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Дисертационният труд е обсъден и предложен за 

защита от разширен състав на Катедрата по теология към 

Факултета по хуманитарни науки на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски” на 

10.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 

17.04.2014 г. от 14.00 часа в зала 309 на ШУ „Епископ 

Константин Преславски”.  

Материалите по защитата са на разположение в 

кабинет №107, I етаж, Корпус 1 на ШУ „Епископ 

Константин Преславски”.  
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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

1. Актуалност на дисертационната темата 
 

Толерантността е многоаспектно понятие, което 

закономерно се включва в числото на най-актуалните и 

активно обсъждани въпроси. След 1995 г. когато ООН я 

обяви за година на толерантността, усилено се заговори и се 

определи толерантността като ценност и социална норма на 

гражданското общество. Тя се проявява в различни сфери, 

обезпечаваща устойчивата хармония между различните 

конфесии, етнически и други социални групи; като 

готовност към разбиране и сътрудничество с хора, без 

разлика по външен вид, език, убеждения, обичаи и 

вероизповедание. 

Нетърпимостта винаги е присъствала в човешката 

история. Отхвърлянето и нетолерантността на религиозните 

чувства и ценности от други вероизповедания води до 

сблъсъци, разделяне на държави и народи. Тя е причина за 

много войни, религиозни преследвания и идеологически 

борби. Всичко това предполага, че въпросът за 

религиозната толерантност е изключително важен, за да се 

гарантира безопасността на съвременните общества.  

Днес е много модерно да се говори за толерантност, 

но не всички разбират смисъла на това понятие. Най-

криворазбрана е религиозната толерантност. Мнозина я 

считат за невъзможна, тъй като за тях религията върви ръка 

за ръка с фанатизма. Тези, които допускат нейното 

съществуване, разбират пълна безкритичност към всички 

религиозни учения. За тях религиозно толерантните хора 

трябва да не оспорват нищо от религиозното учение на 

другия. Подобно поведение не е проява на религиозна 
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толерантност, а е компромис на вярващия човек със 

собствената му съвест и религиозни убеждения. 

Религиозната толерантност е важна за нашето 

общество. Възприемането и постановяването й е от 

жизненоважно значение. Тя ще позволи на обществата да 

избегнат ужасните последици, причинени от религиозни 

спорове и различните религии мирно да се разбират. 

Безспорно толерантността е необходима съставка за 

реализирането на човешките права и достиженията на мира, 

тя е фундамент на социалния ред. В Църквата тази функция 

изпълняват каноните. Във всеки отделен канон можем да 

видим, от една страна, вкорененост в неизменното 

догматическо учение на Църквата, а от друга – винаги 

актуалната и, следователно, обусловена от конкретната 

историческа ситуация канонична норма. Канонът винаги 

дава ключ към правилното ориентиране в актуалните 

проблеми на църковния живот. С оглед спасението на 

човешките души и благосъстоянието на Църквата от най- 

древно време до днес, освен акривията се прилага и 

принципът на икономията. 

Проблемът за религиозната толерантност и 

икономията са извънредно актуални, тъй като в цялата 

църковна история никога досега не се е повдигал така 

настойчиво и многостранно въпросът за междуцърковните 

отношения. Разглеждайки тези въпроси в рамките на 

еклезиологията и в сотирологическа перспектива, те стават 

естествени и самопонятни.  

За важността на темата говорят и състоялите се 

няколко Всеправославни конференции през XX век в 

чужбина (Родос, Щамбези и др.), на които „се води диалог 

на базата на ежедневния опит и на взаимното уважение 

между хора от различни конфесии. Това че въпросът все 
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още не е получил своето разрешение също е свидетелство за 

неговата актуалност. 

Очерталата се днес ситуация налага нуждата да се 

формулира на езика на съвременния свят разбирането за 

отношението между църковни канони и религиозна 

толерантност. Необходимо е да се изгради нова визия на 

взаимодействие и сътрудничество между тях, като целта е 

да се търсят техните допирни точки. Това дава достатъчно 

основание да се изработи и изложи в контекста на 

съвремието и в духа на светоотеческата традиция научно-

богословско становище по темата: „Църковни канони и 

религиозна толерантност“, като актуален проблем с 

безспорна значимост.  

 

2. Предмет и обект на изследването 

 

Предмет на изследване са църковните канони и 

религиозната толерантност; отношението между тях и 

начинът им на приложение в древната църква. 

Обект на наблюдение са не само богословските 

схващания за християнската толерантност, но и църковно-

каноническите паметници и тяхната интерпретация от 

известни канонисти. Те спомагат да се формира църковно – 

правния възглед относно толерантността в Църквата и да се 

разкрие сотирологичното значение на църковните канони и 

толерантността.  

 

3. Цел, задачи и методи на изследването 

 

Основната цел на настоящия дисертацонен труд е 

чрез проучване творенията на светите отци и църковните 

правила да се разкрие връзката между църковните канони и 
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религиозната толерантност, възможността и 

необходимостта да се изменят каноните и тяхното 

толерантно прилагане чрез принципа на икономията. 

Във връзка с реализацията на поставената цел следва 

разрешаването на следните задачи: 

 разкриване смисъла на термина „канон“, и изясняване 

тяхната цел и предназначение.  

 анализиране теориите за стабилитета на каноните, като 

се акцентира върху разликата между канон и догма, 

доктрина и дисциплина. 

 изясняване произхода и значението на толерантността, 

в частност същността на религиозната толерантност, 

както и определяне пределите на толерантността. 

 обективно представяне принципа на икономията в 

Православната църква.  

