослужебната практика на Българската православна църква – между традицията и 
съвременността” , е да констатира, проследи и анализира тези отклонения само по отношение 
на литургийните антифони. За тази цел се ползат като извори: Йерусалимският типик, 
различните издания на Цариградския типик (на църковнославянски и на български език),  
издания на богослужебния Апостол, Ирмология, Служебника, Часослова, църковно-певчески 
сборници и други. При изследването на проблема за промените в антифонната част се 
проследява как те се  превръщат в норма и регламент  в следващите по-нови издания на 
българските  богослужебни книги. Сравнителният преглед на антифонната част в издаваните и 
ползани богослужебни книги води до заключението, че към края на 19 и началото на 20 век започва да 
отмира правилната практика  антифоните да се изпълняват със стиховете им. Несъмнена е констатацията, 
че през този период  с по-голяма честотност се изпълняват само припевите им. Същевременно се правят 
опити тази доминираща неправилна практика да бъде легитимирана и представена като общоприета 
богослужебна норма чрез отразяването й в богослужебните книги. 

С издаването на Типика през 1959 и 1980 г.  неправилното изпълняване на антифоните се 
превръща в норма, заради авторитета на тези синодални издания, които регламентират по 
принцип реда и начина за извършване на правилно богослужение. Повече от тридесет години 
не е издаван нов типик,  с което вероятността да бъде поправен този недостатък все повече 
намалява.  

Преди да бъде писмено фиксирана в Типиците, тази неправомерно видоизменена 
практика в нашата Църква намира отражение в редица други църковно-богослужебни книги: 
Служебници, Часослови, певчески сборници и други. Ако в течение на времето възникне 
исторически необоснована богослужебна  практика, не би следвало тя да се представя като 
норма в официални богослужебни книги и особено в Типиците, защото по този начин се 
превръща в правило и в образец за следване. Това положение е в сила и за литургийните 
антифони, чийто неправилно изпълняване е повсеместно. По-голяма част от 
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свещенослужителите и църковнослужителите (клиросни певци и четци) в диоцеза на нашата 
Църква не са запознати с  антифонната традиция в историческото й развитие. Като  спазват 
указанията на изданието на Типика от 1980 г. или ги интерпретират по своему поради липса на 
яснота и като следват противоречивите указания в българските Часослови и в някои други 
български богослужебни книги, съвременните певци и четци способстват за по-нататъшното 
разпространение и затвърждаване на неправилните практики. Всъщност, не липсват опити за 
възстановяването и прилагането на автентичната практика. Известно е, че в самото начало на 
90-те години средно веднъж на месец беше установено с благословение в софийските храмове 
да се изпълняват всенощни бдения по светогорски образец, които в истинския смисъл на думата 
бяха всенощни. След бдението и богослужебните часове следваше Света Божествена Литургия, 
чието начало беше поставяно в ранните часове на деня. На тази Света Литургия се придържаха 
в общи линии към уставната практика за антифонното изпълнение. Разбира се, в различни 
храмове в страната също от отделни псалти се правят опити за придържане към уставното 
положение.  

Литургията  като свещена и Божествена служба  не се променя в съществената си част 
дори когато е отслужвана на велики праздници, включително и на празника Пасха. В това 
отношение тя отразява Божията неизменност и всеблаженство. Непроменяемостта в най-пълна 
степен е в сила за Евхаристийния канон. Той е константна структура, която не зависи от 
богослужебния ден и празник, и е неизменяема основа и централно ядро  на Литургията. По 
време на Евхаристийния канон се извършва великото тайнство на Евхаристията и за да се 
подчертае нейна спасителност и универсалност („о всех и за вся”), песнопенията, които го 
съставят са винаги едни и същи. Непроменяемостта на песнопенията от Евхаристийния канон е 
от значение и за молитвеното концентриране и благоговение на присъстващите верни, чиито 
сърца трябва да са „при Господа”. Те се приканват от свещенослужителя да предстоят със страх 
и трепет („станем добре, станем со страхом, вонмем”), за да бъде принесено светото 
Възношение („святое возношение в мире приносити”). Величието на извършваното тайнство не 
е обвързано пряко  с отбелязвания празник или с Божия угодник, чиято памет се чества 
богослужебно, но Светата Литургия не е и напълно откъсната от времето. Тя притежава 
надвремеви  характеристики, но се извършва  във времето и в този смисъл до известна степен е 
повлияна от особеностите на различните цикли (кръгове) богослужебно време. Променливостта 
на песнопенията и молитвословията, които съставят подготвителната и заключителната част на 
Литургията, е в зависимост от степента на отдалечеността им от Евхаристийния канон. 
Изменяемите части на Литургията свидетелстват за връзката й с времето. Те не влияят на 
Евхаристийния канон по никакъв начин и като гравитират около него, изграждат съвместно 
цялостната литургийна структура. Първите текстове на Светата Литургия, които  са в  
категорията на изменяемите й части са антифоните. Тяхното променяне е регламентирано от 
Типика в зависимост от степента на празничност на богослужебното честване. Следователно, не 
би следвало да се изпълняват в този редуциран и унифициран вид, който се е наложил в 
българската богослужебна практика, защото в такъв случай се обезличават като изменяеми 
песнопения. Освен това,  игнорират се и характеристиките на чествания празник, които 
определят вида на литургийните антифони. 

