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Десислава Тодорова

ДИАЛОГЪТ	МЕЖДУ		

ПАТР.	ЙЕРЕМИЯ	II	И	ВИТЕНБЕРГСКИТЕ	

БОГОСЛОВИ	ПРЕЗ	XVI	В.

Може да се смята, че диалогът между протестантските богослови и Вселенската 
патриаршия започва още през 1531 г. на събора в Базел, когато реформаторите 
се опитват да привлекат към своите идеи и православните от Константинопол.1 
Но същественият диалог между протестантите и православните християни се осъ-
ществява между 1537 и 1581 г. и е по инициатива на реформаторите. Той е подет от 
лутерански богослови от Витенберг. От тяхна страна застават значителна група 
професори и свещенослужители, водена от елита на Тюбингенския университет – 
най-авторитетният по онова време в протестантския свят. Най-известните от 
тях са Якоб Хеербранд, Лукас Осиандер, Еберхард Бидембах, Йоханес Магериус, Теодор 
Шнеф, Йоханес Шопсиус и елинистът Мартинус Крузиус. Цялата тази комисия работи 
под председателството и вдъхновението на големия лутерански учител Якоб Андрее.

От страната на патриарх Йеремия II също е сформиран кръг от участници в корес-
понденцията. Част от този кръг са: Йоанис и синът му Теодосиос Зигомалас, хиоски-
ят лекар в султанския двор Леонардос Минониос, митрополитът на Навпактос и Арта 
Дамаскинос Студитис, Симеон Кавасилас, великият Логотет Йеракс, митрополитът 
на Верия Митрофанис, йеромонах Матеос, йеродякон Симеон, митрополитът на Ве-
лико Търново Арсениос, Михаил Кантакузинос и вероятно митрополитът на Филадел-
фия – Гавриил Севирос. Те вероятно са най–ярките интелектуалци в Константинопол 
през тази епоха и най–компетентните мислители на източното християнство2, но 
въпреки този кръг патриархът в писмата си отговаря „индивидуално, не синодално”.3

1  Риболов Св., „Исторически сведения за богословския диалог между вселенската патриашия и реформато-
рите през XV–XVI век”, Християнство и култура 85 (2013), с. 72.
2  Пак там, с. 76-77.
3  Флоровски, Г. Патриарх Йеремия и лутеранските богослови. В: Г. Флоровски, Християнство и култура, Со-
фия, 2006, с. 167 (достъпно като интернет ресурс: https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100522/
catid,281/id,19059/view,article/).

Десислава Тодорова е студент в специалност теология в СУ „Климент 
Охридски”. Родена е на 8 октомври 1993 г. в Украйна; член на изпълнител-
ния съвет на ННЕК–ЮНЕСКО (България); през 2017 участва в академичен 
проект EdVenture Partners against Religious Extremism in Internet финансиран 
от S.D. на U.S. и Facebook. 
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През 1573–1574 г. Якоб Андрее и Мартин Крузиус изпращат три писма, като към 
последното прилагат Аугсбургската изповед на вярата, за да бъде основа за диало-
га. В посолството на Германия в Константинопол като ефимерий е изпратен Сте-
фан Герлах, който впоследствие е заменен от Швейгер. Те двамата осъществяват 
на практика контактите с администрацията на патриарха и понякога със самия 
него.4 Първите две писма са доставени до патриарха именно от Стефан Герлах, 
като в тях се споменава за единство и общение във вярата. Само няколко месеца 
по-късно от Тюбинген пристига ново писмо, подписано от Крузиус и Андрее, към 
което е прикрепено копие от Аугсбургската изповед на вярата на гръцки език. В 
него е изразена надеждата, че той ще открие базисно съгласие в учението въпреки 
известното отклонение в някои обреди, тъй като протестантите не са правили 
нововъведения, но пазят вярно свещеното наследство на Древната църква така, 
както то е формулирано на библейска основа от Седемте вселенски събора.5

След като патриарх Йеремия II получава първите две писма заедно с двете оми-
лии на Якоб Андрее и малко след това – писмото с Аугсбургската изповед на вя-
рата, през 1576 г. той подготвя своя отговор на писмото от преподавателите 
в университета в Тюбинген заедно със своя учител от Анхиало Л. Миндониос.6 
В това известно писмо член по член патриархът и неговият учител изследват 
къде се намират в съгласие и къде не с неговата традиция реформаторите.7 
Този документ е обмислена компилация от традиционни извори, по-скоро паралел-
но изложение на православното учение, отколкото анализ на Аугсбургската из-
повед на вярата. Според патриарха протестантите трябва да се присъединят 
към Православната църква и безусловно да възприемат нейното традиционно 
учение. Това единство може да бъде установено само на основата на пълно съ-
гласие по отношение на учението, т.е. при цялостно възприемане на Св. преда-
ние, но лутераните запазват своите убеждения.8

Съществуват няколко особености в тяхното учение, с които патриархът не 
може да се съгласи. Разбира се, той трябва да възрази по въпроса за Filioque, 
при все че в него очевидно няма нищо лутеранско. С идеята на протестантите 
за първородния грях е готов да се съгласи в общи линии, но все пак подчертава 
и човешката свобода (по този въпрос предимно се позовава на св. Йоан Злато-
уст). Нищо не може да бъде направено без Божието съизволение и въпреки това 
Божията благодат се приема свободно – няма никаква принуда. Следователно 
вярата и добрите дела не могат да се отделят. Не следва да бъдат нито про-
тивопоставяни, нито съпоставяни. Така или иначе, действителното опрощение 
зависи от покаянието според патриарха.

В главата за Тайнствата патриарх Йеремия излага православното учение за се-
демте тайнства, като се спира подробно на всяко едно от тях. Може да се смята, 

4  Вж. Риболов Св., цит. съч., с. 77.
5  Вж. Флоровски, Г., с. 170.
6  Каравълчев В., Анхиало. Бургас 2011, с. 141.
7  Риболов Св., пак там.
8  Вж. Флоровски, Г., пак там, с. 176.
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че вече становището, че тайнствата са конкретен брой, е навлязло като устой-
чив теологичен елемент от католическите източници по онова време.9 Йеремия 
не възприема изложеното в Аугсбургската изповед на вярата учение за Евхарис-
тията, но не влиза в изчерпателна критика, а просто разяснява православното 
учение по въпроса. Претворяването (μεταβάλλεσθαι) на св. Дарове в същински Тяло 
и Кръв Христови е следствие на освещаването им. Евхаристията не е само тайн-
ство, но и жертва. Патриархът подчертава важността на тайнството покая-
ние – едновременно и от светотайнствена, и от морална гледна точка. Той отри-
ча всички злоупотреби, промъкнали се в покайната практика, но строго настоява 
върху необходимостта от нея като помощно лекарство за грешника. Йеремия II е 
удовлетворен от становището на лутераните за тайнството Свещенство. Твър-
де малко е казано и за Църквата. Патриархът обаче подробно се спира върху някои 
спорни практически моменти: молитвите към светците и монашеските обети.

Според отец Георгий Флоровски писмото очевидно е миролюбиво и – може би точно 
по тази причина – е неубедително. Целта на Йеремия II не е да критикува, а да разяс-
нява „здравото учение” – казва той. Йеремия завършва посланието си до лутераните 
с конкретно предложение: ако те могат с чисто сърце да пазят това традиционно 
учение, той с радост ще ги приеме в общение и така „двете църкви” ще бъдат една. 
Йеремия II обаче няма никакво намерение да прави каквито и да било отстъпки.10

Ранните реформатори нямат намерение да правят никакви нововъведения в уче-
нието си. Те се борят за очистване на Църквата от всички нововъведения и 
напластявания, които според тях са се натрупали през вековете, особено на 
Запад. Това е една от причините, поради които патриархът смята, че те тряб-
ва да се обърнат към православието. Аргументът на християнската древност 
се използва непрекъснато в спора с Рим още от самото начало, от времето на 
прочутия Лайпцигски дебат на самия Лутер през 1519 г. На моменти Лутер губи 
връзка с отците, но той никога не пренебрегва изцяло тяхното свидетелство и 
в неговите произведения аргументът на традицията има важно място.11

За реформаторите коментарът на патриарха върху Аугсбургската изповед на 
вярата е тъжно разочарование и те се чувстват принудени да предложат някои 
пояснения. Така протестантските професори изпращат ново писмо през 1577г.12 
В основата си това писмо представлява апология. Те са сигурни, че в сравнение 
с патриарха стоят на по-здравата почва на Словото Божие. В действителност 
това е сблъсък между два доктринални принципа: принципа на Преданието от 
православна страна и принципа на Писанието от страна на реформаторите. За 
тях обаче степента на сходство е все още твърде висока.

За протестантите молитвите за покойниците са неоснователни, а Евхарис-
тията не трябва да се мисли като жертва. Те отричат молитвите към свет-

9  Пак там, с. 176-177.
10  Пак там, с. 178.
11  Пак там, с. 170.
12  Риболов Св., цит. съч., с. 78.
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ците и монашеството като неприемливи. Към това патриарх Йеремия II няма 
почти нищо какво да добави. Във второ писмо те му изпращат материал от 
своето учение, написан от Якоб Хеербранд и преведен на гръцки от Крузиус.13 
През 1578 г. патриархът им връща на свой ред втори отговор.14 В подготовката 
на този отговор вземат участие някои нови експерти: Митрофан, митрополит 
на Верия, Методий, митрополит на Мелник, йером. Матей и както и в първия 
отговор – Теодосиос Зигомалас. В това второ послание няма нищо ново освен 
още по-строгото настояване за тотално възприемане на цялото православно 
учение.15 

Лутераните след получения отговор пишат още веднъж в защита на своите станови-
ща. Патриархът им отговаря през 1581 г. с последното си, трето писмо. С него той 
слага край на дискусията, тъй като пълното съгласие е невъзможно, и ги моли повече 
да не го безпокоят по богословски въпроси. Едностранно той прекратява неплодо-
творните догматически разговори, но пък им предлага контакти на приятелство и 
продължаващо сътрудничество. Въпреки това, за да покажат, че има какво още да 
кажат, витенбергските богослови написват още едно писмо, с което потвърждават 
твърдостта на своите богословски убеждения. От първоначалния ентусиазъм за обе-
динение вече нищо не е останало. Отговорите на лутеранските богослови са се пре-
върнали във въпрос на чест да отстоят позициите си въпреки всичко и на всяка цена.

Именно затова се оказва особено неудобно, когато части от кореспонденция-
та са издадени от лоялни към Рим свещеници на Запад, с което те смятат, че 
уличават още веднъж непокорните протестанти в ерес.16 През цялото време 
римокатолиците следят тези необичайни дебати между Вселенската патриар-
шия и немските дисиденти със силно безпокойство и тревога. Копие от първия 
патриаршески отговор поради невнимание и липса на дискретност попада в 
ръцете на полския свещеник Станислав Соколовиус, който го публикува със свои 
коментари. Книгата получава широко разпространение.17 След така развилите се 
обстоятелства се налага самите витенбергски богослови да издадат цялата 
документация такава, каквато е в действителност. 18

Тези писма, разменени между Вселенския патриарх Йеремия II и лутеранските 
богослови от Тюбинген, са икуменически документи от голяма важност и инте-
рес. Това е първият систематичен обмен на богословски възгледи между Право-
славния изток и новия Протестантски запад. Той е личен и неформален, но това 
не принизява неговото значение.19

Тази кореспонденция, с която се поставя началото, е от съществена важност 
за диалога между православието и протестантството.

13  Флоровски, Г. пак там, с. 180.
14  Риболов Св., пак там. 
15  Флоровски, Г. пак там.
16  Риболов Св., пак там, с. 78;
17  Г. Флоровски, пак там, с. 168.
18  Риболов Св., цит. съч., с. 77 – 78.
19  Г. Флоровски, пак там, с. 181.
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Живко Лефтеров е историк, главен асистент в департамент 
„История” на Нов български университет. Научните му инте-
реси са свързани с областта на най-новата история, с акцент 
върху историята на вероизповедните общности в България, ре-
лигиозната политика на КПСС и БКП, атеистичната пропаган-
да и англикано-православните отношения. Настоящата ста-
тия е плод на изследванията по последната тема, обобщени в 
монографичното изследване Англиканската църква, Източното 
православие и България, което предстои да излезе.

Живко Лефтеров

АНГЛИКАНО-ПРАВОСЛАВНИЯТ	

ДИАЛОГ	

Процесът на сближение и преговори за съединение между Англиканската и Пра-
вославната църкви е добре познат и разработен в международната богословска 
литература и историография. За съжаление той е слабо известен на българска-
та публика.1 Затова и настоящата статия има за цел да се спре по-конкретно 
на англикано-православния диалог от втората половина на ХХ в., маркирайки 
най-важните аспекти и събития, свързани с него. Предвид обема на публикация-
та, не е отделено специално внимание на взаимоотношенията между Англикан-
ската църква и БПЦ, както и на отражението на процеса на сближение между 
църквите в България.2 Диалогът преминава през няколко етапа и фази: подгот-
вителен етап (1966–1972), характеризиращ се с предварителната дейност на 
Всеангликанската и Всеправославна комисии; първа фаза (1973–1978) и втора 
фаза (1980–1984), свързани с конкретната работа на Смесената англикано-пра-
вославна комисия за богословски диалог. Проведените през тези години богос-
ловски дискусии спомагат да се установят и конкретизират както допирните 
точки, така и темите, по които съществуват непреодолими различия. 