 най-ярък пример на толерантно отношение ни е 

разкрит в Свещеното Писание. Това ни дава основание 

да се изложи учението на нашия Господ Иисус 

Христос за любовта към ближния, която е в основата 

на толерантното отношение и да се посочат примерите 

на Неговите приемници - светите апостоли. 

 изследване творенията на светите отци и изясняване 

техните възгледи за икономията. 

 разкриване и анализиране приложението на 

толерантността в каноните, т. е. прилагането на 

икономийния принцип съгласно каноните.  

 Анализиране връзката толерантност – църковни канони 

Методологическият подход се определя от обекта и 

предмета на дисертационното съчинение. По своя характер 

методологията, която е използвана е богословска. В процеса 

на разработване като методологична основа се използват 

следните методи: историко – догматическият, 
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систематическият, херменевтическият, съобразно който 

каноните се подлагат на всестранно осветление и обяснение 

с оглед на правилното им разбиране и приложение; 

сравнителния, аналитичния (теоретическият анализ), 

индуктивеният и дедуктивният.  

 

4. Теоретична и практическа значимост 

 

Теоретичната и практическата значимост се определя 

от актуалността й. Тя се състои в разработването на 

теоретични основи за извеждане, систематизиране и научно 

обосноваване на взаимовръзката между църковните канони 

и религиозната толерантност. Съдържанието и изводите 

могат да спомогнат за формиране на етическия мироглед на 

съвременния човек. Основните разработени положения 

могат да бъдат използвани за подобряване на 

междуличностния и междуконфесионалния диалог, както и 

да бъдат използвани като база за по-нататъшна богословско-

изследователска дейност.  

 

5. Апробация на резултатите 

 

Фрагменти от дисертационния труд са представени 

на научни конференции и симпозиуми и са публикувани в 

специализирани научни издания. Части от теоретическата 

разработка са включени в учебния материал по църковно 

право в ШУ. 

 

6. Структура и обем на дисертацията 

 

Структурата съответства на формулираните цели и 

задачи. Дисертацията се състои от увод, три глави, 
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заключение, списък на съкращенията, използвани извори и 

литература. Характерът на изследваната проблематика 

обуславя и съдържанието на отделните глави в 

дисертационното съчинение. 

Обемът на дисертацията е 199 страници. Списъкът 

на използваните източници и литература включва общо 

267 заглавия 

 

 

II. Основно съдържание на дисертационния труд  

 

В Увода е обоснована актуалността на проблема, 

формулирани са целите, задачите и методите на изследване. 

Направено е кратко изследователско проучване. 

 

ГЛАВА ПЪРВА е озаглавена: „Терминологична 

обосновка на проблема”. В нея се изясняват и прецизират 

съответните термини и се обосновава същностната 

взаимовръзка между църковните канони и религиозната 

толерантност. Тази глава е разделена на два параграфа: 

 

1. Изясняване на термина „канон“ 

Тук чрез проследяване произхода на термина 

„канон” и разкриване на неговата същност става ясно каква 

е целта и предназначението на църковния канон.  

С течение на времето думата “канон” е променяла 

своето значение в зависимост от областта, в която се 

използва (Св. Писание, етика, философия, право, църковно 

пеене), но винаги има едно основно и универсално 

съдържание, което се изразява с понятието за мерило, 

критерий, мащаб, норма, с която човек си служи във 

всекидневния живот, която доброволно спазва или 



9 

 

задължително изпълнява. В църковното право под “канон” 

трябва да се разбира дадените от Иисус Христос и от 

апостолите, и издадени от съответната, упълномощена от 

тях, върховна църковна власт норми, които имат за цел да 

регулират обществено - църковния и индивидуално – 

християнския живот. С други думи “канон” е „църковен 

закон – всеки поотделно и всички вкупом.“  

 

1.1. Същност, цел и предназначение на каноните.  

Каноните са своеобразни образци и принципи на 

християнското учение и практика. Заедно с догматическите 

решения, те са изработени в Църквата с цел запазване на 

истинската вяра и напредване в живота на нейните членове. 

По своето съдържание и предназначение каноните не са 

мъртва буква на закона, а благодатни напътствия, правила 

на новия живот в Църквата, или законът на духа, който дава 

живот в Иисус Христос. Целта и предназначението на 

църковните канони е да противодействат на онези, които се 

опитват да нарушат реда в Църквата; да повлияят на други, 

които проявяват равнодушие и безучастие към живота на 

Църквата, към нейните задачи и мисия в света; да се 

предотвратят разногласията в църковния живот и да водят 

към обединяване на вярващите с Църквата и главно с 

нейния Основател Господ Иисус Христос. Така членовете 

на християнската общност ще достигнат възможно най-

голямо духовно – нравствено съвършенство и вечно 

спасение. Не е възможно да се разбере смисълът на 

каноните без да се вземе предвид мотивът, с които те са 

създадени, а именно - неизчерпаемата любов на Църквата 

към хората. Каноните са израз на самобитността на 

Църквата, нейни външни граници и вътрешен строй. Те са 

онова, което я прави видимо, осезаемо Тяло и ни показват 
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съвършения образ на Църквата. „Канонът - това е иконата 

на Църквата, такава, каквато тя трябва да бъде.“ 

Същността на каноните е достигането до ред, 

дисциплина, приличие и т. н., чието спазване служи за 

благото, доброто на Църквата и нейните членове, за да 

достигнат те до духовно – нравствено съвършенство и вечно 

спасение. Само такива канони, ред, дисциплина са 

действително канонични.  