Необходимо е певците да се възползват от възможностите, които им предоставят 
Типиците (без изданията от 1959 г. и 1980 г.) по отношение на изменяемостта на антифоните. 
Църковните практици като спазват разнообразието на антифоните, заложено в богослужебните 
указания,  адекватно ще отразяват с правилното им изпълнение конкретната богослужебна 
ситуация, тематиката и спецификата на празника и литургическото време. 

Изводът от направените изследвания в студията е, че е пренебрегвано основно правило 
при издаването на българските богослужебни книги в края на 19 и през целия 20 век. Внасяни 
са принципно нови промени в кодифицирани и утвърдени богослужебни книги при очевидното 
нарушаване на Църковния устав. Въвеждането на нови и некоректни богослужебни практики 
довежда до установяването на синкретична традиция, която не е обоснована исторически и е 
чужда на буквата и духа на Типика. При бъдещи нови синодални издания на богослужебните ни 
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книги, би следвало последните да бъдат съставени и редактирани от компетентна комисия, 
включваща духовници и богослови, която да бъде координирана от Богослужебния отдел на 
Светия Синод. Вследствие на това  е необходимо да се фиксира в печатен вид автентичната 
традиция за антифонното изпълнение, която да се стремят да спазват свещенослужителите, 
църковните певци и четци. По този начин ще бъде съхранено многовековното литургическо 
наследство в богослужението на Българската православна църква по отношение на антифонната 
част. 

В  издаваните (и преиздавани) Типици е необходимо  да се отразява  адекватно и в 
пълнота правилният начин за изпълняване на антифоните. Би следвало регламентът в Типиците 
за тези изменяеми текстове  на Светата Литургия да пресъздава идеалното положение за 
тяхното изпълняване.  В този контекст,  като образец и своебразен идеал се възприема и  
цялостният църковен Типик, задачата на който е да пресъздаде един висок идеал на 
богослужението, който със своята красота да предизвиква постоянен стремеж към неговото 
осъществяване, може би, не всякога напълно възможно, както и осъществяването на всеки един 
идеал. Такъв по своята същност е целият закон Христов – не напълно осъществим в цялата му 
небесна висота, но със своето божествено величие, събуждащ у човеците неудържимо желание 
да го следват и оживотворяващ чрез това света.  Чрез спазването на духа и буквата на Типика  
християните се възпитават в точност и дисциплина. Тези качества, проектирани в областта на 
духовно-нравствения живот способстват да се внесе и в него подредба, като се води борба с 
греховните наклонности и страсти, изпълнява се евангелският нравствен закон и се върви по 
многотрудния път на спасението с помощта на съдействащата Божия благодат.  

 
 
3. Жертвоприношението  на Авраам в сакралните текстове и в 

раннохристиянското изкуство. Издателство „Тола-Живка Гинчева“. София, 2013, 64 
печатни страници, ISBN 978-954-92990-2-1  

В разработването на студията е приложен специален подход, включващ проучването 
на най-ранните художествени изображения, които интерпретират библейския сюжет 
„Жертвоприношението на Авраам ” като иконографска тема. Тя присъства в репертоара на 
древнохристиянското изкуство, респективно в паметниците на катакомбната живопис, 
саркофазната пластика и декоративно-приложното изкуство. Аспектите на изследваната 
тема налагат да бъде приложен в процеса на разработването й сравнителен историко-
искуствоведчески метод. Последният включва проследяване на приемствеността между 
разглежданите раннохристиянски образци и по-късното им иконографско развитие. 
Литературната основа на катакомбните символични, алегорични и реално-историческите 
изображения се базира както на старозаветните и новозаветните текстове, така и на 
богослужебната и светоотеческата книжнина. Това положение също е отразено в 
изследването. В тази връзка се поставя акцент на съответствието на художествено 
пресъздадения сюжет „Жертвоприношението на Авраам” със светоотеческите и 
богослужебните текстове. По този начин се онагледява и приемствеността между отделните 
художествени паметници и тяхната литературна основа в библейските текстове. Това от 
своя страна изяснява  взаимодействието  между форма и съдържание, между текст и образ, които 
стават по-разбираеми и по-лесно възприемани. Изтъкват се на места догматическите и 
духовно-нравствените аспекти на сюжета.  