***

След продължилия повече от два века период на опознаване, установяване и 
затвърждаване на контакти, протичащ с различен интензитет в зависимост 

1  Единствените българските автори, които се спират конкретно на проблема, са проф. Илия Цоневски и ар-
химандрит Виктор. Вж: Цоневски, Илия. Англиканската църква и преговорите  с Православната църква за 
сближение и съединение. – В: Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски”. Т. ХХІІ (ХLVIII), 2, 
1972/1973. София, 1976, 27-162; Виктор, архимандрит. Двустранният икуменически диалог между Православ-
ната църква и Англиканската църква (Англиканската общност). Дипломна работа. Рим 2006. Русе, 2014.
2  По този въпрос вж.: Лефтеров, Живко. Англиканската църква, Източното православие и България (XIX – сре-
дата на XX в.) Част първа. – Исторически преглед, кн. 5-6, 2014,. 119-146; Част втора. – Исторически преглед, 
кн. 1-2, 2015, 246-278.
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от степента на богословските разговори и политическата конюнктура, именно 
през втората половина на ХХ в. настъпват необходимите условия за започване 
на същинския диалог между Англиканската и Православната църкви.3 Икумениче-
ската активност на Вселенския патриарх Атинагор, избирането на Йоркския ар-
хиепископ Майкъл Рамзей за Кентърбърийски архиепископ4, променената полити-
ка на комунистическите ръководства от Източния блок относно участието на 
православните църкви в икуменическото движение и мeждурелигиозния диалог5 и 
препотвърдената готовност на останалите православните църкви за диалог с 
Англиканската църква6 са ключовите фактори, спомогнали в началото на 60-те 
години да се създадат необходимите условия както на Запад, така и на Изток 
за задълбочаване на англикано-православното сближение.7 

В началото на май 1962 г. Кентърбърийският архиепископ Майкъл Рамзей офи-
циално посещава патриарх Атинагор, поставяйки начало на установяване на 
директни и лични контакти с предстоятелите на Православните църкви, целящо 
активизиране на англикано-православния диалог. Характеризирайки Вселенската 
патриаршия като „сърце и център на православието”, той избира именно нея 

3  За контактите и взаимоотношенията между Англиканската църква и Източното православие в исторически 
план вж. напр: Emhardt, William. Historical Contact of the Eastern Orthodox and Anglican Churches. A review of the 
relations between the Orthodox Church of the East and the Anglican Church since the time of Theodore of Tarsus. 
<http://anglicanhistory.org/orthodoxy/emhardt_historical1920.html> (15 май 2017); Hodges, H. A. Anglicanism 
and Orthodoxy. London, 1955; Волоколамского митрополита Илариона. Взаимоотношения Русской Православ-
ной Церкви с Церквами Англиканского содружества: история и современность. <http://www.patriarchia.ru/db/
text/2552828.html>
4  Интронизиран е на 27 юни 1961 г. Той познава изключително добре Източното православие, към което 
проявява жив интерес още от своите студентски години. Поддържа тесни връзки с представители на руската 
емиграция като богослова и философ Николай Зернов (1898–1980) и православния свещеник, богослов и 
религиозен мислител Георгий Флоровски (1893–1979). Също така участва и в работата на основаното през 
20-те години дружество за сближение на Англиканската и Православната църкви „Св. мъч. Албан и преподобни 
Сергий Радонежки”, председател на което става през 1955 г., когато е епископ на Дърам. Като Йоркски архи-
епископ ръководи и делегация на Англиканската църква, която през 1956 г. пребивава в Москва и провежда 
първата официална богословска конференция с РПЦ. – Chadwick, Owen. Michael Ramsey. A Life. Oxford, 1990. 
287-288.
5  След смъртта на Сталин неговата религиозна политика е преосмислена и е прекратена пряката конфрон-
тация с Ватикана и църквите, членуващи в ССЦ. Съветското ръководство смята максимално да използва църк-
вите за своите външнополитически цели, в резултат на което рязко са увеличени валутните субсидии на РПЦ и 
се активизира нейната международната миротворна дейност. Увеличеното значение на ССЦ в дългосрочните 
планове на комунистическите стратези засилва допълнително интереса и към Англиканската църква. Поради 
това, паралелно с постъпките за влизане на православните църкви в организацията и ангажираността им 
със световното движение за мир, комунистическата власт не възпрепятства, а даже и насърчава развитието 
на връзките между отделните поместни православни църкви и Англиканската църква на всички нива. – Во-
локитина, Т. В. Советское руководство, Русская православная церковь и экуменическое движение (40-50-е 
годы ХХ в.) – В: Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы. 1939-1958 (Дискуссионные аспекты). 
М., 2003. <http://www.rusoir.ru/03print/02/110/index.html> (15 май 2017); Шкаровский, М. В. Русская право-
славная церковь при Сталине и Хрущеве. (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 годах). 
М., 1999, 322-325.
6  По време на Първото всеправославно съвещание на о-в Родос (22 до 29 септември 1961 г.) диалогът с Ан-
гликанската църква е включен сред темите, които трябва да се разгледат в предвидения да се свика в близка 
перспектива Всеправославен предсъбор. – По-подробно вж.: Партений, Левкийски епископ. Всеправославно 
предсъборно съвещание на о-в Родос. – Духовна култура, бр. 1, 2, 3 и 4, 1962.
7  Важна прелюдия към задълбочаване на връзките и възстановяване на диалога от англиканска страна в 
този период изиграва Кентърбърийският архиепископ Джефри Фишър (1945–1961), който води активна ко-
респонденция с Вселенския патриарх Атинагор и споделя неговото желание за продължаване на богословски-
те разисквания чрез една съвместна доктринална комисия. – Chandler, Andrew, Hein, David. Archbishop Fisher, 
1945-1961. Church, State and World. 2012. p. 103-105.
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за своя първа визита. По време на посещението си той акцентира върху „горе-
щото желание” на Англиканската църква „да се постигне единство със Св. Пра-
вославна църква”. За неговото осъществяване архиепископ Рамзей предлага 
възобновяване на догматичните разисквания чрез учредяване на една смесена 
англикано-православна комисия, в която влага надежда, че ще бъдат избегнати 
характерните за миналото „протакания, отлагания и разочарования”. В своя 
отговор патриарх Атинагор набляга на значимостта на самото посещение на 
главата на Англиканската църква, сравнявайки го с „нова духовна пролет”, която 
ще създаде „нови предпоставки и връзки за още по-голямо сближение и по-тясно 
сътрудничество между всички църкви”.8 

Във връзка с посещението на архиепископ Рамзей още на 9 май 1962 г. Ко-
мисията по общохристиянските въпроси при Вселенската патриаршия изготвя 
подробно изложение, по един екземпляр от което патриарх Атинагор разпраща 
до поместните православни църкви.9 Уведомявайки ги за изразеното от архие-
пископ Рамзей желание за създаване на смесена богословска комисия, е поискано 
мнението на всяка една от тях, „за да го имаме предвид и се съобразим с него 
при нашите по-нататъшни отношения с Англиканската църква”10. 

Като продължение на следваната от архиепископ Майкъл Рамзей политика на ус-
тановяване на директни и лични контакти с главите на източноправославните 
църкви, включително и от социалистическия лагер, е неговото посещение от 29 
юли до 3 август 1962 г. в Съветския съюз.11 По време на разговорите в Москва 
двете страни декларират общия си стремеж към взаимно сближение и единение, 
но и осъществяване на сближение между цялото Източно православие и цялата 
Англиканска общност. За целта в комюникето относно срещата се изразява 
желание да бъде образувана съвместна всеправославна и всеангликанска коми-
сия, в която да вземат участие всички православни и всички англикански църкви. 
Изказано е и пожелание богословските обсъждания между отделните поместни 

8  Цоневски, Илия. Англиканската църква и преговорите  с Православната църква за сближение и съедине-
ние… 130. След визитата си при Вселенския патриарх архиепископ Рамзей посещава Атина и на 7 май изнася 
лекция в Атинския университет, посветена на предстоящите задачи и проблеми пред англикано-православния 
богословски диалог в контекста на по-общия въпрос за християнското единство. По-подробно вж.: Ramsey, 
Michael. Constantinople and Canterbury: A Lecture in the University of Athens 7 May 1962. London: S.P.C.K., 1962.
9  ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 2758, л. 3-16. 
10  Пак там, л. 17. 
11  Следващите години той ще гостува на Румънската православна църква (2 до 8 юни 1965 г.) и на Сръбската 
православна църква (30 април до 3 май 1966 г.). През юни 1966 г. румънският патриарх Юстиниан връща 
визитата с посещение във Великобритания. Демонстрираната близост на архиепископ Рамзей с православ-
ните църкви от Източния блок му спечелва критиките на западното обществено мнение и емигрантските ор-
ганизации от Източна Европа. От друга страна, архиепископ Рамзей е напълно наясно за цената, която те 
плащат за своята принудителна лоялност към комунистическите държави, но и към турските власти. Също така 
той е убеден, че публичното изразяване на тяхното реално положение би могло да им нанесе непоправими 
вреди. Затова при изграждането на взаимоотношенията с източноправославните църкви от социалистическия 
лагер архиепископ Рамзей ще бъде принуден постоянно да се съобразява, без винаги да успява да оцени 
реалното положение на вярващите отвъд Желязната завеса. За сметка на това до края на живота си той ще 
отстоява убеждението, че „рано или късно човешките стремежи, човешкият религиозен инстинкт ще надделеят 
и религиозните преследвания ще приключат”. – Chadwick, Owen. Michael Ramsey. A Life. Oxford, 1990. 301; 
Чернов, Василий. Церковь Англии в 1945-1980 гг. Часть II. <http://ruskline.ru/monitoring_smi/2009/10/24/
cerkov_anglii_v_1945-1980_gg_chast_ii/> (28 май 2017).
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църкви и Англиканската църква да продължат и за в бъдеще.12

Стремежът към задълбочаване на диалога е препотвърден отново две години 
по-късно, през 1964 г., по време на визитата на патриарх Алексий във Велико-
британия, с което той става първият предстоятел на РПЦ, посетил страна-
та.13 Констатирайки добрата воля от страна и на двете църкви и стеклите се 
благоприятни обстоятелства, патриарх Алексий декларира „много сериозното 
значение”, което РПЦ придава на изясняване на действителните перспективи на 
сближението между Православната и Англиканската църкви „по пътя към един-
ство на вярата”. Припомня и непроменената позиция на РПЦ, че „въпросът за 
вероизповедните отношения… в цялост трябва да се разреши при участието на 
цялата Православна църква и цялото Англиканско изповедание”. За целта е необ-
ходимо всяка от страните да създаде специални богословски комисии, в които да 
бъдат представени всички църкви от съответното изповедание.14 Затвърдени-
те връзки на патриарх Алексий с архиепископ Рамзей и успехът на посещението 
като цяло често са наричани в английската историография „най-високата точка 
на хармония между Кентърбъри и Москва”.15

Изцяло на междуцърковния диалог е посветено Третото всеправославно съвеща-
ние, състояло се от 1 до 15 ноември 1964 г. на о-в Родос. Конкретните въпро-
сите, поставени за разглеждане от инициатора на съвещанията – Вселенската 
патриаршия, но предварително одобрени от всички църкви, са свързани с начина, 
съдържанието и хода на диалога с Католическата църква и взимане на оконча-
телно решение за продължаване на догматичните разисквания с Англиканската 
и Старокатолическата църкви чрез учредяването на смесени богословски коми-
сии.16 

Конкретно по интересуващата ни тема, председателят на съвещанието и ръ-
ководител на делегацията на Константинополската патриаршия Илиополски 
митрополит Мелитон прави обстоен исторически преглед на всички дотогаваш-
ни връзки на Източното православие с Англиканската и Старокатолическата 
църкви и предлага да се учредят две комисии с представители от всички деле-
гации, които да изготвят по едно изложение, въз основа на което да се вземе 
окончателно решение. Митрополит Мелитон предлага и създаването на две все-
православни комисии, които да влязат във връзка със съответните комисии, ко-
ито трябва да се сформират от Англиканската и Старокатолическата църкви, 
които съвместно да изработят основите на бъдещото единство. След кратки 
разисквания съвещанието избира 11- членна междуправославна комисия по въп-
роса за диалога с Англиканската църква с председател един от представите-

12  Цоневски, Илия. Англиканската църква и преговорите ù с Православната църква за сближение и съедине-
ние…, 133.
13  Chadwick, Owen. Michael Ramsey. A Life…, 302.
14  Речь Святейшего патриарха Алексия на приеме у Архиепископа Кентерберийского Михаила Рамсея в Лам-
бетском дворце 28 сентебря 1964 года. – Журнал Московской патриархии, № 11, 1964. 11.
15  Chadwick, Owen. Michael Ramsey. A Life…, 302. 
16  Старозагорски митрополит Климент. Третото всеправославно съвещание. – Духовна култура, кн. 5-6, 1965. 31.
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лите на БПЦ, Сливенския митрополит Никодим.17 Изложението, изготвено от 
комисията, председателствана от митрополит Никодим, е одобрено без особени 
разисквания. Дискусия предизвиква единствено уточняването на броя на пред-
ставителите на отделните поместни църкви в междуправославните богословс-
ки комисии. Окончателният текст е включен като отделна точка в решението 
на съвещанието: 

6. Относно продължаването на богословските дискусии между нашата Пра-
вославна църква и Англиканската църква, Третото всеправославно съвещание 
реши:

а) да се учреди незабавно междуправославна богословска комисия, състояща 
се от специалисти-богослови – от един най-много до трима души от всяка пра-
вославна църква, назначени от поместните църкви;

б) по принцип да се приеме в качеството на каталог на проблемите, подле-
жащи на обсъждане това, което е предложено от Вселенската патриаршия на 
основание предидущите дискисии;

в) тази междуправославна комисия да се подготви до откриването на бого-
словските дискусии с англиканите след консултация между поместните правос-
лавни църкви и

г) датата за продължение на богословските дискусии между двете страни 
да се определи след консултации между Православната и Англиканската църкви.18

През февруари 1965 г. делегация на Вселенската патриаршия, ръководена от 
Илиополския митрополит Мелитон, посещава Великобритания, за да уведоми лич-
но Кентърбърийския архиепископ за взетите на о-в Родос решения. Тема на раз-
говорите е подготовката на двете страни за предстоящия диалог, процедурата 
и техническите подробности за състава на Смесената богословска комисия, 
времето и начинът на първото  свикване, както и дневният ред. В крайна 
сметка се постига съгласие за: учредяване от двете църкви на съответните 
богословски комисии, предвидени от Третото всеправославно съвещание, които, 
след като се подготвят, да образуват общата богословска комисия; първата 
съвместна среща да се свика през септември 1966 г., а англиканската страна 
изявява желание тя да бъде на православна територия; за по-безпроблемно про-
тичане на работата , Смесената комисия да не надвишава 50 членове, по 25 за 
всяка църква, колкото да бъдат и членовете съответно на Междуправославната 
и Всеангликанската комисии; окончателният списък на темите, които да бъдат 
разисквани, и начинът на работа на Смесената комисия да бъдат определени от 
самата нея на първото  заседание; поради навлизането на диалога в нова фаза 
и за да бъдат избегнати бъдещи усложнения, да се отбягват междувременно 
отделните частични богословски разисквания.19 

17  Очевидно изборът, направен от Третото всеправославно съвещание, е свързан с образованието на мит-
рополит Никодим (завършил богословие в Оксфорд), владеенето на няколко западни езика и неизменното му 
участие в различни форуми, посветени на темата за англикано-православния диалог.
18  ЦДА, ф. 549, оп. 3, а.е. 80, л. 9; Старозагорски митрополит Климент. Третото Всеправославно съвещание…, 12.
19  ЦДА, ф. 1318 К, оп. 1, а.е. 2569, л. 37-46; Цоневски, Илия. Англиканската църква и преговорите  с Право-
славната църква за сближение и съединение…, 136-137.
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Подготвителният етап на диалога (1966–1972)

Вследствие извършената предварителна подготовка на всяка една от коми-
сиите на поместните православни църкви за проучване въпросите за диалог 
с Англиканската църква, в Белград от 1 до 15 септември 1966 г. се провежда 
конференция на Междуправославната богословска комисия с участието на 50 
делегати от всички църкви, с изключение на Антиохийската и Грузинската.20 В 
първия ден на конференцията се избират две подкомисии, едната за подготовка 
на диалога с Англиканската църква, а другата за Старокатолическата църква. 
По време на нейните заседания са прочетени седем доклада, въз основа на ко-
ито протичат обстойни разисквания. Изяснени са множество въпроси и проб-
леми от догматичен и каноничен характер. Стига се до общото становище, че 
„сближението и възсъединението не могат да станат по пътя на отстъпки и 
компромиси по отношение истините на вярата”, а в основата на бъдещия ди-
алог трябва да бъде поставена „пълнотата на истината, на единството във 
вярата”, върху които „може да се постигне желаното „сближение и единение”.21 