 

1.2. Теории за стабилитета на каноните 

Във връзка с въпроса за задължителността на 

църковните канони са се оформили три научно-богословски 

теории: за абсолютната неизменяемост и задължителност на 

каноните (начело с руският канонист проф. Т. Барсов), за 

пълна изменяемост и абсолютна власт на Църквата в 

областта на дисциплината (проф. Челцов и проф. Болотов) и 

за относителната изменяемост, която събира най-много 

привърженици (проф. Бердников, проф. Кипарисов, проф. 

Соколов, проф. Суворов, проф. Афанасиев, проф. 

Аливизатос, проф. Цанков) и се явява като обединяваща 

другите две. Тук критично се анализират приведените 

аргументите в полза на теориите и се правят изводи за 

състоятелността им. С изясняването на разликата между 

догма и канон, между доктрина и дисциплина, се посочва 

кои канони могат да се изменят или отменят и кои не. 

Различието лежи в това, че първите са абсолютни истини, а 

вторите - приложение на тези истини към историческото 

битие на Църквата; първите нямат отношение към 

временното битие, а вторите са временни, т. е. догматите са 

jus divinum и като такива са неизменни, а каноните са 

човешко право (jus humanum). То е плод на временни, 

преходни и случайни обстоятелства и може да се променя 
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или отменя. Но да законодателства има право само 

съответната по инстанция законна църковна власт при 

съответни наложителни нужди. 

 

2. Измерения на толерантността. 2.1. 

Толерантност. Същност и етическо измерение на 

религиозната толерантност В този параграф се визират 

възгледите на редица философи и мислители, благодарение 

на които се разкрива специфичното на тази 

междуличностна форма на общуване; систематизират се 

различните схващания за толерантността и е обърнато 

внимание на толерантността като добродетел. Въз основа на 

всичко това се разглежда религиозната толерантност от 

православна гледна точка. 

Най-кратко пояснена толерантността е изтърпяване 

или понасяне на различията с другите в отношението им 

към нас. Толерантността се разбира като нещо априори 

възприето, абсолютно необходимо условие за постигане на 

хармония и взаимно уважение, т. е. явява се ключов 

нравствен принцип на гражданското общество. 

Толерантността се отнася до цялостното поведение 

на човека. Макар да е много ценна добродетел, тя не се 

постига лесно, защото човек трудно понася думите и 

постъпките на хората, които смята често пъти за 

неправилни. Така се пораждат нетърпимост и фанатизъм, 

които потискат любовта и разпалват злоба и ненавист. 

Нетърпимостта обаче е чужда на християнската любов към 

ближните. Истинската толерантност произхожда от 

християнката любов и уважението към вярата и 

убеждението на другите, а не от безразличие. Тя е действена 

и полезна само когато е твърдо основана върху нравствени 

норми, водещи своето начало от абсолютното и 
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безпогрешно нравствено Същество, от Бога. Толерантността 

е възможна, ако хората познават християнската любов, която я 

подхранва. Единствено при такава употреба толерантността 

би се превърнала в истинска основа на един нов морал, 

който е неподвластен на принудата и основан единствено 

върху любовта; морал, който Сам Основателят на Църквата 

Нашия Господ Иисус Христос ни е посочил и от който 

трябва да се ръководим в отношенията помежду си. 

Въпреки широкия диапазон на отношения, в които 

толерантността е желана и приложима норма на поведение, 

тя има свои предели - общественият интерес, както и 

правата и законните интереси на личността. Защото с 

толерантност, разбирана в абсолютен смисъл (толерантност 

без граници) лесно може да премине в анархия и 

безнравственост.  

Религиозната толерантност е позитивният израз на 

забраната за дискриминация въз основа на 

дискриминационния признак „религия”. Може да се разбира 

като ценност и социална норма на гражданското общество, 

проявяваща се в правото на всеки човек да бъде различен по 

отношение на религия и религиозната принадлежност. 

Под религиозна толерантност се разбира лоялно 

отношение към представителите на други вероизповедания 

или невярващи. Тя е способност за безконфликтно 

съжителство и сътрудничество в различни сфери на 

обществения живот, без това да влияе на догматичните 

основи на религията, която се практикува. Религиозната 

(конфесионалната), толерантност се явява необходима 

предпоставка и условие за диалог между представители на 

различни вероизповедания, както на институционално ниво, 

така и на нивото на индивидуалното и масовото съзнание.  

Правото на самоопределение по религиозен признак 
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е основно човешко право. Привеждат се международните 

документи, които придават юридическа сила на понятието 

„свобода на религията“, и които България е ратифицирала. 

Православната църква е скептична към създаденото 

от либералната философия на правото и политиката понятие 

„религиозна толерантност“ и предпочита да се говори за 

диалог и икуменизъм. Посочват се и причините за 

скептицизмът на Църквата. Прави се заключение, че за 

православните въпросът за религиозната толерантност е 

израз и грижа на Църквата за спасението на всички, т. е. той 

е сотирологичен, а мерилото за истината е личността на 

Богочовека Христос, т.е. Църквата като Тяло Христово и 

общност на любовта. Проявата на любов към инославните, 

нехристияните, дори и към враговете не означава, че 

православните трябва да изоставят своето предание, 

догмати, канони, но означава, че всичко това трябва да се 

осъществи на дело. Религиозната толерантност изисква 

нашето лично самоограничаване, покаяние и прошка.  

 

В подточка 2.2. Религиозната толерантност в 

църковното право. Толерантността като икономия се 

изяснява понятието икономия, разкрива се неговата 

същност като един от двата принципа за управляване и 

изправяне в християнската Църква; посочват се видове 

икономия, определят се границите до които тя може да се 

простира, както и авторитетът, който може да я упражнява.  