Разглежданата тема е свързана с  богословски, археологически и иконографски  аспекти, с 
чието изследване се дава отговор на въпроса за значението на раннохристиянските художествени 
произведения в живота  на първите християни при заобикалящите ги културни и религиозно-
исторически реалии. В този контекст съответните изображения от раннохристиянското изкуство 



 

8 

 

могат да бъдат правилно осветени и представени за съвременния християнин. Сюжетът 
„Жертвоприношението на Авраам” притежава литературна основа в Свещенното Писание. 
Богослужебно-химнографските текстове, посветени на това свещено-историческо събитие, са 
част от Преданието на Църквата и съответстват на светоотеческите творения по отношение на 
трактовката и идейността, и също имат основание в Свещеното Писание, на което се позовават 
и чийто дух следват. Изобразяването на този библейски сюжет често се среща в катакомбната 
живопис, саркофазната пластика и в образците на декоративно-приложното изкуство. По 
приемственост присъства и в иконографските програми на църквите от раннохристиянската и 
от по-късните епохи. Още от епохата на катакомбите сюжетът е осмислен в христологически 
аспект - като предобраз на новозаветната Христова жертва и Светата Евхаристия. 

Духовно-нравственият героизъм на Авраам, отразен в християнското изкуството и 
пресъздаден с поетическите средства на църковно-песенното творчество, е вдъхновявал 
християните през вековете да следват неговия пример, свързан с послушание към Божията 
света воля и твърда вяра в Него.  

Ценен принос в разработването на темата представляват съществуващите съответни 
изследвания с монографичен и студиен характер, разработващи задоволително отделни аспекти на 
тази  тема. Актуалността при нас се обуславя от недостатъчната й разработеност в трудовете 
на български богослови. Очевидна е  липсата на научен труд по тази конкретна тема. 
Научните  изследвания върху катакомбната живопис и саркофазна пластика на западните 
автори са значителни на брой. Публикуваните  в тях изображения, приноси, изводи, описания и 
фактологически данни, са ползвани изборно в процеса на разработването на настоящото 
съчинение. Те са включени  съответно  в Използвана литература.  

Ползването на голяма част от посочените научни съчинения беше улеснено поради 
наличните им елекронни варианти в дигиталната библиотека на Хайделбергския университет, 
Германия (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), чиито адрес в Internet е: http://diglit.ub.uni-
heidelberg.de. Успоредно с тях са включени съчинения на български богослови (монографии, 
студии и статии), чиито авторитетни проучвания по различни аспекти, сродни с  
проблематиката, също фигурират в Използвана литература.  Използвани са и най-значимите 
трудове, които имат отношение към темата, от руски автори. 

В това студийно изследване са застъпени подходите и методите, използвани в трудовете 
на известния руски учен, директор на Императорския археологически институт - Николай 
Василиевич Покровски (1848–1917), който изследва образците на християнското изкуство в 
тясна връзка  с учението на Църквата. Той обръща особено внимание на съответствията и 
взаимовръзките им с богослужебните текстове, които заедно с иконописта, са част от 
Свещеното Предание. 

 
 
4. За светите  мощи (догматически, богослужебни и духовно-нравствени аспекти). 

Издателство „Тола”. София, 2011, 64 печатни страници, ISBN 978-954-92579-4-6 
Характерът на студията е ограничен в изследване и обосноваване на поставената задача 

за светите мощи  -  осветляването на техните три главни аспекта: догматически, богослужебен и 
духовно–нравствен.  

След краткия увод изследването съдържа разработването на следните четири теми: 
1. Понятие за свети мощи и тяхната тленност и нетление; 
2. Обожение, святост и свети мощи; 
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3. Светите мощи –  богослужебно и литургическо значение; 
4. Светите мощи – духовно-нравствено заначение; 
В заключението се формулира изводът,  че почитта на светите мощи бидейки един от 

отличителните белези на Православната църква е свързана с обожението, с  преобразеното от 
Светия Дух творение и с изобразяване и иконизирането на Христос в човека. Православният 
възглед за светите мощи и почитта към тях се основава върху непоклатимите истини на 
Свещенното Писание и съчиненията на светите отци и учители на основаната от Господ Иисус 
Христос Църква. 

 
 
 
III. СТАТИИ И ДОКЛАДИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ: 
 
1. „ВСЕКИДНЕВНИК” – една българска богослужебна книга, издадена през военната 

1943 г. (богословско-литургически анализ). - В: Сборник „Историкии”, т.  6. Шумен, 2013, 
10 стандартни компютърни страници, под печат. 

В  статията се разглежда „Всекидневникът”,  издаден през военната  1943 година, с оглед 
на особеностите на  българското богослужение, залегнали  в него. На титулната страница на 
изданието фигурира пълното му наименование:  „Църковно-богослужебен всекидневник. 
Съдържа Осмогласник и Общ миней, Постен и Цветен Триод”.   Първоначално е замислено да 
бъде ползван в храмовете на присъединените територии по време на Втората световна война, 
които са включени в диоцеза на Българската православна църква. Извършва се анализ на 
съдържанието. Дават се кратки сведения за начина, по който се използват включените в състава 
му  богослужебни текстове  и последования при извършването на  различните църковни 
служби. Констатират се редица несъвършенства и пропуски в това богослужебно пособие. 
Прави  се паралел между Всекидневника и друга българска богослужебна книга - Цветослова.  
Анализират се и редица особености на енорийското богослужение  в диоцеза на Българската 
православна църква, които са отразени като норма във Всекидневника. Засяга се и въпросът за 
съвременното разпространение на Всекидневника, както и степента на използването му днес 
при извършване на църковните служби в реално богослужебно време в храмовете. 