В крайна сметка Междуправославната комисия за диалог с Англиканската църква 
изготвя обстойно изложение, което е прието от конференцията като решение. 
В него има няколко акцента. На първо място се констатира трайният интерес 
на Англиканската църква към Източното православие, последователно изразяван 
и от Кентърбърийския архиепископ Майкъл Рамзей по време на неговите срещи 
с предстоятелите на поместните църкви. В тази връзка комисията посочва, че 
е „християнски дълг с готовност да се откликне на дълбокото желание на ан-
гликаните и на техните старания да се приобщят към нашата вяра и църковно 
устройство”. От друга страна, тъй като дотогавашните диалози, богословски 
срещи и конференции са ставали на двустранна основа, комисията смята, че 
взетите на тях решения не са задължителни, освен за църквите, чиито синоди 
са се изказали по обсъжданите въпроси. Затова оттук насетне е необходимо 
всеправославно одобрение. В тази връзка комисията изготвя списък с теми, 
обособени в четири категории: I. Теми, по които е постигнато съгласие; II. Теми, 
които са обсъждани, но по които не е било постигнато съгласие; III. Недостатъч-
но проучени теми и IV. Въпроси, които трябва предварително да бъдат разгле-
дани преди началото на диалога. Решено е списъкът да бъде изпратен на всяка 
една от църквите, а те в рамките на една година да ги проучат и изготвят 
съответни богословски доклади. Комисията изрично подчертава, че за в бъдеще 
дискусиите по темите от тези категории трябва да се водят само на право-
славна основа, а за целта е необходимо Всеправославната комисия да придобие 
постоянен характер и да продължи и занапред своята работа. По този начин 
преди срещата със съответната Всеангликанска комисия тя трябва да се съ-
бере отново, за да разгледа и преработи докладите на отделните църкви с цел 
да се изготвят всеправославни становища. Едва след одобряването на взетите 
от Всеправославната комисия решения от Синодите на православните църкви 

20  Св. синод на БПЦ определя трима участници: Старозагорският митрополит Климент, Сливенският митропо-
лит Никодим и архимандрит Серафим, доцент в Духовната академия.
21  Серафим, архимандрит. Всеправославната конференция в Белград. – Духовна култура, кн. 10-11, 1966, 
13-14.
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те ще станат предмет на първите обсъждания с англиканите. Колкото до на-
чалото на бъдещия диалог на планираната Смесена комисия, се предвижда това 
да стане според решението на Третото всеправославно съвещание, „след общо 
съгласие между Православната и Англиканската църкви”.22

През следващата година Вселенският патриарх Атинагор въпреки своята на-
преднала възраст (81 г.) предприема дълго и изморително пътуване в Европа. 
Поредицата от срещи „на върха”23 патриарх Атинагор завършва с гостуване 
от 9 до 14 октомври 1967 г. на Кентърбърийския архиепископ Рамзей и Англи-
канската църква. По-дългата визита, в сравнение с останалите, е своеобразна 
кулминация във взаимоотношенията между двете църкви по време на техните 
най-дейни предстоятели, радетели на англикано-православния диалог и икуме-
ническото движение.24 На 13 ноември патриарх Атинагор и архиепископ Майкъл 
Рамзей подписват комюнике, в което освен че са изброени всички осъществени 
срещи и посещения, се обръща специално внимание и на англикано-православ-
ните отношения и специфични близки връзки: „Тъй като те се свързаха в лю-
бовта си към Бога чрез взаимното възнасяне на молитви в църквите си, със 
задоволство бе отбелязано съществуването на важна и обща литургическа 
основа между англикани и православни. Констатира се също по време на това 
посещение все по-голям интерес към православието от клира и паството на 
Англиканската църква”25. Освен констатирана литургична близост по време на 
разговорите между архиепископ Рамзей и патриарх Атинагор на обсъждане за 
поставени и редица въпроси от богословско естество: за Св. писание и Св. пре-
дание, за почитането на Св. Богородица и др. Също така Вселенският патриарх 
е уведомен и за учредяването на реципрочна Всеангликанска богословска комисия 
с председател Оксфордския епископ Хари Карпентър.26 

Посещението е оценено като най-успешното и резултатно от всички източ-
ноправославни визити в Ламбет. За пореден път Вселенската патриаршия по-
лучава и пълна подкрепа от страна на архиепископ Рамзей в трудните за нея 
взаимоотношения с турската държава.27

От 8 до 15 юни 1968 г. по покана на Вселенския партриарх в Шамбези, Швейца-
рия, се провежда Четвъртото всеправославно съвещание. Председател на съве-
щанието е Халкидонският митрополит Мелитон, а свои представители изпра-

22  Серафим, архимандрит. Решенията на Всеправославната конференция в Белград. – Църковен вестник, бр. 
5 от 11 февруари 1967 г.; Василий, Брюксельский и Белгийский архиепископ. Межправославная Комиссия по 
диалогу с англиканами (Белград, 1-15 септември 1966 года). – Журнал Московской патриархии, кн. 6, 1967, 
35-48.
23  Той посещава последователно Сръбската православна църква (11-16 октомври), Румънската православна 
църква (16-20 октомври), Българската православна църква (20-24 октомври), Световния съвет на църквите в 
Женева (24-26 октомври) и Ватикана (26-28 октомври). 
24  De-la-Noy, Michael. Michael Ramsey. A portrait. London, 1990, 158.
25  ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 2748, л. 2.
26  Цоневски, Илия. Англиканската църква и преговорите ù с Православната църква за сближение и съедине-
ние…, 149.
27  Тази своя подкрепа архиепископ Рамзей изразява и лично пред турския президент Джевдет Сунай, който 
посещава Великобритания две седмици по-рано. Chadwick, Owen. Michael Ramsey. A Life…, 293.
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щат всички поместни православни църкви, с изключение на Чехословашката.28 
В дневния ред са включени три основни въпроса: 1. Проучване и изготвяне на 
план, който да определя чрез всеправославното сътрудничество начина на под-
готовката на Светия и велик събор, който трябва да се произнесе по въпроси-
те, съдържащи се в каталога на Първото всеправославно съвещание в Родос; 
2. Преглед на отбелязания досега напредък, както и на онова, което трябва да 
се направи по въпроса за отношенията на Православната църква към църквите: 
а) Римокатолическа, б) Англиканска, в) Старокатолическа, г) следхалкидонски и 
д) Лутеранска; 3. Проучване на начина за по-системно и по-пълно православно 
участие в работата на ССЦ изобщо и особено предвид предстоящото IV общо 
събрание в гр. Упсала.29

По въпроса за диалога с Англиканската църква Всеправославното съвещание 
взима следното пространно решение:

Четвъртото всеправославно съвещание, след като разгледа въпроса за ди-
алога между православни и англикани в светлината на станалото и решеното в 
Белград от 1 до 15 септември 1966 г. от свиканата Междуправославна богослов-
ска комисия и пред вид развитието на нещата оттогава насам, реши:

а. Подготовката на диалога да продължи назначената вече надлежна Меж-
дуправославна богословска комисия, преустроена и допълнена с повече богослови 
специалисти като междуправославна богословска комисия, продължаваща делото 
на предишните подобни комисии.

б. Когато настъпи времето за започване на диалога със съответната ан-
гликанска богословска комисия, в която да бъдат представени всички течения и 
направления (Висока, Ниска и Широка църква) преди всякакви други разговори да 
се изяснят:

1. Начинът, по който Англиканската църква разбира единството си във вя-
рата с Православната църква.

2. Дали е възможно единството на Англиканската църква с Православната 
след intercommunio-то, което Англиканската църква е решила да практикува с ня-
кои лютерани и с изповеданията, включени в така нареченото South indian Scheme.

3. Начинът, по който решенията, които ще бъдат взети по въпросите на 
диалога, ще бъдат задължителни за цялата англиканска църковна общност.

4. Валидността, която имат 39 члена и Служебникът в Англиканското об-
щество на църквите.

в. В допълнение на направеното в Белград от надлежната Междуправославна 
комисия:

1. Да се изпратят от Вселенската патриаршия до поместните православни 
църкви съответните документи на осъществените досега контакти между ан-
гликани и православни, т.е. документите от Ламбет 1930 и 1931 г., от Букурещ 
1935, от София и Атина 1940 и от Москва 1956 г. за сведение и попълване на 
техните архиви.

28  От страна на БПЦ участници са Сливенският митрополит Никодим и Ловчанският митрополит Максим.
29  Документи на Четвъртото всеправославно съвещание. Съобщение. – Църковен вестник, бр. 28 от 1 ноем-
ври 1968 г. 1.
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2. Да се препоръча на Междуправославната богословска комисия да възложи 
на богослови-специалисти да проучат и докладват по всички въпроси, вписани в 
четирите категории въпроси на изложението на свиканата в Белград комисия, 
като се премахне всякакво разграничение между тях.30

От 15 до 19 септември 1969 г. в Йерусалим се провежда Първата предварителна 
среща на сформираната Всеангликанска богословска комисия за диалог с пра-
вославните. Втората сесия на комисията се провежда от 26 до 30 юли 1971 г. 
в Хейуърдс Хийт, Англия. Междувременно се провеждат и още три сесии на 
Междуправославната комисия: 1–10 октомври 1970 г. – Втора сесия на комисия-
та в Шамбези, 6–11 юли 1971 г. – Трета сесия на комисията в Хелзинки, и 8–11 
септември 1972 г. – Четвърта сесия на комисията в Шамбези.31

На цитираните срещи и съвещания се взима решение всяка една от двете коми-
сии да излъчи по една подкомисия (подкомитет), чиято цел да бъде техническа 
подготовка на предстоящата обща среща на двете богословски комисии (място 
и време на срещата, методи на работа, с кои въпроси да се започне и т.н.). 
Договорено е съвместната среща на подкомисиите да се проведе в Шамбези от 
12 до 15 септември 1972 г., непосредствено след края на Четвъртата сесия на 
междуправославната богословска комисия. По време на срещата се провеждат 
няколко заседания и в крайна сметка участниците приемат следното съвместно 
комюнике:

1. Целта на съвещанието беше подготовката на предстоящата обединена 
среща на двете Богословски комисии.

2. По време на дискусиите от двете страни беше изразено пожелание диа-
логът, който фактически вече е започнал, да продължи в атмосфера на взаимно 
разбирателство. Тази атмосфера е възможна благодарение на отсъствието на 
каквито и да било конфликти или антагонизъм в историята на отношенията 
между тези две църкви.

3. Членовете на подкомисиите смятат за необходимо да се разшири диало-
гът и да се включат в него всички истини на християнската вяра с надежда, че 
Светият Дух ще помогне на участниците да достигнат единство във вярата. 
Доколкото практическият живот на Църквата изразява нейните богословски 
принципи, диалогът трябва да обхване както въпросите на християнското уче-
ние, така и въпросите на църковния живот и на богослужението.

4. От практическа гледна точка беше признато по принцип за полезно да се 

30  Документи на Четвъртото всеправославно съвещание. Решения. – Църковен вестник, бр. 28 от 1 ноември 
1968 г. 4. В останалата част от решението се регламентира начина на водене на „диалозите с инославните”. 
Само месец по-късно, Х Ламбетска конференция (25 юли – 25 август) разглежда въпроса за взаимоотношени-
ята на Англиканската църква с останалите християнски църкви и съществуващите условия за тяхното съеди-
нение и „приветства предложеното възстановяване на всеправославните и всеангликански дискусии”. – The 
Lambeth Conference. Resolutions Archive from 1968. Resolution 56, 57, 58. <http://www.anglicancommunion.
org/media/127743/1968.pdf> (10 юни 2017). 
31  Dialogue Orthodoxes-Anglicans. History. <http://www.centreorthodoxe.org/dialogues-bilateraux/anglicans> (10 
юни 2017); Василий (Кривошеин), архиепископ. Богословские труды. Третья сессия Междуправославной ко-
миссии по подготовке богословского диалога с англиканами (Хельсинки, 7-11 июля 1971 г.) <http://predanie.ru/
vasiliy-krivoshein-arhiepiskop/book/161920-bogoslovskie-trudy/#description> (10 август 2016); К IV сесии Межпра-
вославной комисии по подготовке к диалогу с англиканами. – Журнал Московской патриархии, № 11, 1972.
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вземат под внимание резултатите от предишните дискусии, които са се със-
тояли в хода на сближението между двете Църкви.

5. По време на дискусиите членовете на подкомисиите имаха възможност да 
изразят своите становища върху различни въпроси на вярата и църковния жи-
вот, които, според тяхното мнение, се нуждаят от по-нататъшни разяснения.

6. От православно гледище се счете за обнадеждаващо отношението на 
членовете на англиканската подкомисия към темите за обсъждане, които ще 
бъдат включени в дневния ред на заседанията на Обединената богословска ко-
мисия. Членовете на англиканската подкомисия са удовлетворени от това, че 
православните участници са готови да обсъждат централни въпроси на богосло-
вието, както те са изразени в Св. Писания, във вярата и в учението на Древна-
та Неразделна Църква.

7. Що се отнася до времето и мястото на предстоящата среща на двете 
богословски комисии в техния пълен състав – среща, която официално ще поста-
ви началото на диалога, се реши, че тя ще се състои (при наличието на съгласие 
за това на ръководствата на църквите) в Лондон от 6 до 13 юли 1973 г.32 

С взетото в Шамбези решение за свикване на Смесената комисия за англика-
но-православен богословски диалог през 1973 г. се отбелязва краят на подготви-
телния етап на преговори и сближение между Англиканската църква и Източното 
православие. За съжаление един от основните инициатори и двигатели на този 
процес – патриарх Атинагор – не успява да види неговия успешен завършек. Той по-
чива на 7 юли 1972 г., само два месеца преди да бъде взето решението в Шамбези.