Необходимостта от въвеждането на понятието 

икономия е породена от мнението на Никодим Милаш, че 

влезлия в употреба в западната литература термин 

„толерантност“, с който се означават отношенията между 

различните християнски вероизповедания и отношението 

към тях на държавата, е станал технически и общ и се явява 
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неподходящ. За него когато се говори за толерантност в 

областта на Църквата, трябва да се разбира, че по силата на 

някои външни условия, се допуска снизхождение. Това 

снизхождение в областта на каноничното право се изразява 

с термина „икономия“. 

Православната църква няма точна дефиниция за 

икономията, дори Вселенският патриарх Вартоломей казва, 

че е грешно да се търси определение на икономията, защото 

този принцип като „същност на Православната църква“ 

трябва да бъде прилаган, а не дефиниран. За да се разбере 

правилно терминът е разкрита богатата семантика, която 

съдържа думата „oikonomia". 

Икономията, допуска отстъпки от строгостта 

(акривията) на църковните правила, но при категоричното 

условие - те да не засягат основните положения на 

православната доктрина. Основаваща се на логиката на 

любовта, отхвърляща обикновената логика, икономията си 

служи с необикновени средства за спасение.  

Няма кодифициран начин за приложението на 

икономията, тъй като тя не съдържа нищо юридическо в 

себе си за разлика от латинския термин диспензация. 

Икономията е именно готовността доброволно и на 

време да се откажем от акривията, ако това е целесъобразно 

с оглед спасението членовете на Църквата или интересите 

на правата вяра  

Богослови и канонисти спорят по въпроса като 

догматичен или като правен принцип може да се разбира 

икономията, но всички приемат определението на патриарх 

Николай Мистик, че икономията е отражение на 

божествената филантропия, която е с догматична основа, но 

в същото време е правно и канонично отражение на 

догматичната истина.  
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В православното църковно право икономията има 

смисъл не на нарушаване на църковната дисциплина, а на 

възстановяване, връщане към истинския ред. Тя не се 

ограничава до облекчаване на каноничните изисквания, а е 

творчески подход, основаващ се на Божията воля, според 

която правото и любовта са в пълно единение, което 

поражда съвършенство и показва път към Царството Божие. 

Чрез икономията Църквата възвръща духовната 

радост, тя е едно въвеждане в бъдещия век, едно общение и 

парадоксално съзвучие на правото и любовта.  

Икономийните действия се движат от закона на 

Божията любов и се намират в пълна хармония с цялото 

битие на християните, към което е отправен апостолският 

призив: „Говорете и постъпвайте като човеци, които ще 

бъдете съдени по закона на свободата" (Яков 2:12). С други 

думи движещ мотив на икономията е „филантропията", 

пастирската загриженост; тя прилага икономия с цел да се 

спаси отделна душа и отказва, когато може да е във вреда на 

Църквата. 

Икономията е поверена на църковния авторитет. 

Само той има правото и властта да се разпорежда в областта 

на църковната дисциплина. Църковната практиката 

свидетелства, че икономийното право има преди всичко 

местен или частен характер и е прерогатив изключително на 

епископите. Епископът е централната личност, главното 

лице в Църквата, което може да раздава икономията. Той се 

ползва с правната сила да ръководи и регулира църковния 

живот. 

Относно пределите на икономията следва да кажем 

накратко, че Църквата може по необходимост да прилага 

икономия само по отношение на закони и обичаи, които тя 

сама е предписала и следователно може да ги изменя. Тя не 
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може да прилага икономия по отношение на онова, което 

сам Христос е открил и установил, т.е. не може да има 

никакво приложение на икономия в догматическата област. 

В светоотеческата литература не се разглежда 

въпроса за видовете икономия. Единствено 

Александрийския патриарх Евлогий, говори за временна и 

постоянна икономия, но това е останало частно мнение, 

което не е възприето в каноничното право. В църковната 

практиката може да се видят икономия в зависимост от 

конкретен случай, предизвикващ снизходително отношение 

или икономия като своеобразна предпазна мяра или като 

облекчаване на наложеното църковно наказание В 

зависимост от това говорим за предпазна (προληπτικὴ) и 

икономия с обратна сила (ἀναδρομική). Под превантивна 

икономия се разбира даваното предварително от Църквата 

разрешение за отклонение и неточно спазване на канона, с 

цел той да не бъде пренебрегнат, т.е. тя е изключение от 

общото правило и позволение, което има за цел да 

предотврати нежелани последици от акривията. Мотивът 

тук е както пише св. Василий Велики "за да не би да стане 

нещо по-лошо“. При икономията с обратна сила, 

изхождайки от чувство на крайно снизхождение, се 

одобряват извършени противоканонични деяния. Тя се 

разбира в смисъл на съчувствие към човешката слабост и 

отстраняване на правните последици след нарушаване на 

закона. За такава икономия се говори в 102 правило на 

Трулския събор, в което се препоръчва на клириците да 

определят "подобаващ на болката лек", който да 

съответства на качеството на греха. Необходимо е да се 

подчертае, че прилагането и на двата вида икономия 

изисква внимателно и мъдро преценяване на положението, 

за да се избегне създаването на лош прецедент, който да 
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навреди на Църквата.  