 
 
2. Евхаристийната трапеза в катакомбената живопис и саркофагната пластика – 

тенденции и аспекти на приемственост в християнското изкуство. – В: Сборник научни 
доклади, представени на Международната  научна  конференция на тема: „Съвременни  
аксиологични аспекти на религията, културата и изкуството”. Издателство „Верен”. 
София, 2013, 12 стандартни компютърни страници, под печат.  

В статията се разглеждат изображенията на евхаристийните трапези в катакомбената 
живопис  и саркофагната пластика. Проследяват се тенденциите и аспектите на приемственост в 
християнското изкуство през следващите епохи. Сравнително рано изображението на Господ 
Иисус Христос започва да се позиционира на централно място в древнохристиянската живопис 
и задава по-късната христоцентричност на архитектурно-иконографската програма на храма. В 
контекста на христоцентричността се възприемат и евхаристийните трапези, пресъздадени в 
раннохристиянското изкуство. Тези трапези оказват влияние на съответните композиции с 
евхаристиен характер в иконографската програма на православния храм през следващите 
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векове. Предмет  на анализ в статията са и различните изобразявани атрибути върху 
евхаристийните трапези или в близост до тях. 

 
 
3. Ектенията на оглашените – между традицията и съвременността. - Във: „Вяра  

и знание” (Юбилеен сборник  в чест на 60 –годишнината на проф. А. Кръстев и 20-
годишнината от създаването на специалност „Теология”  в  Шуменския университет).  
Издателство „Фабер“.  Шумен, 2013, с. 211-223, ISBN 978-954-400-865-9  

В статията се визира съвременната богослужебна ситуация, свързана с тенденцията да сe 
пропуска ектенията на оглашените при извършването на Светата Божествена Литургия. 
Привеждат се аргументи в полза на произнасянето й и се обосновава правилността на тази 
многовековна практика. 

Още от началото на 20 век води началото си дискусията за ектенията за оглашените. 
Отбелязвано е от различни автори, че сегашните молитви за оглашените създават впечатление 
за  анахронизъм. С недоумение се задават въпроси  за кого се моли църковната община, когато 
дяконът възглася „ Оглашени, помолете се на Господа...” . Неизвестно кого дяконът моли да 
напусне молитвеното събрание, когато казва: „ Оглашени, излезте...” , след като такива не 
присъстват. Предвид на това в много храмове на отделни поместви православни  църкви се е 
установила практиката да се изпуска тази ектения и непосредствено след това да следва 
изпълнението на Херувимската песен. Йерарси и богослови са изказвали съображения за 
отпадане на тази част от службата като неотговаряща на определена реална нужда на Църквата, 
богословски са обосновавали непроизнасянето й, и са пледирали за окончателното й 
премахване. Канонистът Валсамон и Славянската Кормчая свидетелстват за някои промени в 
последованието на извършването на Светата Литургия:  премахната била ектенията за каещите 
се и целувката на мира, която се разменяла между миряните в храма. Прошението за 
оглашените обаче останало непокътнато. При подробното изследване на литурическите 
паметници на Православната църква наистина се оказва, че липсват сведения за отмяната на 
произнасянето на ектенията на оглашените след прочитане на полагащото се литургийно 
евангелско четиво, което в исторически аспект  доказва, че Църквата никога не я изоставяла. По 
какви причини Църквата в лицето на своите богопросветени йерарси не е отменяла през 
вековете ектенията на оглашените, нито двете произнасящи се след това ектении за верните, 
които са част от подготвителните прошения преди Великия вход? Поради проява на любов към 
тези, които още не са кръстени, но се подготвят да приемат великото тайнство. Тази проява на 
любов се разпростира и над некръстените още младенци. Напомня на верните  за тяхното 
духовно-нравствено състояние и облик и за това, че са далеч от верността към Христос. Освен 
това, молитвите за оглашените са преди всичко литургически израз на самото основно 
призвание на Църквата, а именно – на Църквата като мисия, което е също довод в полза на 
тяхното произнасяне в днешно време. Молитвата за оглашените напомня за златния век на 
Църквата, когато мисията, обръщането на невярващите към Христос, се е смятало за 
съществена задача на Църквата: „Идете, научете всички народи...”   (Мат. 28:19). 
Християнството и Църквата са влезли в света като мисия. Те не могат да престанат да бъдат 
мисия без да изменят своята природа. Мисията като свидетелство е присъща на Църквата и се 
изразява в провъзгласяване на Благата вест на цялото творение (Марк. 16:15). Православната 
църква се нарича апостолска, не само защото членовете й са утвърдени „ върху основата на 
апостолите”  (Еф. 2:20), но и защото чрез нея проповедта на апостолите Христови продължава 
и до ден  днешен. 
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Когато става дума за един или друг обичай или предание, които се квалифицират като 
остарели и ненужни, необходимо е винаги да се проявява изключителна бдителност и да се 
поставя въпросът не за тяхното съответствие или несъответствие със съвременността, а за това 
дали изразяват нещо вечно и съществено в православното богослужение, даже и ако външно те 
да изглеждат неактуални. Литургията на оглашените е свещен отглас от древността и 
молитвена връзка с нея. 