Първа фаза на диалога (1973–1978)

След дългогодишни перипетии и в съответствие с взетото в Шамбези решение, 
от 6 до 13 юли 1973 г. в Хартфордския колеж в Оксфорд се провежда дългоочак-
ваната първа работна среща на Смесената англикано-православна комисия за 
богословски диалог в пълен състав, с изключение на представител на Чехосло-
вашката православна църква.33 Първият поставен на разглеждане въпрос е ан-
гликанската теория за всеобхватността. От англиканска страна е изготвен 
доклад на тема „Всеобхватност и мисия на Църквата”. От православна страна 
намират, че в него се съдържа нов и обнадеждаващ подход, но се нуждае от 
по-нататъшно проучване. Втората обсъдена тема засяга поставен по-рано въп-
рос от Всеангликанската богословска комисия за дейността на Светия Дух. От 
православна страна е представен доклад „Светият Дух като тълкувател на 
Евангелието и подател на живота в съвременната Църква”.34 

Другата група от въпроси, поставени за разглеждане, включва четирите теми, 
поставени на англиканите от Междуправославната богословска комисия във 

32  Комюнике совещания Православной и Англиканской подкомисий. – Журнал Московской патриархии, № 
11, 1972. Комюникето е подписано от ръководителите на двете богословски комисии – архиепископ Атинагор 
и епископ Карпентър. 
33  От страна на БПЦ участник е проф. протоиерей Николай Шиваров.
34  Заседание Смешанной Англикано-православной Богословской комисии. – Журнал Московской патриар-
хии, № 11, 1973, 63.
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връзка с подготовката на диалога: 1. Как Англиканската църка разбира съеди-
нението си с Православната църква; 2. Възможността за съединение на англи-
каните с Православната църква, след като Англиканската църква е установила 
общение в тайнствата с различни лутерански изповедания; 3. По какъв начин 
решенията на богословския диалог ще станат задължителни за цялата Англи-
канска общност и 4. Мястото и авторитетът на 39-те англикански члена на 
вярата в англиканската традиция и в съвременното англиканство.35

Относно бъдещата работа на Смесената комисия са взети няколко решения. На 
първо място се стига до общото мнение, че следващото заседание ще се състои 
през 1976 г. Дългият срок до нейното второ свикване е свързан с щателната 
подготовка на три основополагащи теми: 1. Вдъхновение и Откровение в Свеще-
ното писание; 2. Авторитетът на Съборите и 3. Църквата като евхаристийна 
общност. За целта е решено да бъдат създадени и съответният брой смесени 
подкомисии, чиито доклади впоследствие да бъдат изпратени до всички членове 
на Смесената комисия за изучаване и коментари. Разрешено е и двете страни да 
привличат експерти, които да подпомагат работата на подкомисиите.36

Смесените англикано-православни подкомиси, създадени през 1973 г., успяват да 
свършат поставените им задачи в определените срокове.37 Затова предвиде-
ната втора среща на Смесената англикано-православна богословска комисия е 
осъществена, както е предвидено – три години след първата. Заседанията се 
провеждат от 26 юли до 2 август 1976 г., а домакин е РПЦ. От изключително 
важно значение за диалога и своеобразна кулминация на дотогавашните усилия 
за сближение е приетото на 2 август Съгласувано изявление (Agreed Statement), 
останало в историята още и като Московско становище или Московска съвмест-
на декларация. То се базира на изработените от трите подкомисии съвместни 
документи и становища и засяга 7 теми от богословски характер, които са 
основа на вероучението на Англиканската църква и Източното православие: 

I. Познаване на Бога
II. Боговдъхновеност и авторитет на Св. писание
III. Писание и Предание
IV. Авторитет на съборите 
V. Формулата Filioque
VI. Църквата като евхаристийна общност
VII. Призоваване на Св. Дух при Евхаристията.38

35  Цоневски, Илия. Взаимоотношенията между Православната и Англиканската църкви. – Църковен вестник, 
бр. 6-8 от 14 март 1974 г. 20.
36  Заседание Смешанной Англикано-православной Богословской комисии…, 63. Българският представител 
проф. протоиерей Николай Шиваров е определен за член на подкомисията, натоварена да разработи темата 
за Вдъхновението и Откровението в Свещеното писание.
37  През 1974 г. трите подкомисии се събират съответно в Критската православна академия, в Румъния и в 
САЩ. На следващата година те се събират поотделно във Великобритания.
38  Согласованное заявление Объединенной Англикано-Православной комиссии по доктринальным 
вопросом. – Журнал Московской патриархии, № 11, 1976, 48-51; Anglican-Orthodox dialogue: the Moscow state-
ment agreed by the Anglican-Orthodox Joint Doctrinal Commission, 1976 : with introductory and supporting mate-
rial. SPCK Publishing, 1977.
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Независимо от сближаването на позициите по широк кръг догматични въпро-
си, включително съгласието на англиканската страна, че Filioque няма място в 
Никейския символ на вярата, окончателно съгласие е постигнато по ограничен 
кръг от теми. Този проблем е отразен в приетото съвместно комюнике от събе-
седванията на Смесената комисия в Москва. Самата среща е определена като 
„най-важната” от серията срещи, „проведени през последните седем-осем годи-
ни”, тъй като „никога преди това православни и англикани не са водили помежду 
си преговори толкова сериозно и продължително”.39 В комюникето се казва, че 
темите, по които е постигнато съгласие, „дават на нашите Църкви трайна 
основа за по-тясно сближение”, но и че в хода на събеседването са се разкрили 
и съществуващите „много разногласия, изискващи помирение”, както и много 
различия във възгледите, които трябва да се преодолеят, „за да бъде постигнат 
по-съществен прогрес”. Единственият изрично споменат в комюникето въпрос, 
обект на различни възгледи, е ръкоположението на жени, характеризиран като 
такъв, който „несъмнено ще заема видно място”. Уточнено е, че той е само 
споменат по време на събеседването, но така и не е обсъждан.40

Този въпрос обаче ще се превърне в ключов за по-нататъшното развитие на 
англикано-православния диалог. Макар и проблемът да не е нов, той получава 
острота от 50-те години на XX в., когато Лутеранската църква в Швеция за 
първи път решава да допусне жени до пасторско достойнство. Въпреки критики-
те дори и сред протестантските среди, с годините идеята намира отражение 
в редица църковни среди. Прецедентът в Англиканската църква е от 1971 г., 
когато Хонконгският епископ Джон Бейкър, след решение на Синода на Хонконг-
ската англиканска църква ръкополага две жени в презвитерски сан. Три години 
по-късно, през 1974 г., във Филаделфия (САЩ) трима пенсионирани епископи на 
Епископалната църква ръкополагат 11 жени за свещеници, които обаче са обя-
вени за невалидни от върховния орган на Църквата – Генералната конвенция на 
епископите. Под влияние на тези събития през юни 1975 г. Генералният синод на 
Англиканската църква в Канада дава законово право жени да могат да стават 
свещеници.41 

Започналият дебат по въпроса за ръкоположенията на жени, а и конкретни ре-
шения от поместни англикански църкви, неизбежно пораждат опасения до каква 
степен всичко това ще повлияе върху икуменическия диалог и взаимоотноше-
ния с Католическата църква, Източното православие и Старокатолическата 
църква. Затова през юли 1975 г. Генералният синод на Англиканската църква, не 
желаейки да накърнява връзките си с тях, взима решение да бъдат уведомени 
съответните техни църковни власти, че не са налице принципни възражения за 
ръкополагане на жени и те от своя страна да разгледат богословските основа-
ния за това. Целта е да бъде консултирана и съгласувана позиция чрез излизане 

39  Православно-Англикано собеседования в Москве 26 июля – 2 август 1976 года. Коммюнике. – Журнал 
Московской патриархии, № 11, 1976, 45.
40  Пак там, 45.
41  Чифлянов, Благой. Допускане на жени до тайнството свещенство. – Духовна култура, кн. 4, 1977. 15; How-
ard, Christian. Ordination of Women in the Anglican Communion and the Ecumenical Debate. – The Ecumenical 
Review, Volume 29, Issue 3, 1977, p. 234-235.
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с официални декларации. По този повод Кентърбърийският архиепископ Коган 
(1974–1980)42 изпраща две писма до папа Павел VI (юли 1975 и февруари 1976 г.) 
В своите отговори, съответно през ноември 1975 и март 1976 г., папата ка-
тегорично отхвърля такава възможност като неприемлива, споделяйки своите 
опасения, че въпросът може да се окаже нова пречка по пътя на помирението и 
диалога.43 

За разлика от Католическата църква, Православната църква не излиза с офици-
ална декларация, макар както видяхме ръкоположението на жени да е тема, зася-
гана по време на англикано-православните срещи, но без да е поставяна на сери-
озни разисквания. Нещата се променят след взетото от Генералната конвенция 
на Епископалната църква (САЩ) решение през септември 1976 г. за позволяване 
ръкополагането на жени. Това оказва пряко въздействие върху източноправослав-
ните църкви, тъй като от поместните църкви на Англиканската общност един-
ствено с Епископалната църква (САЩ) те поддържат трайни и дългогодишни 
връзки, а нейни представители участват във всички официални посещения на 
англикански делегации в източноправославните страни. На същата сесия през 
септември 1976 г. Генералната конференция приема още една решение, което пък 
е в разрез с Московското заявление на Смесената англикано-православна коми-
сия месец по-рано – да се съхрани „Филиокве” в Символа на вярата. Всичко това 
е отчетено от православните църкви като крачка назад от вече постигнатото 
съгласие и поява на нови пречки пред диалога.44 

Общото усещане, че англикано-православният диалог наближава своя край благо-
дарение на появата на непреодолими различия, изисква взимането на своевремен-
ни мерки. С проблема се ангажира лично архиепископ Коган. На 30 април 1977 г. 
Кентърбърийският архиепископ, придружаван от епископ Ранси, съпредседател 
на Смесената комисия, Гибралтарския епископ Сатъртуейт и свещеник Майкъл 
Мур45, пристига в Константинопол.46 Разговорите между предстоятелите на 
двете църкви са кратки. Патриарх Димитрий посочва „формирането на нови 

42  Дотогава Йоркски архиепископ. Макар и избран за нов Кентърбърийски архиепископ през 1974 г., интро-
низацията е проведена на 24 януари 1975 г. По-подробно за церемонията по интронизацията и присъстващи-
те представители на различните християнски църкви вж.: Pawley, Margaret. Donald Coggan. Servant of Christ. 
London, 1987, p. 179-183.
43  Ibid., p. 240-241. Паралелно с размяната на кореспонденции папа Павел VI натоварва Свещената конгрега-
ция за доктрината на вярата да разгледа въпроса и да излезе със съответно решение. На 15 октомври 1976 г. 
той утвърждава изготвения документ „Декларация по въпроса за приемането на жени в свещеническо служе-
ние”, публикувана със съответните коментари към нея през януари 1977 г. По-подробно за съдържанието на 
декларацията вж.: Чифлянов, Благой. Цит. съч., 16-19.
44  Виктор, архимандрит. Двустранният икуменически диалог между Православната църква и Англиканската 
църква (Англиканската общност)…, 34-35. За запознаване с мотивите на това решение РПЦ отправя покана 
към главата на Епископалната църква (САЩ), председателстващия епископ Джон Алин (1974–1985) да посети 
Москва. Визитата е осъществена в началото на юли 1977 г., но не допринася нищо съществено за диалога. 
В резултат руските архиереи изказват единствено съжаление за приетите решения, които според тях „издигат 
непреодолимо препятствие по пътя на единството”. 
45  Няколко седмици по-рано свещеник Мур прави обиколка на Унгария, Румъния, България и Сърбия. На 4 
април се среща с патриарх Максим, но от запазения протокол воденият разговор има формален характер и се 
ограничава до размяна на взаимни приветствия. – АМВнР, ф. 10, оп. 13, а.е. 210, л. 1-2. 
46  Визитата му съвпада с поредната тежка вътрешнополитическа ситуация в Турция, ескалирала на 1 май с.г. 
с окървавяването на първомайската демонстрация на площад „Таксим”, при която загиват близо 40 души, а 
стотици са ранени.
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проблеми чрез въвеждане на новости”, визирайки именно движението за ръкопо-
лагане на жени, определено от него като „антиапостолско”. Архиепископ Коган 
акцентира върху важната и ценна дейност, извършвана от Смесената комисия 
и приетото Московско заявление, а позицията му по въпроса за ръкополагането 
на жени е следната: „Ние не търсим да наложим това на която и да е част от 
Христовата Църква. Нито пък можем да желаем вашата църква да го напра-
ви. Но смятаме, че тези, които виждат това действие като правилно, трябва 
да бъдат свободни да го направят. И e наш дълг в рамките на Англиканската 
църква да живеем в любов и мир с тези, които са предприели тази постъпка”47. 
В заключение архиепископ Коган изразява мнение, че „братският диалог трябва 
да продължи”. Допълнително разделение внася и епископ Ранси, който по време 
на дискусиите за фразата „Филиокве”, изразява своето опасение, че в края на 
краищата премахването  ще доведе до „каша” на Запад, както на Изток. С 
тази негова бележка, проява според православните архиереи на иренизъм, раз-
искванията приключват.48 

Появилите се различия доминират и на проведена от 27 юли до 1 август 1977 г. 
трета среща на Смесената англикано-православна богословска комисия, със-
тояла се в Кеймбридж, Англия. Православните членове на комисията изразяват 
„своето дълбоко съжаление” във връзка с ръкоположението на жени, констати-
райки, че този въпрос е престанал да бъде дискусионен, тъй като вече е реално 
явление в живота на някои англикански църкви. В съвместното комюнике са из-
разени позициите на двете страни. От православна страна е изразено съмнение 
дали въобще би било възможно диалогът да продължи и неговото значение при 
тези обстоятелства. Англиканската страна изразява своето разбиране, че при 
така създалото се положение диалогът е даже по-важен и необходим, отколкото 
преди. В крайна сметка православните делегати се съгласяват да се организира 
още една среща, преди да се състои поредната Ламбетска конференция през 
1978 г. Целта е православната позиция да бъде изяснена докрай, което да даде 
възможност на Англиканската църква да се приближи максимално до правилното 
според тях гледище.49 

Междувременно, в отговор на покана от РПЦ, от 22 до 29 септември 1977 г. 
архиепископ Коган, придружаван от епископ Ранси, свещеник Майкъл Мур, све-
щеник Джон Арнолд, секретар на Генералния синод на Англиканската църква и 
др., посещават Москва. По време на официалното събеседване патриарх Пимен 
отбелязва „наличието на дълбоки разногласия в позициите на двете страни, 
включително по въпроса за ръкоположението на жени в свещенически сан и 
практиката на взаимно причастяване, провеждаща се от Англиканската църк-
ва с църкви, имащи учение за свещенството, принципно различно от учението 

47  Pawley, Margaret. Donald Coggan. Servant of Christ…, p. 234.
48  Ibid., p. 235. Още на другия ден (2 май) англиканската делегация отпътува за Женева за срещи в ССЦ. Пър-
вото посещение на архиепископ Коган е в Православния център на Вселенската патриаршия в Шамбези. Той 
уверява домакина митрополит Дамаскин още веднъж в „решимостта” на Англиканската църква за продължа-
ване на диалога независимо от разминаването в гледните точки по въпроса за ръкополагането на жени.
49  Цоневски, Илия. Българската православна църква и диалозите с другите църкви. – Духовна култура, кн. 5, 
1978, 20.
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както на Православната, така и на Англиканската църкви”.50 От своя страна 
архиепископ Коган изразява пожелание за стремеж към по-дълбоко разбиране на 
единството на Църквата и за тази цел да бъдат продължени богословските 
събеседвания. В последвалата оживена дискусия взимат участие повечето от 
присъстващите, които се изказват за продължаване на диалога, благодарение 
на който взаимният стремеж към единство във вярата ще получи практическо 
изражение.51 

На 26 септември архиепископ Коган има среща с председателя на Съвета по 
религиозните въпроси В. Куроедов52, а по-късно същия ден англиканската де-
легация отново посещава Патриаршията, където двамата предстоятели под-
писват съвместно комюнике. В отличие от други подобни документи, в случая 
то е необичайно дълго и подробно. Освен изброяване на посетените места и 
проведените срещи обстойно са предадени и изразените по време на съвмест-
ните събеседвания мнения и позиции. В комюникето двете страни изказват 
убеждение в необходимостта от продължаване на по-нататъшното развитие 
на взаимоотношенията между църквите, започнали в началото на XVIII в., и взе-
тото решение за осъществяване на богословски обмени на студенти. В няколко 
абзаца е подчертана ролята, която Англиканската църква и РПЦ играят в ику-
меническото движение и световното движение за мир, както и необходимостта 
от повече съпричастност на двете църкви за укрепване дружбата между на-
родите на Великобритания и Съветския съюз. Специално внимание е обърнато 
на разгледаните доктринални въпроси около англикано-православното сближение 
и позицията на РПЦ за „непреодолимите трудности по пътя към достигане на 
целите на диалога”, каквато се явява ръкоположението на жени в свещенически 
сан. В текста е включен и пасаж за обсъдените общочовешки теми и въпроси и 
обезпечаването на правата на човека като дълг на Църквата.53 

Като цяло архиепископ Коган следва водената от своя предшественик политика 
на поддържане на близки отношения с РПЦ, но без да позволява да бъде въвле-
чен официално в осъждането на съветския режим. Това му дава възможност да 
оказва влияние и гласът му да се чува най-вече в кампаниите за защита на пре-
следваните по религиозни причини от съветската власт. 