 

ВТОРА ГЛАВА е именувана: „Толерантността в 

древната църква”. Като въведение се проследява 

исторически положението на Християнската църква, като се 

обръща внимание на нетолерантното отношение към нея в 

първите векове, когато била подлагана на жестоки гонения 

до издигането й в „religio licita" (позволена религия) и 

издаване на Миланския едикт за веротърпимост, с който се 

обявява равенството на всички религии и свободното право 

на всеки гражданин да следва безпрепятствено каквато си 

иска религия. След това се разглежда:  

 

1. Толерантността според Свещеното Писание на 

Новия завет. 1.1. Господ Иисус Христос – образец за 

толерантност Тук се привеждат и тълкуват места от 

Свещеното Писание на Новия Завет, свързани с живота и 

учението на Господ Иисус Христос, в които се открива 

философията и същността на толерантността и се извежда 

Той като образец за толерантно отношение. Акцентира се на 

учението за любовта към ближните. Най-голямото 

съвършенство на християнската любов, се състои в 

любовта към враговете, на което ни учи Спасителят: 

„Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви 

проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и 

молете се за ония, които ви обиждат и гонят" (Мат. 5:44). 

Ярък пример за дейната и активна любов към ближния, е 

посочил Иисус Христос в евангелската притча за добрия 

самарянин (Лук. 10:25-37). По време на Своето обществено 

служение Спасителят не заставял никого да Го следва 

против волята си или да вярва в учението Му. Във всяка 

проповед се съдържа идея за свободно следване на 
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Спасителя. Иисус Христос е непримирим към появяващата 

се сред учениците Му религиозна нетърпимост и 

изобличава такива прояви (Мат. 26:51-52; 13:24-30; Лук. 

9:51-56; 22:49-51). Действията на християнската 

толерантност се разширяват и задълбочават във 

взаимната прошка, която е много високо стъпало в 

отношенията между хората. 

Любовта в служба на хората надминава стриктното 

спазване на закона, като протяга ръка към човека в нужда. 

Тя не признава границите между собствената група и хората 

извън нея и прегръща дори неприятеля; предлага 

безусловна прошка на тези, които съгрешават срещу нея. 

Това означава взаимно служение и откликваща любов, 

които отразяват характера на Бога и Неговото поведение. 

Думите на Христос са израз на библейската социална 

стратегия, която поставя ударение върху модела на 

поведение на Божия народ. Животът Му, напълно отговаря 

на това, което прогласява и призовава другите. Той 

служеше на слабите, болните и отхвърлените, с което ни 

даде Своя Божествен пример за толерантност. Като имаме 

примерът на Нашия Спасител, ние сме длъжни да 

постъпваме спрямо другите така, както искаме да постъпват 

и те спрямо нас.  

Християнството е послание за обич и мирно 

съжителство на всички хора. То по природа отхвърля всяко 

насилие срещу различния на религиозна основа. Като 

християни трябва да приемаме другия, да си помагаме, да  

си прощаваме, да разчитаме един на друг, да си вярваме и 

да се обичме.  

 

В подточка 1.2. Примерът и учението на светите 

апостоли се разкриват примерите на любов към ближните 
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на св. апостоли, като най-голямо внимание се обръща на ап. 

Павел, който от гонител се превръща в най-ревностен 

защитник на християнството. В неговите послания се 

разкрива и принципа на икономията. Централен момент са 

думите на св. ап. Павел: "Защото, бидейки свободен от 

всички, станах роб на всички, за да придобия по-многото от 

тях: за юдеите станах като юдеин, за да придобия юдеите; за 

подзаконните станах подзаконен, за да придобия 

подзаконните; за нямащите закон станах като да съм без 

закон (макар да не съм без закон пред Бога, но съм под 

закона на Христа), за да придобия нямащите закон; за 

немощните станах като немощен, за да придобия 

немощните, за всички станах всичко, щото по какъвто и да е 

начин да спася някои" (1Кор. 9:19-22). Освен примерът на 

св. ап. Павел и в ученията на другите апостоли е разкрита 

същността на религиозната толерантност, изхождаща от 

Божията любов. Апостол Иаков нарича нравствената повеля 

„възлюби ближния си като себе си“ „царски закон“ и тези, 

които го изпълняват добре правят. (Иак. 2:8). Евангелската 

любов е център и в съборните послания на св. ап. Петър. 

Принципът на християнската любов, която е основа на 

толерантността, е разкрит и в съборните послания на ап. 

Йоан Богослов. 

 

В параграф 2. Възгледи на светите отци за 

икономията на базата на изследване творенията на светите 

отци, учители и писатели на Църквата, се извежда тяхното 

разбиране за икономията и практиката на прилагането й. 

Много църковни писатели считат, че прекалено 

голямата строгост може да се окаже пречка за спасение на 

някой, за общото благоустрояване на Църквата и затова 

може да бъде смегченa, като се следва практиката на отците. 
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Затова самите св. отци учат, че православните пастири 

трябва да съчетават строгостта (акривията) и икономията, 

които св. Никодим Светогорец нарича „двете ръце на 

Църквата“. Те трябва да бъдат помощници и лекари в 

спасението на каещите се грешници, които искат да влязат в 

Царството Небесно, а не прокурори и палачи, законници и 

фарисеи по дух, а вярващите наставляват да се отнасят към 

враговете си като със „заблудени и нравствено - 

боледуващи братя“.  

Понятието „икономия“ в църковно-правното си 

значение е изяснено от Евлогий Александрийски (581-607) в 

неговото съчинение „За св. Троица“. Той разглежда 

икономията като позволение, давано на епископа в областта 

на дисциплината и каноничните действия спрямо лица, 

подлежащи на църковни наказания, като уточнява, че 

икономията не може да се простира в областта на 

догматиката: „Oikonomia винаги може да се практикува 

правилно дотолкова, доколкото благочестивото учение 

остава непокътнато.“ С други думи, икономията засяга 

практическите последствия на християнската вяра, но 

никога не прави компромис със самата истина.  