Ако се поставя въпросът за литургическо възраждане, не би следвало да се върви в 
посока към необоснована, необмислена и инцидентна ревизия на литургическите текстове, а е 
необходимо да се даде приоритет на най-актуалните задачи на църковния живот – 
възстановяване на автентичния сакрален апостолски дух на Божествената литургия, 
насърчаване на вярващите към евхаристийно общение, възпитаване в правилен духовно-
молитвен живот и в благоговейно отношение към Светата Евхаристия. 

 
 
4. Библейският деветдесети псалом в богослужебен и духовно-нравствен аспект. – 

В: 40 години Шуменски университет 1971-2011  (Сборник научни трудове от 
Националната конференция с международно участие). Шумен: Университетско 
издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, с. 686-693, ISBN 978-954-577-604-5  

В статията е представена кратка синтезирана екзегеза на псалом 90. Разглежда се 
въпросът в кои съвременни богослужебни последования се изпълнява псалома и аргументирано 
се обосновава защо е включен в техния състав. Духовно-нравствените аспекти се представят 
най-вече въз основа на разясненията на псалом 90, извършени в съчиненията на  св. Атанасий 
Велики и св. Йоан Златоуст. 

 

5. „Френската сватба”  в  Шумен през 1875 в църковно-правен и пастрологичен 
аспект (с оглед на съвременни аналози). – В: „Девети Светиниколаевски православни 
образователни четения”, проведени на 04-05 декември 2010 г. в Бургас. (Сборник с 
доклади и съобщения).   Издателство  „Димант”.  Бургас, 2011, с. 233-249, ISSN 1313-9541 

Шуменската „ френска сватба”  е любопитно и многозначно събитие. Провокирани от 
обстоятелства от строго личен характер, събитията, свързани с разразилата се шуменска разпра, 
се превръщат в обект на остър публичен дебат - както в пределите на местната общност, така и 
в общонационален план.   Темата на статията е пряко свързана и с част от проблемите на 
съвременното религиозно образование, както се изяснява  в хода на изложението. Освен 
енорийското училище, незаменима е и ролята на православното въцърковено семейство за 
осъществяване на религиозното образование. През тоталитарния период то е поемало и 
реализирало до голяма степен различните аспекти на православното образование и възпитание. 
Тази роля на православното семейство се е запазила и до ден днешен. Несъмнена пречка за 
православното образование в семейната среда и въцърковяването на децата обаче са смесените 
бракове. Последните са такива в случаите когато единият от съпрузите е инославен или 
иноверен. При такава ситуация се провалят всички конструктивни и душеполезни дейности, 
които православното семейство би могло да осъществи за своите деца. Затова, ако на принципа 
на икономията и снизхождението, интерпретирани в широки граници, Църквата допуска брак 
между православни и инославни, то предварителното и същевременно най-важно условие е 
родените деца да се кръщавават и възпитават според традициите на Православната църква. Не е 
случайност и самоцел, че църковните правила изискват от съпрузите единство във вярата, 
еднаква вяра. Но би било неоснователно да се смята, че причината за упадъка на православното 
образование и неговото неосъществяване са смесените бракове. По-скоро тук причините са 
комплексни. В България като традиционно православна страна факторът „ смесен брак” в този 
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контекст не е от особено съществено значение. Без съмнение подобни бракове изменят 
православната ориентация на семейството и най-вече на децата. В много от случаите се стига до 
трансформиране на религиозното съзнание и религиозните практики в посока към инославните 
или инвоверните такива. Резултатът е  най-често охладняване и пълен отказ от православието, 
което изтласкано в периферията, окончателно се измества и престава да бъде начин на живот. 
Изводът е, че  смесеният брак по принцип в духовно отношение е неправилен и вреди на 
Църквата, към която принадлежим. Той е прелюбодеяние в духовен смисъл. Разбира се, 
принудително не би следвало да се изисква безпрекословно следване на православния начин на 
живот, защото той представлява ценност тогава, когато е свързан със съзнателно-свободно 
приемане, осмисляне  и осъществяване. Православните родители в семейството обаче са 
длъжни да преподават на децата правилните знания, автентичния дух на вярата на 
Православната Христова църква, да им задават истинското направление на духовно-
нравствения живот. 