От 13 до 18 юли 1978 г. в Православния център на манастира Пендели край Атина 
е проведена четвъртата среща на Смесената англикано-православна богословска 
комисия. Въпреки непреодолимите различия, които проличават предходната година, 
надделява желанието и на двете страни да се направи един последен опит за на-

50  Мелхиседек, архиепископ Пензенский и Саранский. Посещение Советского Союза Архиепископом Кене-
терберийским д-ром Фредериком Дональдом Когганом. – Журнал Московской патриархии, № 2, 1978, 66-67. 
51  Пак там, 68.
52  Срещата не минава само с формалните любезности. Кентърбърийският архиепископ представя на пред-
седателя на Съвета списък с лица, които той смята за политически затворници. От своя страна В. Куроедов, 
видимо ядосан, отправя обвинения към църковния печат и британските медии, че изкривяват фактите, когато 
пишат и говорят за Съветския съюз. – Pawley, Margaret. Donald Coggan. Servant of Christ…, p. 247.
53  Комюнике о посещении Его Милостью Архиепископом Кентерберийским, Примасом всей Англии и Митро-
политом д-ром Фредериком Дональдом Когганом Русской Православной Церкви. – Журнал Московской патри-
архии, № 12, 1977, 50-52.
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миране на компромис и сближаване на позициите на двете църкви само дни преди 
началото на XI Ламбетска конференция. Затова и обсъжданите теми са само две 
и са посветени на най-сериозните въпроси, пораждащи противоречията: премах-
ването на Филиокве от Символа на вярата и ръкоположението на жени в свеще-
нически сан. Срещата завършва с приемането на т.нар. Декларация от Атина 
(1978). Тя е разделена на пет части: Въведение; Формулата Fillioque; Православна-
та позиция за ръкоположението на жени за свещеници; Позицията на англиканите 
за ръкоположението на жени за свещеници; Перспективи за бъдещето.54

По отношение на Филиокве комисията единодушно потвърждава валидността на 
Московското заявление от 1976 г. и отправя молба към „епископите от Ламбет-
ската конференция да препоръчат категорично да се зачеркне от Символа на 
вярата на всички църкви, членове на Англиканската общност”. За разлика от Фи-
лиокве, комисията е разделена по въпроса с ръкоположението на жени. Православ-
ните членове категорично изразяват своята позиция, че „това е едно нарушение 
на апостолската вяра и на църковния ред” и призовават „своите братя англикани 
в бъдеще да се въздържат от това деяние”. Според тях то прави „катастрофално 
напразни усилията и всяка надежда за единство между англикани и православни”, 
което неизбежно би се отразило и на диалога, който, ако продължи „ще бъде из-
цяло променен”.55 От своя страна англиканите декларират желание „да съхранят 
евангелската традиция”, но признават настъпилото разделение сред тях по въп-
роса, породено от възможността синодите на поместните англикански църкви да 
взимат решения свободно по проблеми и отношения с други църкви. Всичко това 
според тях поставя множество нови въпроси, по които все още няма отговор, но 
благодарение на съществуващия диалог „на достатъчно високо богословско ниво”, 
„възстановява надеждата, че Бог ще посочи нов път в настоящото разделение”. 
В тази връзка в декларацията англиканите изрично записват: „Ние сме благодарни 
на нашите православни братя за техния принос към нашето разсъждение по тази 
тема и мислим да продължим нашите разговори с тях”56.

В последната част от Атинската декларация двете страни изразяват желание 
диалогът да продължи „в приемливи за всички условия”, тъй като независимо от 
„всички трудности, които срещнахме, ние имаме възможността да се изслушва-
ме взаимно и да се учим един от друг”.57

Така участниците в четвъртата среща на Смесената комисия на практика 
оставят бъдещето на диалога да бъде решено от предстоящата XI Ламбетска 
конференция, открита на 23 юли 1978 г., само пет дни след края на срещата в 
манастира Пендели.58 

54  Виктор, архимандрит. Двустранният икуменически диалог между Православната църква и Англиканската 
църква (Англиканската общност)…, 55.
55  Пак там, 56-58.
56  Пак там, 59.
57  Пак там, 60.
58  XI Ламбетская конференция Англиканского исповедания. – Журнал Московской патриархии, № 11, 1978. 
55. За разлика от другите конференции като наблюдатели от православна страна присъстват единствено пред-
ставители на Вселенската патриаршия и РПЦ.
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XI Ламбетска конференция продължава своята работа до 13 август и приема 
няколко решения от ключов характер за англикано-православния диалог. С 
резолюция № 21 „Жените в свещенически сан” е признато правото на „ав-
тономия на всяка една църква членка” „да взима самостоятелно решение 
относно целесъобразността за допускане на жените до духовен сан”, но 
е отбелязано и че всяко едно такова действие „има последици от първо-
степенно значение за Англиканската общност като цяло”.59 В резолюция-
та е отделено място и на евентуалните последствия от това решение 
за взаимоотношенията с останалите християнски църкви: „Ние признава-
ме, че нашето приемане на тази разновидност на доктрина и практика в 
Англиканската общност може да разочарова католиците, православните и 
старокатолиците, но искаме да бъде ясно, че държането заедно на многоо-
бразието в рамките на единственото на вярата и богослужението е част 
от Англиканското наследство”60.

Другата важна резолюция, посветена конкретно на темата, е № 35 „Англи-
кано-православният богословски диалог”. В нея участниците в конференцията 
„приветстват постигнатото от Смесената англикано-православна доктринал-
на комисия, отразено в Московското становище от 1976 г.”. Отправена е и мол-
ба към комисията „да продължи да проучва основните въпроси на доктриналното 
съгласие и несъгласие в нашите Църкви”. В резолюцията Ламбетската конфе-
ренция отправя препоръка към всички поместни църкви „да обмислят изпускане-
то на Fillioque от Никейския символ на вярата”.61

Разбира се, макар и да не са неочаквани, решенията на Ламбетската конферен-
ция, както предполагат и участниците в нея, дълбоко разочароват православните 
църкви. Най-сполучливото обобщение на резолюцията за ръкополагането на жени 
и изразеното все пак желание на англиканите за продължаване на диалога прави 
съпредседателят на Смесената комисия архиепископ Атинагор: Богословският 
диалог ще продължи, макар и сега вече просто като едно академично и инфор-
мативно занимание, а не като църковно начинание с цел обединението на двете 
църкви.62

Четвъртата среща на Смесената богословска комисия и решенията на XI-та 
Ламбетска конференция бележат края на първия етап на англикано-православния 
диалог. Непреодолимите различия преди всичко по въпроса за ръкоположението 
на жени за свещеници го поставят в задънена улица, излизането от която се 
оказва изключително труден за решаване въпрос.

59  The Lambeth Conference. Resolutions Archive from 1978, p. 12. <http://www.anglicancommunion.org/
media/127746/1978.pdf> (15 юни 2017).
60  Ibid., p. 13.
61  Ibid., p. 17.
62  Novak, Victor. Orthodox Anglicanism and Christian Reunion. – Virtueonline. The Voice for global Orthodox Angli-
canism. <http://www.virtueonline.org/orthodox-anglicanism-and-christian-reunion-victor-novak> (15 юни 2017).
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Втора фаза на диалога (1980–1984)

На 25 март 1980 г., след официалното оттегляне на Доналд Коган през януари 
с.г., за нов Кентърбърийски архиепископ е интронизиран епископ Робърт Ранси.63 
Реакциите към неговия избор са положителни както от страна на протестант-
ските деноминации и Римокатолическата църква, така и от Източното пра-
вославие. Епископ Робърт Ранси е добре известен в православния свят, предвид 
неговото съпредседателство на Смесената богословска комисия, познава се 
лично с повечето предстоятели на поместните църкви и се ползва с добро име 
и авторитет.64 Именно тази негова дългогодишна ангажираност с въпроса за 
англикано-православното сближение и диалог повлиява благотворно върху про-
цеса, който е „рестартиран” вследствие на неговия избор за Кентърбърийски 
архиепископ. 

Първата стъпка от началото на т.нар. втори етап на диалога е възобновява-
нето на заседанията на Смесената комисия. Още през лятото на 1980 г., от 
14 до 21 юли, е проведена нова среща в Llandaff (Уелс). Комисията има и нови 
съпредседатели. От англиканска страна е избран епископът на Онтарио Хен-
ри Хил (1975–1981). За нов съпредседател от православна страна пък е избран 
Тиатирският и Великобритански архиепископ Методий (1979–1988). Комисията 
одобрява доклад „Общението на светиите и починалите”, подлага на обсъждане 
темата „Църква и църкви” и за клаузата Filioque в Символа на вярата.65 

На следващата година срещата е проведена от 20 до 27 юли в Православния 
център на Вселенската патриаршия в Шамбези. Трите подкомисии разработват 
следните доклади: „Тайнството на Църквата”, „Приобщаване към благодатта на 
Св. Троица” и „Св. Предание”. Без да се взимат конкретни решения, е констати-
рано, че темите се нуждаят от по-нататъшно обсъждане на следващото засе-
дание на Комисията, което е предвидено да се състои през юли в Кентърбъри, 
Англия.66

Третото заседание от втория етап на англикано-православния диалог е прове-
дено от 12 до 19 юли 1982 г. в Кентърбъри според постигнатата предходната 
година уговорка. Продължава обсъждането на темите „Тайнството на Църква-
та” и „Участието в благодатта на Св. Троица”. Изготвени са и доклади „Хрис-
тиянската святост” и „Християнското богослужение и християнската вяра”. 
Вследствие на дискусиите в трите подкомисии се стига до решение на следва-

63  Mantle, Jonathan. Archbishop. The Life and Times of Robert Runcie. London, 1991. p. 112. 
64  Освен като придружаващ Кентърбърийския архиепископ и съпредседател на Смесената богословска коми-
сия, епископ Робърт Ранси предприема и самостоятелни посещения на Изток. Последната негова обиколка, 
преди да бъде избран за Кентърбърийски архиепископ, е осъществена през февруари-април 1979 г., когато 
с цел изнасяне на поредица от лекции, посветени на англикано-православния диалог, той посещава Вселен-
ската, Антиохийската, Александрийската и Йерусалимската патриаршии, както и Българската и Кипърската 
църкви. Пребивава в България от 16 до 19 април 1979 г. 
65  Anglican-Orthodox Dialogue 1976-84. – The Dublin Agreed Statement 1984. <http://www.anglicancommunion.
org/media/103812/the_dublin_statement.pdf> (15 юни 2017).
66  Воронов, протоиерей Ливерий. Заседание Смешанной англикано-православной комисии по доктрина-
льным вопросом. – Журнал Московской патриархии, № 11, 1981, 61-62. 
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щата среща да бъдат разгледани въпросите за отношенията между поместни-
те църкви и Вселенската църква, въпросът за приматството, богослужението и 
духовността, както и да продължат отново дискусиите за Филиокве.67 

От изброените срещи и заседания, както и от разглежданите теми, е видно 
желанието на двете страни да избягват въпросите, потенциално натоварени с 
конфликтност, какъвто е ръкоположението на жени за свещеници. Този подход 
ще е характерен за новия Кентърбърийски архиепископ в по-нататъшните взаи-
моотношения на Англиканската църква с Източното православие. 

Подобно на своите предшественици, архиепископ Ранси насърчава икуменически-
те връзки на Англиканската църква и се стреми да установи лични контакти 
с предстоятелите на отделните християнски църкви. По отношение на източ-
ноправославните църкви и техните патриарси архиепископ Ранси, спазвайки цър-
ковната йерархия и първенство, от 28 юли до 1 август 1982 г. осъществява 
визита в Константинопол като гост на Вселенския патриарх Димитрий.68 В тек-
ста на приетото съвместно комюнике това изрично е упоменато: Негова Ми-
лост д-р Робърт Ранси направи своето първо посещение като Кентърбърийски 
архиепископ на Негово Всесветейшество Вселенския Патриарх Димитрий I. Не-
говото желание беше да посети най-напред Вселенската патриаршия, преди да 
направи каквито и да било посещения на предстоятелите на други Православни 
Църкви.69 В приветствените си думи патриарх Димитрий изразява своето жела-
ние англикано-православният диалог да продължи „със стабилност и искреност, 
като се вземат пред вид пастирските и практически аспекти на обсъжданите 
теми”. От своя страна архиепископ Ранси определя срещата като начало на 
„втора пролет” на диалог, след „зимата” на трудности и проблеми, съпътствали 
1977 и 1978 г. Също така Кентърбърийският архиепископ дава висока оценка на 
Вселенската патриаршия и нейната роля за насърчаване на икуменическата дей-
ност и диалог и изразява надежда, че Смесената богословска комисия в най-ско-
ро време ще изготви нова Съгласувана декларация, подобна на Московската от 
1976 г. Отправени са и конкретни предложения англикано-православният диалог 
да бъде подпомогнат чрез засилване на местните контакти и пастирски връзки 
между вярващите. Патриарх Димитрий пък изказва похвала за изпускането на 
Филиокве от Символа на вярата по време на интронизацията на архиепископ 
Ранси. Засегнат е и въпросът с ръкоположението на жени, но единствено с ин-
формативен характер.70

Усилията на архиепископ Ранси и неговата последователност дават резултат. 
Срещите на Смесената богословска комисия продължават и през 1983 и 1984 г. 
От 13 до 18 септември 1983 г. в манастира „Успение Богородично” в Одеса 

67  АВМнР, ф. 10, оп. 14, а.е. 395, л. 1-3; Заседание Смешанной англикано-православной комисии по доктри-
нальным вопросом. Коммюнике. – Журнал Московской патриархии, № 12, 1982. 119-120. 
68  По-късно същата година, от 7 до 11 октомври, архиепископ Ранси посещава и България. По-подробно вж.: 
Шиваров, проф. ставр. свещеноиконом Николай. Негова Милост Кентърберийският архиепископ д-р Робърт 
Рънси, гост на Българската православна църква. – Църковен вестник, бр. 28 от 15 ноември 1982 г.
69  АВМнР, ф. 10, оп. 14, а.е. 394, л. 4.
70  Пак там, л. 5-6.
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(СССР) е проведено нейното поредно заседание. На дискусия са подложени три 
основни теми, подготвени от съответните три подкомисии: Тайната на Църк-
вата; Съучастие в благодатта на Св. Дух и Традиция.71 В обръщението си към 
участниците в срещата патриарх Пимен набляга на нейната юбилейност – 10 
години от началото на „всеангликано-всеправославния диалог по доктринални 
въпроси”, декларирайки „искрената готовност, с която РПЦ участва в провеж-
дането на богословските дискусии”. Във връзка с „някои трудности, възникнали 
в края на 70-те години”, патриарх Пимен отново се връща към Московското 
заявление от 1976 г., определяйки го като „особено важна крачка” в развитието 
на англикано-православния диалог.72 Създадената атмосфера очевидно повлия-
ва на православния съпредседател на Комисията архиепископ Методий, който 
определя срещата „за най-успешната в историята на англикано-православния 
диалог”.73 Констатация твърде пресилена.