От каноническото законодателство и приложението 

му, а също и от това, как са разбирали, обяснявали и 

прилагали същността на този принцип някои учители и 

отци на Църквата, се вижда, че Църквата преследва най-

вече сотириологическа цел чрез установяване на 

определени норми на икономия и чрез тяхната практическа 

употреба. В числото на техните изказвания са думите на св. 

Петър Александрийски и св. Василий Велики, а също така 

каноническите постановления на св. Григорий Нисски, 

както и някой тълкувания и указания на Евлогий 

Александрийски, Максим Изповедник, Анастасий Синаит, 



21 

 

Никифор Изповедник, Теодор Студит, Фотий и големите 

канонисти Зонара, Валсамон и Аристин.  

Особено изразителна е формулировката, която дава 

патриарх Николай Мистик (901-907, 912-925). Според него 

икономията е спасително снизхождение, което спасява 

грешника, протягайки ръка да помогне и да повдигне 

падналия, както и "подражание на Божията любов към 

човека", а не просто "изключение от правилото".  

В своите коментари към многочислените канони 

Зонара, Валсамон и Аристин също подчертават спасителния 

смисъл на икономията, която има за цел да "възвърне 

пропадналата овца". 

Свидетелство за практиката на прилагане 

икономийния принцип и за границите на нейното действие 

намираме в творенията на св. отци и учители на Църквата - 

св. Ириней Лионски, Тертулиян, Ориген, св. Киприян 

Картагенски, св. Атанасий Велики, св. Кирил 

Йерусалимски, св. Григорий Богослов. Безспорно най-голям 

принос в областта на църковната дисциплина има св. 

Василий Велики.  

Цялата светоотеческа мисъл допуска икономийния 

принцип като свой неизменен възглед, служещ за целта на 

Църквата. За тях икономията не е някакво произволно 

нарушение на правилата, засягащо и накърняващо 

църковния ред, а е подход, който дава пълнота на църковно-

правната система. Тя осигурява действителен живот в 

Христос и затова св. отци не виждат никакво противоречие 

между акривията и икономията. 

 

ГЛАВА ТРЕТА от дисертацията е озаглавена: 

„Приложение на икономията според църковните 

канони”. 
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Тя има практическа насоченост. Тук се прави 

цялостен научно - канонически анализ на всички църковни 

правила, които обосновават принципа на икономията. Тази 

глава е разделена на три подглави: 

1. Икономия по отношение на тайнствата По 

принцип Православната църква не може да приема 

тайнства, извършени извън нея, но „поради необходимост 

да се покаже лоялна, тя приема понякога тайнствата, 

извършени извън нея, но не от който и да било 

свещенослужител“. Тук се прави църковно - правен анализ 

на правилата, които се ръководят от принципа на икономия, 

най-вече при тайнство Брак. От приведените правила се 

заключава, че принципът на икономия е приложим в два 

случая: при смесените бракове и при повторния брак. 
Казано най-общо, той се допуска от Православната църква по 

снизхождение, по-скоро като “лек против блудта”, както се 

изразява св. Василий Велики (87-о пр.). При тайнствата се 

прилага предпазна икономия, икономия с обратна сила и 

икономия, която признава само някои последици, 

произтичащи от противоканонично извършени тайнства. 

2. Икономия по отношение на приемане на 

еретици, сектанти и инославни. Следвайки древните 

правила и обичаи, и в съответствие с изискванията на 

икономията, Православната църква е установила три начина 

за присъединяване: чрез кръщение, миропомазване и 

покаяние. Църквата е практикувала трите способа за 

приемането на обръщащите се от ерес или разкол в „едни и 

същи исторически периоди <…> поради което е много 

трудно да се прокара ясна граница между акривия и 

икономия, да се определи кое е правилото и кое 

изключението. Трябва да се отбележи, че критерият, въз 

основа на който Православната църква приема инославните 
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в лоното си е правоверието. В Църквата водещ принцип 

винаги е била любовта и грижата за спасението на 

човешката душа, а не спазването на канона като 

самостоятелна ценност. 

3. Икономия в богослужението. Църквата винаги е 

допускала и допуска значително разнообразие в църковните 

служби у Поместните църкви при запазване на догматичес-

кото единство. 

Прилагането на икономия в богослужението може да 

се прояви в усъвършенстване външните литургични форми, 

за да съответстват на местните условия с цел да се направи 

богослужението по - достъпно за вярващите. В сферата на 

взаимоотношенията с християните от други изповедания, 

икономията може да се изрази във: а) в християнската 

търпимост и уважение към общественото богослужение на 

инославните изповедания, б) в молитвеното, но не 

евхаристийно общение с инославните християни, които 

вярват в Св. Троица. 

 

В заключението, което изпълнява функциите на 

обобщаваща глава са представени основните резултати от 

изследването.  

Всички хора проявяват нетърпимост към другите, 

както в личния, така и в обществения си живот и това 

качество на поведение постепенно се превръща във форма 

на общуване. В историята могат да се посочат много 

примери, които свидетелстват за присъствието или липсата 

на толерантно отношение между хората, както и за добрите 

плодове на търпимостта, тогава когато тя е имала 

възможност да се прояви. Доброто принадлежи на 

човешката природа още преди да е било пречупено през 

човешката култура. Затова то присъства в основата на 
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моралните кодекси на всички общества, въпреки 

привидното им разнообразие.  