 

6. Богослужението в българската армия – традиции и приемственост. – В: Сборник 
научни трудове, представени на Международната научна конференция: 
„Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения”, проведена в 
Бургаския свободен университет (24-25 юни). Т. ІV. Бургас, 2011, с. 135-142, ISBN 978-954-
9370-81-2 

В статията се проследяват формите на богослужението и църковните ритуали в 
българската армия в исторически аспект. Прави се обзор на съвременното състояние чрез 
представянето на съответната фактология. Посочват се и аспектите на приемствеността. 
Изяснява се статута на извършителите на богослужението – армейските свещеници. 
Формулират се изводи за духовно-нравственото въздействие на богослужението върху 
офицерския и войнишкия състав на въоръжените сили. 

 
 
7. Църковната служба на св. св. Кирил и Методий – богослужебни и духовно-

нравствени аспекти. - В: Съвременна хуманитаристика (Издание на Центъра по 
хуманитарни науки – Бургаски свободен университет), № 2, 2011, с. 67-77,  ISSN 1313-9924  

В статията се анализират текстовете  от църковните служби на светите братя Кирил и 
Методий на църковнославянски език, които са част от техния богослужебен култ и се използват 
в съвременното богослужение в деня, когато се чества тяхната памет. Редактирането и 
адаптирането за съвременната богослужебна употреба на църковнославянската служба за 11 
май на св. св. Кирил и Методий е извършено от епископ Партений Левкийски. Службите са 
включени в съставената от него и издадена от Св. Синод през 1958 г. църковно-богослужебна 
книга, онасловена  „ Богослужебни последования за цялата година с житията на светите 
равноапостолни славянобългарски просветители”.   Разкриват се основните богословски идеи и 
духовно-нравствени послания в богослужебните текстове от църквоната служба на славянските 
първоучители и просветители. 

 
 
8. Библейският Каин в светоотеческата и богослужебната традиция. - В: Сборник 

с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 
2010 г. София, 2011, с. 318-329, ISBN 978-954-400-617-4 

В статията се представя в синтетичен вид светоотеческото тълкуване на текстове от 
Свещенното Писание, които имат отношение към Каин. Анализират се се предлагат в превод на 
български език богослужебните химнографски текстове, в които се интерпретира образът на 
този библейски персонаж. Каин не се разглежда изолирано, а във връзка с неговия брат -  
праведния  Авел.  
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9. Православно-етическият възглед за войната и въоръжените конфликти през 
призмата на светоотеческата традиция и съвременни авторитетни документи. - В: 
Сборник научни трудове, представени на Майските четения „Дни на науката 2011”, 
проведени във Великотърновския университет на 27 май 2011 г. Т. I, Велико Търново, 
2011, с. 116-125, ISSN 1314-2283  

В статията въз основа на светоотеческите творения и съвременни авторитетни документи 
се анализира християнския възглед за войната и въоръжените конфликти като част от 
предизвикателствата,  които  XXI век  поставя в областта на християнската нравственост. 
Дискутират се следните въпроси: църковната позиция отъждествява ли се с крайната 
пацифистична такава, привърженици на която са съвременни движения, партии и организации 
или Църквата като идеология и институция благославя безусловно войните, насърчава 
убийствата на бойното поле? Позицията й балансирано ли съчетава и примирява двете 
крайности или е контекстуална, т. е. претърпявала е промяна в зависимост от контекста на 
съответната  историческа епоха и конкретната ситуация?  

 
 
10. Църковнославянските служби на преподобни Наум Охридски в контекста на 

съвременния му богослужебен култ. - В: Сборник научни трудове, представени на 
Майските четения „Дни на науката 2011”, проведени във Великотърновския университет 
на 27 май 2011 г. Т. I, Велико Търново, 2011, с. 108-115,  ISSN 1314-2283 

В статията се анализират двете служби на църковнославянски език за св. Наум Охридски, 
които са компонент от богослужебния му култ. Намират приложение в съвременното 
богослужение в дните когато се чества неговата памет: 20 юни и 23 декември. Адаптирането на 
църковнославянските служби за съвременна богослужебна употреба е извършено от епископ 
Партений Левкийски, който е направил нов превод от оригиналния гръцки текст. 
Същевременно  е правил сравнение и със запазените фрагменти от старобългарските им 
текстове. Службите са включени в съставената от него и издадена от Светия Синод през 1958 г. 
църковно-богослужебна книга, онасловена  „ Богослужебни последования за цялата година с 
житията на светите равноапостолни славянобългарски просветители”.   Разглежда се и 
въпросът за приемствеността между гръцките, старобългарските и съвременните  църковни 
служби на св. Наум.  