Своеобразна кулминация на втория етап на англикано-православния диалог е 
годишната среща на Смесената богословска комисия в Дъблин (Ирландия) от 13 
до 20 август 1984 г., която завършва с приемането на заключителен документ 
по подобие на Московското изявление от 1976 г. На 19 август 1984 г. е подпи-
сано Дъблинското съгласувано изявление (The Dublin Agreed Statement), останало 
в историята още и като Дъблинско съгласувано становище или Дъблинска съв-
местна декларация. Новата декларация отразява и финализира резултатите от 
петгодишната дейност на Смесената богословска комисия след подновяването 
на нейната работа през 1980 г.74 

Дъблинската декларация се състои от Предговор, Въведение, Три раздела (глави) 
и Епилог, обособени в общо 114 параграфа. Трите основни раздела са: I. Тайна-
та на Църквата; II. Вяра в Св. Троица, молитвата и светостта; III. Литургия и 
Св. предание. В текста по темите подробно са изложени англиканската и пра-
вославната богословски гледни точки, спомагайки да се изяснят доктриналните 
съгласия, но и съществуващите разногласия, съхранили се и до днес.75 

В Епилога на документа са изброени всички засегнати през годините основни 
теми, по които е постигнато споразумение или са изтъкнати непреодолими 
различия. Още в първия абзац са изложени и мотивите за това: В този момент 
от нашата работа, след дванадесет години на дискусия, смятаме, че е добре 

71  Заседание Объединенной ангикано-православной комисии по доктринальным вопросам. 14-18 сентября 
1983 года, Одесса. Коммюнике. – Журнал Московской патриархии, № 3, 1984, 67-68.
72  Заседание Объединенной ангикано-православной комисии по доктринальным вопросам. 14-18 сентября 
1983 года, Одесса. Послание патриарха Пимена участникам заседания Объединенной англикано-православ-
ной комиссии по доктринальным вопросам. – Журнал Московской патриархии, № 3, 1984, 66.
73  Игумен Тихон. Новый вклад в православно-англиканский диалог. – Журнал Московской патриархии, № 3, 
1984, 69.
74  The Dublin Agreed Statement 1984. p. 1-3. <http://www.anglicancommunion.org/media/103812/the_dublin_
statement.pdf> (15 юни 2017)
75  По-подробно за богословския анализ на Дъблинското изявление вж.: Miller, Victoria. Ecclesiology, Scripture, 
and Tradition in the ”Dublin Agreed Statement”. – The Harvard Teological Review. Vol. 86, № 1, 1993. 105-134; 
Дудкин, Вадим. Богословская проблематика Дублинского Согласованного заявление 1984 года. <http://www.
bogoslov.ru/text/2414897.html> (15 юни 2017). 
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да се направи опит за обобщение на напредъка, който, като англикани и правос-
лавни, сме в състояние да постигнем с Божията помощ. По-специално трябва 
да отбележим следните точки, по които сме съгласни или несъгласни или които 
виждаме, че изискват по-нататъшно проучване.76 Всички точки, които се имат 
предвид, са обособени в шест тематични глави: Познаването на Бога; Писание 
и Предание; Св. Троица; Църквата; Съборите; Вяра и Литургия, Църква и Евхари-
стия. В последния параграф на Дъблинската декларация се казва, че нито една 
от споменатите по-горе точки на несъгласие следва да се разглежда като не-
разрешима, но всяка трябва да се смята за предизвикателство към комисията 
или подобен орган, който да бъде назначен за в бъдеще от нашите две Църкви”. 
Лансираната идея за създаване на нов орган е с цел той да напредне по-дълбоко 
в разбирането за истината.77 

Предизвикателството, за което се говори в Дъблинската декларация, родено 
вследствие непреодолимите богословски различия, се оказва твърде голямо. При-
етият документ маркира края на втората фаза на англикано-православния ди-
алог, който след 1984 г. изпада в същото състояние, както след решенията на 
Ламбетската конференция през 1978 г. – в задънена улица.78

Повечето от натрупалите се проблеми и различия на диалога са отразени в 
решенията на Третото всеправославно предсъборно съвещание, състояло се от 
28 октомври до 6 ноември 1986 г. в Шамбези. Те намират място в приетия до-
кумент „Отношението на Православната църква към останалия християнски 
свят”, който е дълго подработван и предварително съгласуван от Междупра-
вославната комисия.79 В него под формата на раздели е отделено внимание на 
всеки един от шестте богословски диалога, водени от Източното православие. 
„Диалогът с англиканите” е поставен на първо място сред тях. Още в първото 
изречение работата на Смесената богословска комисия е характеризирана като 
„удовлетворителна”, но е изразено и опасението, че „независимо от това сред 
англиканите има тенденция към недооценяване значението на диалога”. Друго 
опасение на православните архиереи е „липсата на широк отклик” на подписа-
ното през 1976 г. в Москва съглашение за премахване на Filioque от Символа 
на вярата. Също така е отправен и укор към поместните англикански църкви, 
които продължават да извършват ръкополагане на жени за свещеници „въпреки 
състоялите се обсъждания и заявления от православна страна срещу тях”. В 
тази връзка в документа изрично е споменато, че „тези тенденции могат да 
се отразят отрицателно на по-нататъшния ход на диалога”. Като „сериозна 
трудност” пред „нормалното провеждане на диалога” е определена „неяснотата 

76  The Dublin Agreed Statement 1984. p. 26-27. <http://www.anglicancommunion.org/media/103812/the_
dublin_statement.pdf> (15 август 2016).
77  Ibid., p. 31.
78  Разбира се, това не означава, че връзките са изцяло прекъснати. Великобритания редовно е посещава-
на от източноправославни делегации по различни поводи. Също така Кентърбърийският архиепископ Робърт 
Ранси посещава Съветския съюз през 1988 г., като гост на тържествата по случай 1000-годишнината от при-
емането на християнството от Киевска Рус. Същата година XII Ламбетска конференция приема резолюция за 
насърчаване връзките на поместните църкви с източноправославните патриаршии и призовава за възобно-
вяване дейността на Смесената богословска комисия. 
79  Третье Предсоборное Всеправославное Совещание. – Журнал Московской патриархии, № 2, 1987, 50-52. 
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на предварителните еклесиологични условия на англиканите”. „Аналогична труд-
ност” според Предсъборното съвещание възниква и в резултат на „различните 
крайни приложения от ръководните англикански деятели по въпросите на вяра-
та”.80 

***

Богословският диалог между Англиканската църква и Източното православие 
е възобновен едва след 1989 г., вече в новите условия след края на Студена-
та война. В историографията периодът 1989–2005 г. е известен като трета 
фаза на диалога, но неговият авторитет вече е нарушен поради неучастието 
на част от православните и англикански църкви. Тази трета фаза започва с 
възобновяване на работата на Смесената богословска комисия, получила нови 
съпредседатели (Пергамския митрополит Йоан Зизулас и епископ Марк Дайър) и 
ново наименование – Международна комисия за англикано-православен богословс-
ки диалог, а първата  нова среща е във Валамо (Финландия).81 Горната граница 
на периода е 2005 г. когато е прието т.нар. Кипърско съвместно заявление.82 В 
крайна сметка различията се оказват непреодолими, а нейната работа така и 
не дава очакваните резултати и напредък като че ли в потвърждение на думите 
на архиепископ Атинагор, че диалогът продължава, но вече „като едно академич-
но и информативно занимание, а не като църковно начинание с цел обединението 
на двете църкви”.

80  Решения III Предсоборного Всеправославного Совещания. Отношение Православной Церкви к прочему 
християнскому миру. – Журнал Московской патриархии, № 5, 1987, 54-55. 
81  Официалните срещи на Международната комисия за англикано-православен богословски диалог в периода 
1989–2005 г. са: 1989 г. – Валамо (Финландия); 1990 г. – Торонто (Канада); 1994 г. – Шамбези (Швейцария); 
1996 г. – Ландаф (Уелс); 1998 г. – Букурещ (Румъния); 1999 г. – Солзбъри (Англия); 2001 г. – Волос (Гърция); 
2002 г. – Абъргавени (Уелс); 2003 г. – Адис Абеба (Етиопия); 2004 г. – Кентърбъри (Англия), и 2005 г. – в ма-
настира Кикос (Кипър).
82  По-подробно вж.: Anglican-Orthodox Dialogue: The Church of the Triune God. The Cyprus Agreed Statement of 
the International Commission for Anglican-Orthodox Theological Dialogue 2006. London: The Anglican Communion 
Office, 2006; Wybrew, Hugh. The Church of the Triune God: The Cyprus Agreed Statement of the International 
Anglican-Orthodox Thheological Dialogue 2006. – Internationale kirchliche Zeitschrift: neue Folge der Revue 
internationale de théologie. № 4, 2007, 249-274.
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Томас Л. Стигъл е работил като пастор в библейската църква в Ми-
луоки, щата Уисконсин в САЩ, а след това като пастор и директор 
на издателската програма на библейската църква в град Дълът, щата 
Минесота. Завършил е богословския институт „Мууди” в Чикаго и 
Университета в Минесота. Автор на статии и книги, посветени на 
библейските изследвания, между които Евангелието на Христос (The 
Gospel of the Christ, 2009). Представената тук негова статия е преве-
дена с незначителни съкращения.

Томас Л. Стигъл 

ПРЕОЦЕНКА	НА	ДАТИРОВКАТА	

НА	ЕВАНГЕЛИЕТО	НА	ЙОАН

Увод 

За много християни проблемът за датировката на Евангелието на Йоан не е бо-
гословски въпрос от съществена важност. Но този проблем заслужава внимание 
с оглед преоценка на съществуващите сред либералните изследователи мнения, 
а и заради защитаваните от някои евангелисти на свободната благодат мнения, 
че Евангелието на Йоан е единствената автентична евангелска книга в Библия-
та и че тя е написана много рано в църковната история.1 От друга страна, ако 
бъде прието, че Евангелието е написано и получава своята окончателна форма и 
подредба през II век, както твърдят някои критични скептични изследователи2, 
тогава автоматично ще бъде отречена и неговата историческа достоверност 
и божествен авторитет. И в същото време, ако за времева рамка за завършва-
нето на Евангелието от Йоан се приеме периодът 30–45 г., това ще подкрепи 
твърдението, че тази книга има богословско и евангелско предимство и дори 
върховенство в канона на Новия завет. 

1  Робърт Н. Уилкин например пише: „Споделям мнението, че Евангелието на Йоан е написано през 45 г., 
преди Първо послание до коринтяни, затова мисля, че първата новозаветна книга е Посланието на Яков от 
34 г., последвано от Евангелието на Йоан през 45 г. (Robert N. Wilkin, ”The Bible Answer Men,” Grace Evangelical 
Society Seattle Regional Conference, September 29, 2007). 
2  Барет приема 90 г. като най-ранната възможна дата (terminus post quem) и 140 г. като най-късната въз-
можна дата (terminus ante quem), настоявайки, че „нито един от опитите за налагане на една от двете дати не 
може да се приеме за успешен”.(C. K. Barrett, The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary 
and Notes on the Greek Text, 2nd ed. [Philadelphia: Westminster Press, 1978], 127-28). Бултман от своя страна 
защитава датировка в периода 80–120 г., който отнася към целия период на редакция, преди Евангелието на 
Йоан да получи своята завършена, крайна форма (Rudolf Bultmann, The Gospel of John: A Commentary, trans. 
G. R. Beasley-Murray [Philadelphia: Westminster Press, 1971], 12). Подобно е гледището на Хенхен, който твърди, 
че редакционният процес не е завършил преди началото на ІІ век (Ernst Haenchen, John 1, Hermeneia, trans. 
Robert W. Funk [Philadelphia: Fortress Press, 1984], 6-7, 75). И макар Ван дер Ват да допуска възможността 
Евангелието да е било завършено още през 70-те години, като най-късна възможна дата той приема 125 г. (Jan 
van der Watt, An Introduction to the Johannine Gospel and Letters [London: T & T Clark, 2007] 123).
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Настоящата статия се връща към въпроса за датировката на Евангелието на 
Йоан, като първо се спира на мнението на критичните нехристиянски изследова-
тели, които приемат късна датировка на книгата, през II век. Сетне, основната 
част от статията се спира на доказателствата на двете доминиращи сред 
днешните новозаветни учени – на по-популярното, което датира Евангелието в 
периода на 80-те и 90-те години, и на по-малко защитаваното, което датира 
книгата преди 70 г. Накрая ще бъдат разгледани и доказателства за твърде 
ранната датировка в периода 30–45 г. Прегледът на съществуващите данни 
дава основание за заключението, че Евангелието следва да бъде датирано в 
периода между 60-те и 90-те години, като по-голямата част от доказателства-
та подкрепят твърдението за неговото съставяне преди 70-а година. Много 
са аргументите, които опровергават теорията за неговото съставяне още 
в периода 30–45 г., както и късната датировка към началото на II век. Макар 
Писанието никъде да не посочва конкретна „рождена” дата на Евангелието 
на Йоан, както и ясни доказателства за поредността на неговото написване 
спрямо останалите книги от Новия завет, налице са достатъчно библейски и 
исторически доказателства, които изключват като недостоверни двете крайни 
датировка – за периода на 30-те и 40-те години, както и за II век. Преди да про-
дължим, е необходимо да направим няколко уточнения. 

Първенството на Йоан 

На първо място, следва да бъдат дефинирани термините „първенство” и „вър-
ховенство”. В настоящата статия тези термини означават или богословското 
предимство на Евангелието на Йоан спрямо другите книги на Новия завет, или 
хронологичното първенство на Йоановото евангелие спрямо другите книги, или 
и двете. Терминът „първенство на Йоан” придоби почти технически характер 
след публикуването на книгата на Джон А. Т. Робинсън под това заглавие. В нея 
той защитава ранната, преди 70 г., дата за написването на Евангелието на 
Йоан – датировка, по-ранна с десетилетия от преобладаващото до този мо-
мент научно мнение. В книгата Робинсън използва термина „първенство” в хро-
нологичен, а не богословски смисъл. Но поради по-късните мнения, че Евангелие-
то на Йоан е единствена написана с евангелизаторска цел новозаветна книга, 
в настоящата статия терминът „първенство на Йоан” понякога е употребяван 
с цел да насочи вниманието към богословско-евангелизаторското върховенство 
на Йоан, в допълнение към неговия хронологичен приоритет. Смисълът, в който 
този термин е употребен, става ясен от контекста. 