Всяка културна общност въвежда различни 

характеристики в основните морални норми и изгражда 

свой собствен еталон на морално поведение, който трябва 

да се спазва от нейните членове. Християнският морал не е 

валиден само за изповядващите християнската религия. Той 

притежава всеобща значимост, защото неговите норми се 

откриват в основата на всяка една морална система. И тъй 

като християнството признава абсолютната ценност на 

всеки човек, водещ принцип в поведението на хората трябва 

да е толерантността, изразена в уважение към чуждото 

мнение, в подкрепянето на всеки акт, който би допринесъл 

за общото благо. Постепенно толерантността се превърна в 

една от отличителните черти на нашата епоха, в добродетел, 

която измества вниманието от останалите „традиционни“ 

добродетели, в централна идея на „новия морал“. 

„Толерантността, която се основава на същностните 

принципи на човешкия живот, е предпоставка, без която не 

е възможно да се излезе от капана на постоянното 

накърняване на човешкото достойнство и на съучастието в 

страха, омразата и насилието“. Безспорно по своята 

същност толерантността е не само полезна, но и нужна. 

Като уважава свободата на другите да бъдат различни, 

толерантността търси начин да общува с тях, да 

идентифицира точките на съгласие и несъгласие и да 

намали последните. Водена от Божията любов, тя влиза в 

диалог и приканва другите към съвместно търсене на 

истината. Евангелското учение на Иисус Христос 

потвърждава истината, че най-голямото изискване на Божия 

закон е „да възлюбиш Бога с цялото си сърце, от цялата си 

душа, с всичкия си разум и с всичките си сили" (Мат. 22:37-
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38) и на второ място - „да възлюбиш ближния като самия 

себе си" (Мат. 22:39). В „Проповедта на планината" 

Спасителят разширява обхвата на любовта към ближните и 

я издига на по-висока нравствена степен, като включва в 

кръга на ближните и враговете (Мат. 5:20-48). Истинската 

любов не раздава осъждане, а предлага надеждата на 

прошката. 

В притчата за милостивия самарянин Иисус Христос 

разкрива безспорната истина, че любовта към ближния се 

проявява в дела на милосърдие и добротворство, а 

истинският ближен не е само родственикът или съседът, а 

също така проявилият човечност и състрадание чужденец и 

непознат.  

Новата духовна сила на Христовата заповед за 

любовта извира от изкупителното дело на Божия Син и 

благодатните прояви на Божията любов, към която се 

приобщават вярващите в Иисус Христос. Благодатното 

опрощение на греховете и обновлението на човешката 

природа в Божията любов се дават като дар на повярвалите 

в Иисус Христос, с което те приемат новия живот в Духа 

чрез кръщението и помирението с Бога. Приобщавайки 

човеците към съвършената любов на небесния Отец, 

Спасителят разкрива в пълнота пред света истината за Бога, 

която се превръща в отличителна черта на християнското 

Откровение: „Бог е любов. И който пребъдва в любовта, 

пребъдва в Бога" (IЙоан 4:7-8).  

Единствената институция, олицетворяваща цялото 

знание и опит, която може да култивира толерантността 

върху християнските добродетели, за да играе роля на 

защитна стена срещу всичко вредно е Църквата Христова. 

Тя трябва да е адекватна на съвременните проблеми на 

човешкото общество и да въведе толерантното отношение 
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като практика в общуването. Както стана ясно, самата тя от 

векове прилага гъвкаво, чрез принципа на църковна 

икономия основните си закони - каноните. Църквата 

прибягва до църковно снизхождение (икономия), за да се 

привлекат към нея отдалечилите се или отпаднали вярващи, 

както и да се предпазят други от отцепване, защото Бог 

"иска да се спасят всички човеци и да достигнат до 

познание на истината" (1Тим.2:4); да се премахнат и да се 

предпазят вярващите от съблазни, които се считат за едни 

от най-големите злини в Църквата, както и по чисто 

църковни съображения, който трябва да се пресмятат 

разумно и мъдро, за да не се стигне до неприемливата за 

Църквата крайност: „целта оправдава средствата“. И трите 

причини за прилагане на икономията водят към 

целесъобразността и сотирологичността на Църквата. 

Необходима е преценка на всеки отделен случай и е 

възможно при два идентични случаи веднъж да се приложи 

икономия, а друг път – не, все с оглед запазване и 

поддържане реда в Църквата и нейното преуспяване.  

В църковното право двата противоречащите си 

принципи - на икономията и акривията се съчетават в 

съвършена хармония. Между тях няма никаква 

несъвместимост - те са подчинени на една и съща цел, 

макар че си служат с различни методи. 

Икономията не е нов закон, отричащ съществуващия, 

а е временно снизхождение, освобождаване от строгостта 

му, което се основава на целта на Църквата. Тя не е резултат 

от някакво произволно и самоволно отстъпление от 

каноните, служещо на лични интереси, а е едно напълно в 

духа на евангелските норми снизхождение. Действията на 

Църквата произлизат от същността на истинската жертвена 

любов, в името на която е готова, ако е необходимо, да 
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отстъпи от строгото и точно изпълнение на своите 

разпоредби. Икономията носи в себе си образ на небесата, 

на отвъдното, където Христос неудържимо привлича всички 

към Себе Си, искайки "да се спасят всички човеци и да 

достигнат до познание на истината" (1Тим. 2:4). Както 

толерантността се поражда от любовта към ближния, така и 

Църквата се води от принципа на човеколюбие, понеже 

"никой няма любов по-голяма от тази да положи душата си 

за своите приятели" (Йоан 15:13). Тя винаги действа, 

изхождайки от уникалността на човека, за да избегне 

обезличаването, което не е присъщо на нейната природа, но 

в същото време не се подчинява на субективност и 

своеволие. 