 
 
11. Църковните проповеди и богословските съчинения на архиепископ Серафим 

Соболев в духовно-нравствено отношение. – В: Сборник  материали от Първия 
Международен симпозиум „Русское слова на Балканах” (14.10.2010 г.), проведен в 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шумен, Издателство 
„Фабер”, 2011, с. 223-231, ISBN 978-954-400-566-5  

Архиепископ Серафим представлява  рядко съчетание на ученост и християнско 
смирение, на простота и задълбочени богословски познания.  Негова отличителна черта е 
простото му и сърдечно, любвеобилно отношение към всички хора без фалш и  показност. 
Заради богословските му трудове му е присъдена титлата магистър на богословието. Изявява се 
като ерудиран догматист и голям познавач на светоотеческите творения. Такава начетеност 
формално могат да постигнат и други. Особеното, което го отличава, е неговото благодатно, 
вътрешно, сърдечно познаване на божествената истина, неговото духовно познание и 
прозрение.  Тези ценни духовни качества достига по пътя на личната святост. Оставя  следната 
емблематична мисъл, особено актуална за съвременните богослови: „ Православното 
богословие е правопропорционално на целомъдрието” .  Това означава, че за опознаване на  
православната истина е необходимо да се води целомъдрен и чист живот. Като наставник в 
православната вяра  чрез проповедите си и чрез научните си богословски трудове 
архиепископът разкрива истинското светоотеческо учение по редица фундаментални въпроси 
на вярата:  догматът за Света Троица; догматът за изкуплението; догматът за спасението и 
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догматът за Царството Божие (т. е. за Божията благодат).  Темата за благодатта се  разглежда в 
редица негови проповеди, а в сборника с догматико-полемически изследвания, озаглавен 
„Изопачаване на православната истина в руската богословска мисъл”, той подробно в няколко 
глави под общ надслов „Богооткровеното и светоотеческо учение за Царството Божие”, 
разкрива автентичното православно учение по този въпрос в противовес на неправилните 
становища на някои богослови. В статията са представени подбрани цитати и перифрази от 
църковните проповеди и богословските съчинения на архиепископ Серафим Соболев, които 
имат отношения към тези кардиналните християнски добродетели - смирението, кротостта и 
любовта. Цитатите и перифразите онагледяват духовно-нравствения аспект на творенията на 
архиепископа. 

 
 
12. Нестинарски култови сгради и свещени места – опит за православна визия (в 

помощ на теренните проучвания на православните краеведи). – В: „Осми 
Светиниколаевски православни образователни четения”, проведени на 04-05 декември в 
Бургас (Сборник с доклади и съобщения). Издателство  „Димант”.  Бургас, 2010, с. 259-
278,  ISBN 978-954-731-407-8  

Невъзможно е да се разглежда от богословско-научни позиции нестинарството и 
свързаните с езическата му обредност  сакрални култови постройки и топоси в Странджа 
планина, ако не се изясни преди това духовната му същност в библейско-светоотеческо 
осветление, както и различните въпроси, свързани с произхода, неговите носителите и култово-
ритуалната му система. От православни позиции нестинарството е свързано с болна мистика е 
по същество проява на езически окултно-демоничен феномен. При  разработването  на  темата е  
ползван  наличния  фактологически  материал, съдържащ  се  в  монографиите  и публикациите 
преди всичко на  български  автори. При прецизиране на  фактологията от различните 
източници изборно  са ползвани  данните, които  имат  отношение  към  нестинарската  
общност. Въз основа на анализа на тези данни е направен опит за богословска визия за 
нестинарството. Носителите  на  нестинарската  обредност притежават  своя  организация, 
наподобяваща (и явно дублираща)  църковната, със  свои  свещени места, атрибути  и  
постройки -  конаци, икони, извори, параклиси, курбанета, свещени  култови  предмети  и  
имущество. Съобразно темата на статията, поставя се акцент преди всичко на култовите 
нестинарски постройки и свързаните с тях предмети и съоръжения. 

 
 
13. Великият покаен канон на св. Андрей Критски в съвременното богослужение. - 

В: Представи за българския литературен канон. Книга II. (Сборник научни трудове, 
представени на конференция, проведена на 26 ноември в Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски”). Издателство „Фабер”. Велико Търново, 2010, с. 89-
98, ISBN 978-954-400-441-5 

В статията се прави анализ на структурата и основните идеи на Великия покаен канон на 
св. Андрей Критски. Представя се информация за преводите на канона от гръцкия оригинален 
текст на старобългарски език, както и за съществуващите преводи на новобългарски език в 
настоящия момент. Коментирани са двата подхода за превод, прилагани по принцип при 
превода на богослужебни текстове. Обръща се внимание на  преводаческата концепция, 
намерила отражение в църковнославянския  превод, буквалистично да се следва гръцкия 
оригинал, както по отношение на словореда, така и по отношение на падежната система, да се 
превежда дума срещу дума, като целта е структурно наподобяване на оригинала, за да бъде 
получено огледално възпроизвеждане, което се възприема като гаранция за истинността на 
превода. Описва се  начинът за четене на канона в реално богослужебно време в храмовете на 
Българската православна църква през периода на Великия пост. 
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14. Отражение на тайнството Евхаристия върху иконографията на олтара на 
православния храм. - В: Епископ-Константинови четения (Професии и професионалисти). 
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Т. 14, Шумен, 2009, с. 
153-160, ISSN 1313-8286 

Обособяването на отделните части на християнския храм е в пълно съответствие с 
предназначението му като място на християнско обществено богослужение и най-вече като 
място за принасяне на светата безкръвна Жертва. Нещо повече, Светата Евхаристия задава 
тричастността на храма, неговата архитектура и иконографска програма. Тайнството на 
тайнствата определя мястото и на  различните категории вярващи в съответната част на храма 
в зависимост от отношението им към Светата Евхаристия. Разделянето на храма на три главни 
части - притвор, централна част и олтар, следва делението на трите категории вярващи, 
обособили се в древната Църква. Светотеческото разбиране за тричастността на храма 
(светилище, кораб и притвор) има своето съответствие в плана на Мойсеевата скиния и 
Соломоновия храм. Притворът е предназначен за оглашените и за различните категории 
отпаднали от църковно общение християни, които временно не са допускани да приемат 
Свето Причастие.  