Апостолското авторство 

На второ място, въпросът за авторството по естествен начин е обвързан с 
датата на съставяне на Евангелието на Йоан. Тази статия се основава на пред-
положението, без да се опитва да го доказва, че апостол Йоан, синът Зеведеев, 
е същинският автор на четвъртото евангелие. Критичните и скептични изсле-
дователи като цяло приемат, че Йоан е имал слабо или никакво отношение към 
съставителство на Евангелието. Те настояват, че Евангелието се е развило 
през няколко „етапа” и затова търсят няколко „пласта” или „нива” от различни 
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епохи3, като приемат, че накрая Евангелието е било редактирано от Йоановата 
„общност”4, което се е случило две или три поколения след същинския Йоан. Ала 
тази еволюционна теория за съставителството на Евангелието се основава 
по-скоро на поредица от допускания, отколкото на убедителни доказателства. 
В днешно време изворовият и текстови критицизъм на Евангелието се е пре-
върнал в крайно спекулативно занимание и това е най-слабото, което може да 
се каже по този въпрос. Тези спекулации няма да бъдат обект на дискусия тук, 
тъй като консервативните изследователи вече убедително са аргументирали 
мнението, че апостолското авторство на четвъртото Евангелие е не само 
достоверно и убедително, но е и най-логичното заключение с оглед на същест-
вуващите вътрешни и външни доказателства.5

Ред на съставянето 

Третият въпрос, който изисква да бъде уточнен тук, е въпросът за поредност-
та. Въпросът за датировката на Евангелието на Йоан следва да бъде отделен 
от въпроса за поредността на новозаветните книги. Дори Евангелието на Йоан 
да бъде датирано много рано, това не означава задължително, че то би станало 
първата написана книга на Новия Завет. Дори изследователи, които защитават 
мнението за хронологичното първенство на Йоан, приемат, че има поне една 
книга, написана преди него, и това е Посланието на Яков от 34 г.6 В същото вре-
ме въпросът за датировката на Йоан не може да бъде изцяло отделен от въп-
роса за поредността на книгите от Новия завет. Твърдението, че Евангелието 
на Йоан е написано твърде рано, между 30 и 45 година, води след себе си и до-
пускането, че Йоановото евангелие предшества другите книги от Новия Завет, 
тъй като те не биха могли да бъдат написани едновременно с Евангелието на 
Йоан, ако то наистина е написано между 30 и 45 година. Да се твърди например, 
че Деяния на Апостолите или Посланията са написани през 30-те години, ще 
бъде очевиден исторически анахронизъм, тъй като не е възможно те да бъдат 
написани преди събитията, описани в тях. (…)

Всичко това ни връща към въпроса кога Йоан написва своето Евангелие. Дали 
това става в периода между 30-те и началото на II век? За да отговорим на 
този въпрос, първо трябва да се спрем на доказателствата, привеждани от 
новозаветните изследователи в полза на двете най-популярни мнения – които 
датират Евангелието или през 80-те и 90-те години, или преди 70 г., а сетне 

3  Van der Watt, An Introduction to the Johannine Gospel and Letters, 93-121.
4  Виж по-конкретно: Barnabas Lindars, Behind the Fourth Gospel (London: SPCK, 1971); J. Louis Martyn, History 
and Theology in the Fourth Gospel (Nashville: Abingdon Press, 1979).
5  Craig L. Blomberg, The Historical Reliability of John’s Gospel: Issues & Commentary (Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press, 2001) 22-41; E. Earle Ellis, ”Background and Christology of John’s Gospel: Selected Motifs,”Southwestern 
Journal of Theology 31 (1988): 24-31; Craig S. Keener, The Gospel of John: A Commentary, 2 vols. (Peabody, MA: 
Hendrickson, 2003) 1:81-139; Andreas J. Köstenberger, ”Early Doubts of the Apostolic Authorship of the Fourth 
Gospel in the History of Modern Biblical Criticism,” in Studies in John and Gender: A Decade of Scholarship (New 
York: Peter Lang, 2001) 17-47; Leon Morris, Studies in the Fourth Gospel (Grand Rapids: Eerdmans, 1969) 139-292; 
Brooke Foss Westcott, The Gospel According to St. John (Grand Rapids: Eerdmans, 1967) v-xxxiv; Theodor Zahn, 
Introduction to the New Testament, trans. from 3rd German edition (Edinburgh: T & T Clark, 1909) 3:174-232.
6  Wilkin, ”The Bible Answer Men.” Същата дата е защитавана и от Ходжс (виж Zane C. Hodges, The Epistle of 
James: Proven Character Through Testing [Irving, TX: Grace Evangelical Society, 1994] 12). 
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ще се спрем на доказателствата за драстично по-ранната датировка в периода 
30–45 година. 

Аргументи за късната датировка (80-те и 90-те години)

Мнението, че Евангелието на Йоан е съставено в края на I век, днес е преоб-
ладаващото мнение сред новозаветните учени, независимо дали либерални или 
консервативни. Аргументите в подкрепа на тази датировка са различни, ала по 
никакъв начин те не са неопровержими. Всъщност това мнение твърде често 
представлява допускане и трудно може да се приеме за доказано. Когато мне-
нието за датировката на Евангелието към 80-те и 90-те години бъде подложено 
на критично изследване, човек си задава въпроса дали неговата популярност 
се дължи на убедителни доказателства, или е резултат от инерцията от ра-
дикалния либерализъм на ХIХ век, склонен да разшири датировката от края на I 
до средата на II век. Дали днес изследователите просто не остават верни на 
„консервативната” позиция, като защитават мнението, формулирано в мина-
лото от либералните богослови? Дали днес не приемаме за даденост датата, 
която в миналото е била приемана като най-ранната възможна датировка на 
Йоан? Преди да се спрем на доказателствата, които обикновено се изтъкват в 
полза на периода на 80-те и 90-те години, трябва да разсеем няколко погрешни 
допускания, залегнали в основата на тази теория. 

Погрешни допускания 

През един период на ХIХ век днешната „късна” датировка на Евангелието през 
80-те и 90-те години всъщност е била приемана за твърде „ранна”. Позицията 
на скептиците е развита от немския изследовател Ф. К. Баур, който предлага 
Евангелието на Йоан да бъде датирано едва през втората половина на II век.7 
Разбира се, подобен възглед автоматично води до заключението, че апостол 
Йоан не би могъл да бъде автор на Евангелието. А от това следва, че който и да 
е бил неговият автор, той не би могъл да бъде свидетел на земното служение на 
Господ Иисус, което категорично противоречи на свидетелството в Иоан. 1:14 и 
19:35. Според това мнение четвъртото Евангелие отразява не същински думи и 
дела на Иисус от Назарет, а само пристрастните богословски мнения на водени 
от вярата си Негови последователи, отделени с цели поколения от истинския и 
исторически Иисус.

Баур настоява, че четвъртото Евангелие е творба на гностицизма, който е осо-
бено популярен от средата до края на II век, тъй като в четвъртото Евангелие 
можели да се открият дуалистични заемки, характерни за гностицизма. Мне-
нието на Баур обаче категорично се опровергава от две доказателства, които 
се появяват през първата половина на ХХ век. Откриването на свитъците от 

7  Баур настоява, че Евангелието на Йоан свидетелства за твърде развита теология, за да се приеме неговото 
написване на много ранен етап от развитието на християнското учение, че то свидетелства за гръцки, а не 
юдейски контекст, както и че то показва зависимост от синоптичните евангелия. Ferdinand Christian Baur, 
Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien (Tübingen: Verlag und Druck, 1847) 239. Ала впоследс-
твие всички тези твърдения са опровергани. 
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Мъртво море показа, че дуалистични теми за светлината и тъмнината, за жи-
вота и смъртта, за плътта и духа не са уникална характеристика на по-късния 
гностицизъм, а са били доминиращи и сред юдейската общност в Кумран, която 
предшества апостол Йоан.8 Небиблейските книги, открити сред свитъците от 
Мъртво море, потвърдиха, че тези стилистични характеристики на Евангелието 
от Йоан изцяло отразяват юдейските мисловни нагласи от I век и по никакъв 
начин не могат да бъдат описани като „гностически”. 

Второ, откриването и публикуването на фрагмент от египетски папирус, който 
съдържа откъс от Евангелието на Йоан (Иоан. 18: 31-33, 37-38), автоматично 
отмести горната граница на датировката обратно в края на I век. Мнозинство-
то от палеографите, изследвали фрагмента от папирус на Рейландс (P52), го 
датират към началото на II век, приблизително между 120 и 130 г. сл. Хр.9 Толкова 
ранна дата за препис на Евангелието изисква оригиналният автограф на Еванге-
лието да бъде датиран 20–30 години по-рано, което налага terminus ante quem за 
неговото написване в края на I век. Действително, неколцина модерни папиролози 
ревизират датировката на Р52 и предлагат по-широк времеви период, като в 
някои от случаите го извеждат дори към началото на III век.10 Но тези мнения не 
успяват да преобърнат доминиращия консенсус, че Евангелието на Йоан следва 
да бъде датирано преди края на I век. 

Дори сред изследователите, които защитават мнението за датировка между 
края на I и началото на II век и които заемат либерални богословски позиции, 
често съществува предубеждението, че четвъртото Евангелие по необходи-
мост е късно, защото отразява твърде развит възглед за Христос или по-дъл-
бока, съзерцателна христология. Те твърдят, че в сравнение със Синоптичните 
евангелия, портретът на Иисус от четвъртото Евангелие отразява по-късен 
етап от историята на Църквата и то е съставено във време, когато учението 
за Христос вече е било развито11 в сравнение с първичната апостолска епоха, 
за която се говори в Деяния. Те настояват, че свидетелствата за словата и 
делата на Иисус, описани в четвъртото Евангелие, отразяват твърде напред-
нало богословие, за да могат да бъдат приети за напълно автентични. Затова, 
твърдят те, макар че „духовното” съдържание на Евангелието може да е силно 
вдъхновяващо, то не може да бъде разглеждано като исторически достовер-
но или убедително. Приписваните на Иисус думи и дела всъщност са човешко 
творение (вероятно дори не на Йоан) и отразяват мнението на съответната 
религиозна общност за Иисус. Тази скептична, критична гледна точка е развита 
в книгата на Джеймс Д. Г. Дън Христология в развитие, където Дън защитава 
възгледа за еволюцията на новозаветната христология:

8  James H. Charlesworth, ”A Critical Comparison of the Dualism in 1QS 3:13-4:26 and the ‘Dualism’ Contained in 
the Gospel of John,” in John and the Dead Sea Scrolls, ed. James H. Charlesworth (New York: Crossroad, 1991) 76-
107.
9  Kurt Aland, ”Neue Neutestamentliche Papyri II,” New Testament Studies 9 (1962-63): 307.
10  Brent Nongbri, ”The Use and Abuse of Ƥ52: Papyrological Pitfalls in the Dating of the Fourth Gospel,” 
Harvard Theological Review 98.1 (2005): 48; Andreas Schmidt, ”Zwei Anmerkungen zu P. Ryl. III 457,” Archiv für 
Papyrusforschung 35 (1989): 11-12.
11  John Hick, God Has Many Names (Philadelphia: Westminster, 1980) 124-26.
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„Христологията за единосъщния Син Божи, станал човек, възниква едва през 
последните десетилетия на I век и се проявява в най-ясна форма едва в късните 
новозаветни книги. Със сигурност тази христология не може да бъде отнесена 
още към времето на самия Иисус, а когато обърнем задълбочено внимание към 
контекста на нейното развитие, ще установим, че трудно откриваме такава 
христология у Павел, Марк, Лука или Матей, без да споменаваме книгите, в които 
не се говори нищо за синовството на Иисус”12. 

Твърдението на Дън, освен че отрича библейските свидетелства и божестве-
ното вдъхновение на Писанието, е също така и non sequitur (без последици).13 
Дори ако Евангелието на Йоан откроява по-дълбока, съзерцателна доктрина за 
Христос в сравнение със синоптиците, това само по себе си не може да бъде 
доказателство за по-късната датировка на Евангелието от Йоан, както пояс-
нява Крибс: „Евангелието на Йоан съдържа по-голяма богословска дълбочина от 
Марк, но това не означава задължително по-късна датировка, както показва и 
сравнението между Посланията до галатяни или римляни с Посланието на Яков 
и Второ послание на апостол Петър”14.

Твърдението на Дън е категорично опровергано от ранните и богати в хрис-
тологично отношение пасажи, които се откриват в някои от посланията, като 
тези до римляни, филипяни, колосяни и евреи. Едва ли може да бъде открита 
по-дълбока христология от тази, записана в Първо послание до Колосяни и Пър-
во послание до Евреи. Там Иисус е описан не просто като „роден преди всички 
векове” Син Божи, Той е посочен като Творец на всичко (Кол. 1:15-17; Евр. 1:2). А 
тези книги несъмнено са ранни, като те се датират приблизително между 56 и 
68 г.15. Следователно късната датировка на Евангелието на Йоан към 80–90 г., 
поддържана от консервативните богослови, не може да се основава на твърде-
нието за по-развитата в него христология.16 

Друго погрешно допускане, върху което се основава твърдението за късната 
датировка на Йоан, се позовава на свидетелствата на ранните църковни отци. 
Понякога те са привеждани като доказателство за мнението, че Йоан е написал 
своето Евангелие в края на своя живот.17 Но това твърдение се основава на не-
правилно тълкуване на думите на Ириней. Ириней казва, че Йоан е живял по време 

12  James D. G. Dunn, Christology in the Making: A New Testament Inquiry Into the Origins of the Doctrine of the 
Incarnation (Philadelphia: Westminster Press, 1980) 64.
13  Richard Bauckham, ”John for Readers of Mark,” in The Gospels for All Christians: Rethinking the Gospel 
Audiences, ed. Richard Bauckham (Grand Rapids: Eerdmans, 1998) 148n2.
14  F. Lamar Cribbs, ”A Reassessment of the Date of Origin and the Destination of the Gospel of John,” Journal of 
Biblical Literature 89 (1970): 41.
15  David A. Croteau, ”An Analysis of the Arguments for the Dating of the Fourth Gospel,” Faith and Mission 20 
(Summer 2003): 57; John A. T. Robinson, The Priority of John, ed. J. F. Coakley (Oak Park, IL: Meyer-Stone Books, 
1987) 91.
16  За доказателства за развитата още у ранната църква христология виж: Larry W. Hurtado, Lord Jesus Christ: 
Devotion to Jesus in Earliest Christianity (Grand Rapids: Eerdmans, 2003), esp. 349-426 (за ранната Йоанова 
христология); Werner R. Kramer, Christ, Lord, Son of God, trans. Brian Hardy (Naperville, IL: Alec R. Allenson, 1966); 
Vernon H. Neufeld, The Earliest Christian Confessions (Grand Rapids: Eerdmans, 1963), esp. 69-107 (за ранните 
христологични възгледи у Йоан).
17  Stephen S. Smalley, John: Evangelist and Interpreter (Exeter: Paternoster Press, 1978) 84.
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на управлението на император Траян, което започва през 98 г.18 Патристичните 
свидетелства също така са единодушни в мнението, че Йоан написва своето 
Евангелие последен, след Матей, Марк и Лука.19 Но това все още не означава, че 
Йоан е написал своето Евангелие в края на живота си.20 Би могъл да е написал 
своето Евангелие последен дори и през 60-те години. Но тъй като либералните 
изследователи допускат, че Матей, Марк и Лука също са написали своите еван-
гелия късно, патристичното свидетелство, че Йоан е написал своето Евангелие 
последен, автоматично означава неговото Евангелие да бъде датирано късно, 
към 80–90 г., ако не и към началото на втори век. Свидетелството на ранните 
църковни отци” ще бъде разгледано по-нататък в настояща статия. 