Икономията е служение на любовта, което, обаче, не 

изменя православната вяра и църковното предание, а ги 

утвърждава. Нейната природа е несъвместима с 

безпринципността и е едно живо предание в съвременните 

условия. Съвсем естествено този метафизичен принцип на 

любовта намира място в системата на църковното право, 

тъй като в църковната действителност често се явяват 

ситуации и спорни въпроси, за чието разрешение е 

необходим индивидуален подход. Това е практически 

осъществимо единствено в и чрез любовта, която прави 

възможно съжителство на непреодолими, на пръв поглед, 

противоречия. Икономията разкрива дълбочината на 

Божията любов към нас и ни дава възможност да останем 

пълноправни членове на Църквата. Тя дава вдъхновение за 

нов благодатен живот в Бога, като надхвърля формалната 

практика и утвърждава духовния смисъл на църковната 

дисциплина. Подбуждана от любовта, Църквата се ползва от 

своите правомощия, за да даде чрез икономията необичаен 

метод на действие, покриващ се с евангелските изисквания 



28 

 

и норми. Единствено със силата на Христовата любов е 

осъществимо управлението на Църквата, която дръзновено 

преодолява земните  препятствия, водена от думите на 

апостола, че "Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на 

сила, любов и целомъдрие" (2Тим. 1:7). 

В тази връзка св. Василий Велики казва, че 

свойствено на любовта към ближния е "да иска не своята 

изгода, но изгодата на този, над когото се простира 

любовта, полза душевна и телесна." Крайната цел на 

икономията е духовното съвършенство и спасението на 

човека. Свободата, произлизаща от принципа на 

икономията в Православната църква се проявява и в 

нейното прилагане, зависещо от преценката на църковния 

авторитет. Тази свободата не е в противоречие със закона, с 

правото, тя изразява идеята, че "целият закон се изпълнява в 

една дума, именно във: възлюби ближния си като себе си" 

(Гал. 5:14), т. е. в нея се открива единството на правото и 

любовта. По своята същност икономията представлява едно 

подобие на Христовото изкупително дело - на Божията 

икономия (домостроителство). Църквата следва в любовта 

си Христос, Който снизхожда до нашата немощ, за да ни 

издигне, като изхожда от целта всички хора да се спасят и 

да достигнат до познание на истината" (1Тим 27:4), да не се 

затворят никому вратите на спасението (1Тим. 2:4, Деян. 

14:27). Ние сме призвани да следваме Христос „в нашата 

любов към хората и към света…“  

Икономията е мярка за целесъобразност при 

решаването на актуални проблеми в живота  на Църквата, с 

цел да оправдае до известна степен избора на средствата, с 

които да се постигане благото (доброто) за цялата Църква 

или за отделни вярващи. Икономията никога не е и не може 

да бъде норма в Църквата, тя е изключение, продиктувано 
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от пастирски съображения. По своята природа икономията 

не може да се дефинира като правна норма и твърде често с 

нея се злоупотребява, като тя се изважда извън строго 

ограничените си конкретни времеви рамки и се прилага 

безразборно и неограничено. Прилагането на този принцип 

трябва да се опира на догматичния, правен и исторически 

контекст на канона. Важно е да помним, че целта на 

прилагането на икономията е да се постигнe спасeние на 

индивида (salus animarum), при запазване църковното благо. 

Прилагането на икономията предлага и друга полза: тя 

отваря пътища за изпълнение съдържанието на 

Евангелието, което може да доведе до помирение между 

вярващите. С други думи икономията засяга практическите 

последствия на християнската вяра, но никога не прави 

компромис със самата истина. Признаването на тайнствата 

на инославни от Православната църква по икономия не 

предполага установяване на сакраментално общение между 

тези църкви. Въпросът за единството е по същество 

еклесиологичен и би било целесъобразно и полезно да се 

постави за вселенски диалог. Евхаристийното общение 

между православни и неправославни е все още в процес на 

обсъждане сред християнските църкви. Поради прилагането 

на икономия общението е реалност за хората, живеещи в 

райони без свещеници, и които поради неотложни 

религиозни нужди участват в тайнствата на други църкви. 

Въпреки че този модел е несъвършен, той би могъл да бъде 

начало за нова дискусия за единство. 
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ 

 

В дисертационния труд се открояват следните 

приносни моменти, свързани с изследването на църковните 

канони и религиозната толерантност: 

 

1. В дисертационното изследване за първи път в 

богословска ни наука се прави цялостен научно - 

канонически анализ на църковните правила, които 

обосновават принципа на икономията. Липсата на подобно 

съчинения в българското богословие по този въпрос 

придава на изследването приносен характер в научно 

отношение. 

2. Обогатяват се съществуващите знания по темата 

за същността, значението и стабилитетът на църковните 

канони, като се поставя акцент на разликата между jus 

divinum и jus humanum, между доктрина и дисциплина. 

 

3. Изяснява се богословски терминът религиозна 

толерантност, обосновават се и се аргументират 

причините за скептицизма на Православната църква към 

понятието. Въз основа на посочените авторитетни примери 

са представени изводи и препоръки съответно за 

приемствеността и приложимостта на толерантността в 

нашата съвременност. 

 

4. Систематизирани са най-новите научни 

изследвания по темата на водещи български и чужди 

автори. Извършен е теоретичен анализ и обективно се 

представя принципа на „oikonomia”-та, който действа в 

Църквата от създаването й до днес. 
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5. Направените изводи кореспондират и с 

проблематиката на нравственото богословие и могат да 

послужат като аргументи в процеса на формиране на 

етическия мироглед на съвременния човек.  

 

6. Резултатите от изследването имат приложимост в 

съвременната църковна практика и те могат да бъдат добро 

практическо ръководство за клир и миряни. 
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