Притворът (предверието) на храма съответства на двора на скинията, на външната й част, 
където стоял народът. Сега, когато народът е осветен и се намира в средната част, в притвора 
стоят оглашените и каещите се, т. е. тези, които още се готвят да влязат в лоното на Църквата и 
тези, които не се допускат до причастие със Светите Тайни. Затова, когато се извършва Светата 
Евхаристия, средната част на храма трябва да бъде напусната от  всички, които не могат да 
участват в  Тайнството: едните, защото още не са членове на Църквата, другите - защото 
подлежат на епитимия. По този начин, самият архитектурен план на храма ясно показва 
определената граница между причащаващите се  с Тялото и Кръвта Христови и тези, които не 
могат да се причастят с тях. Последните не са отстранени напълно от храма, те остават в него 
до определен момент, но не могат да участвуват във вътрешния, сакраментален живот на 
Църквата. Тяхното място не е напълно вън от Църквата, но те не са в пространството на 
средната част на храма, която е отредена за членовете на евхаристийната общност, за 
причастяващите се. Намират се на границата между Църквата и света.  

Иконографските сюжети в храма се разпределят според смисъла и значението на всяка   
негова   част, както и от предназначението на съответната   част  по време на  богослужението. 
От XI век, когато общата система на зографисването на храма е окончателно установена, до 
края на XVII в. разпределението на иконографските сюжети почти не се променя, поне в 
съхранените до днес паметници. Разбира се, тази устойчивост и  еднообразие се проявяват в 
общите черти на зографисването, а не в подробностите. Макар че храмовата стенопис е 
подчинена на определена схема, която изисква в някои части на храма неизменна тематика, тя 
допуска в други части по-голямо тематично разнообразие, продуктувано от избора на 
иконописеца, или в зависимост от нуждите на мястото и времето. 

Олтарът е най-свещената част на християнския храм. Предназначен за извършителите на 
тайнствата - за духовенството. На св. Престол се извършва Светата Евхаристия. Затова,  в това 
„ сугубо”  евхаристийно пространство се изобразяват сцени,  чиито сюжети пряко или косвено са 
свързани с великото тайнство на Евхаристията. Олтарната иконография разкрива чрез редица 
специфични сюжети и  символични образи същността на евхаристийната служба, централната 
измежду всички останали служби, отслужвани в светия Олтар. На първия, най-долен ред, се 
позиционират изображенията на светите отци-литургисти: св. Василий Велики, св. Йоан 
Златоуст и св. Григорий Двоеслов. В по-редки случаи заедно с тях е изобразен и свети апостол 
Яков, брат Господен по плът. Над този ред е пресъздадена самата Евхаристия, която като 
композиция представя причастяването на апостолите с Тялото и Кръвта Христови под вид на 
хляб и вино. Причастяването на апостолите  представлява  не Тайната вечеря като конкретно 
историческо събитие, извършено в определено време и на определено място. В случая е 
представен Христос, Който като небесен първосвещеник, съпровождан от ангели, преподава 
Светите Дарове на дванадесетте. Христос  Сам извършва Евхаристията в небесната скиния. Той 
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е, „ Който принася [даровете] и е Принасян, Който приема [даровете] и раздава” . Усещането 
за извънвременност се подсилва от присъствието на св. ап. Павел, който се изобразява на 
мястото на отпадналия  Юда. Ясно е, че апостолът (тогава още Савел), не е могъл да присъства 
на Тайната вечеря.  Изображението на Тайната вечеря се помества и над Царските двери и в 
определен смисъл дублира  Причастяването от олтарната апсида,  но сцената над Дверите 
историческо пресъздава Тайната вечеря. В надолтарния купол много често се помества 
определената от иконографския канон композиция „Слизането на Светия Дух над апостолите”, 
т. е.  сцената  на празника Петдесетница. Композицията нагледно свидетелства  за 
присъствието на Светия Дух, чрез Който се  извършва тайнството Евхаристия. 

Тайната на спасението намира отражение в храмовото пространство и в Светата Литургия. 
В същото време актуализирала връзката между теорията на религиозния образ и Евхаристията. В 
резултат на това се установило единство между иконографската програма и богословието. 
Победила всеобщността на иконното изображение, което притежава съответния духовен и 
символичен аспект.  

 

                                                           КАНДИДАТ:               

                                                                                      (гл. ас. д-р Стефан Стефанов) 

 