Разрушаването на Йерусалим

При разглеждането на доказателствата в подкрепа на късната датировка на 
съставянето на Евангелието на Йоан, на първо място трябва да започнем с 
разрушаването на Йерусалим от римляните през 70 г. Това събитие е истори-
ческата опорна точка, върху която се развиват, всеки в съответната посока, 
двата основни възгледа за датировката на Евангелието на Йоан. Привърженици-
те на късната датировка към 80–90 г. приемат, че разрушаването на Йерусалим 
е толкова значимо събитие за отношенията между юдаизма и християнството, 
както и че то има такава апологетична стойност за ранните християни в от-
ношенията им с юдеите21, че със сигурност Йоан би трябвало по някакъв начин 
да се позове на това събитие, ако то се е случило през годините, предшества-
щи непосредствено написването на Евангелието. Но тъй като в Евангелието 
на Йоан никъде не е споменато падането на Йерусалим, това би трябвало да 
означава, че Йоан е писал във време след отминаването на първоначалния шок 
от това събитие. Това предполага да бъдат добавени десет или двайсет години 
след 70 г., което означава Евангелието да бъде датирано през 80-те или 90-те 
години.22 Но тази логика крие в себе си поне два проблема. Първо, само по себе си 
това е просто аргумент, основан на мълчанието. Тази логика предполага какво 
Йоан би трябвало да е написал, и допуска, че Йоан би описал разрушаването от 
70 г., ако то се е случило преди това. Второ, тази логика също толкова лесно 
може да бъде преобърната и въз основа на нея да бъде изведено противоположно-
то твърдение за по-ранната датировка на Йоан, тъй като мълчанието на Йоан 
за разрушаването на Йерусалим може да бъде приведено като доказателство, 
че това историческо събитие просто още не се е било случило по време на на-
писването на Евангелието. 

18  Irenaeus, Against Heresies, 2.22.5; 3.3.4.
19  Robert Morgan, ”Which was the Fourth Gospel? The Order of the Gospels and the Unity of Scripture,” Journal for 
the Study of the New Testament 54 (1994): 10; John Ashley Nixon, ”Who Wrote the Fourth Gospel? The Authorship 
and Occasion of the Fourth Gospel According to Patristic Evidence from the First Three Centuries,” Faith and Mission 
20 (Summer 2003): 87-92.
20  Robinson, The Priority of John, 67-68.
21  Andreas J. Köstenberger, ”The Destruction of the Second Temple and the Composition of the Fourth Gospel,” 
Trinity Journal 26 (2005): 216-20.
22  D. A. Carson, The Gospel According to John, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 
1991), 85; Croteau, ”An Analysis of the Arguments,” 58.
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Темата за замяната на Храма 

Друго изтъквано понякога доказателство за късната датировка на Йоан е за 
присъствието в това Евангелие на темата за Иисус като замяна на Йерусалим-
ския храм.23 Не може да бъде отречено, че при Йоан присъства темата за Иисус 
като изпълнение на някои юдейски символи и празници (например Светлината на 
света; Хляба на живота; Пасха). Също така изглежда, че Йоан съзнателно се 
спира на определени моменти от живота на Иисус, случили се около празниците 
в Йерусалим и Неговото служение в пределите на Юдея, вместо на събитията 
в Галилея, описани от Синоптиците. Това дава основание за аргумента, че при-
съствието на Иисус като „замяна” на Храма и на храмовата система за прек-
лонение трябва да означава, че разрушаването на Храма е предшествало тези 
събития.

Но темата за Христос като изпълнение на Храма не е задължително да насочва 
към датировка на Евангелието на Йоан след 70 г. Вътрешните свидетелства 
от Посланието до Евреи показват, че то е било написано преди 70 г., когато 
свещеническата и жертвената свещеническа система все още е функционира-
ла. А тъкмо Посланието до Евреи съдържа най-ясната тема за Иисус Христос 
като „замяна” или „изпълнение” в сравнение с всяка друга книга от Библията, 
включително и Посланието на Йоан.24 

Изследователите, развиващи аргумента за Христос като изпълнение на Храма 
в подкрепа на късната датировка на Евангелието на Йоан, приемат за иронична 
препратка към разрушаването на Храма думите от Иоан. 11: 48-52.25 Там той 
казва: „Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казваха: 
какво да правим? Тоя Човек върши много чудеса. Ако Го оставим тъй, всички ще 
повярват в Него, – и ще дойдат римляни, та ще ни разорят и страната и наро-
да” (Иоан. 11: 47-48). Но Робинсън, привърженик на ранната датировката преди 
70 г., прави следната убедителна забележка по повод на този откъс, която не е 
опровергана от Кьостенбергер и другите привърженици на късната датировка. 
Робинсън посочва, че първосвещениците и фарисеите не оставят Иисус да про-
дължи да твори своите чудеса, тъй като всъщност те Го разпват. И въпреки 
това римляните идват, обратно на това, което е предсказано в Иоан. 11:48. 
Така пророчеството на Каиафа, в което се говори за смъртта на един човек за-
ради целия народ (Иоан. 11: 49-52), всъщност представлява централният момент 
в този откъс. Както посочва Робинсън, твърдението на Йоан е „не че храмът 
и народът ще бъдат заличени, а че Иисус ще погине заради народа, вместо да 
погине целият народ”26. 

23  Mary L. Coloe, God Dwells with Us: Temple Symbolism in the Fourth Gospel (Collegeville, MN: Liturgical Press, 
2001); Alan R. Kerr, The Temple of Jesus’ Body: The Temple Theme in the Gospel of John (Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 2002), 19-25, 275-76; Köstenberger, ”The Destruction of the Second Temple,” 228-42.
24  Кьостенбергер прави паралел с Послание до Евреи, но не се спира на въпроса защо в Послание до Евреи 
темата за заместването присъства още по-ясно. Той приема, че Посланието е написано преди 70 г., но в също-
то време настоява, че темата за заместването у Йоан не позволява Евангелието да бъде датирано преди 70 г. 
Köstenberger, ”The Destruction of the Second Temple,” 216.
25  Köstenberger, ”The Destruction of the Second Temple,” 239.
26  John A. T. Robinson, Redating the New Testament (London: SCM Press, 1976) 276-77.
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Но дори и да приемем, че думите на юдейските водачи представляват иронична 
препратка към предстоящото разрушаване през 70 г., все пак трябва да се за-
питаме защо Йоан да не е можел да напише това преди 70 г.? Не е ли възможно 
Светият Дух да е пожелал описанието на Йоан на този епизод да бъде проро-
ческа алюзия към бъдещото събитие? Задължително ли е Йоан да е избрал да 
включи този разказ за Каиафа и юдейските водачи в своето Евангелие само след 
разрушаването на Йерусалим? Нищо в този откъс не изисква Йоан да е записал 
този епизод след съдбовните събития от 70 г. 

Скептичната тенденция сред критическите изследователи разглежда проро-
чествата в Писанието като записани само ex eventum, постфактум. Тази тен-
денция е видима и по отношение на други ключови пасажи от пророческото 
слово, така например рационализирането на Данииловите пророчества за че-
тирите последователни световни империи (Дан. 2: 36-43; 7:1-8) се приема за 
доказателство за твърде късното датиране на книгата, към средата на II в. 
пр. Хр., след Вавилонската и Персийската империи, когато би било по силите на 
човека да предскаже, че тогавашната трета империя на Гърция ще се разпадне, 
за да отстъпи място на Римската империя. По същество всичко това пред-
ставлява страстно отхвърляне на свръхестествен характер на Писанието. Ако 
Светият Дух е можел да предскаже по свръхестествен път разрушаването на 
Йерусалим в Лук. 21:20-24, а Евангелието на Лука със сигурност е написано поне 
едно десетилетие преди падането на Йерусалим27, тогава защо Духът Божи 
да не е могъл да стори същото и с Евангелието на Йоан? Следователно иро-
ничната препратка към разрушаването на Йерусалим в Иоан. 11:48 не може да 
бъде задължителен аргумент в полза на късната датировка на това Евангелие. 
Гледната точка, основана на вярата във вдъхновения характер и пророческа сила 
на Писанието, приема тази иронична препратка към разрушаването на Йеруса-
лим от римляните в Иоан. 11:48 като напълно съответстваща на възможната 
датировка преди 70 г.

Отсъствието на садукеите 

Друго доказателство, привеждано понякога в подкрепа на късната датировка 
на Евангелието на Йоан, е, че в четвъртото Евангелие не се споменават са-
дукеите (Σαδδουκαῖος), нито като цяло религиозната и политическа секта на 
садукеите.28 Привържениците на късната датировка разглеждат това като до-
казателство, че Евангелието е написано след заника на голямата сила и влияние 
на садукеите във всекидневната дейност в Храма и неговата жертвена систе-
ма. Те настояват, че едно или две десетилетия след разрушаването на Йеру-
салим не би имало смисъл Йоан да споменава садукеите пред своите читатели, 
тъй като по това време тази религиозна група вече е била „непонятна” и не е 
съществувала.29 Но този аргумент също изглежда спекулативен и неубедителен.

27  Виж убедителната аргументация за това, че Деяния са написани в началото на 60-те години, което означа-
ва, че Евангелието на Лука е написано преди тази дата, у Колин Дж. Хемър. Colin J. Hemer, The Book of Acts in 
the Setting of Hellenistic History, ed. Conrad H. Gempf (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1990).
28  Croteau, ”An Analysis of the Arguments,” 59.
29  Ibid.
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В отговор на този аргумент в полза на късната датировка, следва да бъде посо-
чено, че Евангелието на Йоан често споменава „първосвещениците”30. Садукеи-
те, които представляват свещеници от аристократично потекло, вероятно от 
коляното на асмонеите, съставляват голямо подмножество сред „свещениците” 
от този период. Евангелието на Йоан често използва термина за „първосвеще-
ник” (ἀρχιερεὺς; Йоан 11:49, 51, 18:10, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 26) и „първосвещени-
ци” (ἀρχιερεῖς; Йоан 7:32, 45; 11:47, 57 ; 12:10; 18:35; 19: 6, 15, 21) и веднъж дори 
и по-общия термин „свещеници” (ἱερεῖς, Йоан 1:19). Ясно е от тези цитати, че 
жертвеното свещенство, което служи в храма в Йерусалим, присъства в Еван-
гелието на Йоан.

Наред с това, когато в Евангелието на Йоан „първосвещениците” са посочвани 
в противовес на Христос, те често са споменавани заедно с техните приближе-
ни, фарисеите (Иоан. 7:32, 45; 11:47, 57; 18:3). Така е последван примерът, зададен 
и в Евангелието на Матей, където фарисеите и садукеите са споменавани заед-
но. Освен това, както свидетелства Деян. 5:17-24, „садукеите” са били свързани 
с първосвещеника и по всяка вероятност през своята епоха са споменавани 
като взаимно заменяеми термини с „първосвещениците”. Затова може да се 
каже, че макар Йоан да не използва конкретно термина „садукеи” (Σαδδουκαίων), 
тази група все пак присъства в четвъртото Евангелие под името „свещеници” 
и „първосвещеници”. 

Липсата на конкретния термин „садукеи” не доказва, че Йоан е написал своето 
Евангелие в период, когато тази религиозно-политическа група вече е била по-
тънала в забвение. Липсата на термина „садукеи” отново е аргумент, който се 
основава на мълчанието, а ние трябва да внимаваме и да не се уповаваме преко-
мерно на мълчанието в Писанието. Същият аргумент би могъл да бъде развит 
и за Евангелията на Марк и Лука, където садукеите са споменати само веднъж 
с името си във всяко едно от тях (Марк. 12:18; Лук. 20:27). Въпреки че Марк и 
Лука споменават садукеите само веднъж, те също често говорят за „първос-
вещениците”. Следва да бъде добавено, че освен садукеите във времето на 
Иисус е съществувала и друга влиятелна група, тази на „книжниците”. Подобно 
на садукеите, и тази група не е спомената в Евангелието на Йоан. Но това е 
доста проблематично твърдение, тъй като, за разлика от садукеите, книжници-
те всъщност стават влиятелни след 70 г. Следователно липсата на термина 
„садукеи” не доказва нищо. 

И на последно място, когато става дума за липсата на термина „садукеи”, не 
трябва да забравяме, че по отношение на ключови новозаветни богословски 
термини Йоан често предпочита да пропусне термини, използвани от авторите 
на Синоптичните евангелия, като вяра, покаяние, възстановяване, изкупление, 
оправдание, благовестие или евангелие. Това по никакъв начин не означава, че 
Йоан не приема концепциите за вяра, покаяние, възстановяване, изкупление, оп-
равдание, благовестие или евангелие. Йоан просто предпочита да ползва друга 
терминология, когато говори за тези богословски понятия, същото би могъл да 

30  Robinson, Redating, 275.
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стори и за термина „садукеи”.

Тивериадско море 

Друг аргумент в полза на късното датиране на Евангелието на Йоан към 80-те 
или 90-те години е употребата в Иоан. 6:1 и 21:1 на името „Тивериадско” вместо 
Галилейско море. Ирод Антипа построява града на западния бряг на Галилейско 
море, който нарича на името на цезар Тиберий, през 17–18 г. сл. Хр.31 Името на 
града Тиберия, който се намира на западния бряг на Галилейско море, по-късно се 
налага в популярната употреба и над името на самото море. Това изместване 
се случва някъде през първи век. Привържениците на късната датировка защи-
тават мнението, че тъй като „Тивериадско море”, изглежда, е изместило в по-
пулярната употреба името на „Галилейско море” към края на I век, това доказва, 
че Йоан е написал своето Евангелие тъкмо през 80-те или 90-те години. 

На пръв поглед този аргумент сякаш въвежда ясен исторически маркер за обек-
тивната датировка на Евангелието на Йоан. Но при по-внимателен анализ ста-
ва ясно, че той се основава на допускане, което не дава основание за подобна 
увереност. В Иоан. 6:1 например Йоан предава на своите читатели и двете име-
на, „Галилейско, сиреч, Тивериадско море”. Това може да означава, че по времето, 
когато Йоан пише, в употреба са и двете имена. Второ, всички години между 
17–18 г. сл. Хр. и 70 г. са възможни периоди, в които един рибар от Галилея като 
Йоан, сина Зеведеев (Мат. 4:21; Лук. 5:10), да опознае и започне да ползва тази 
официална нова терминология и след това да я употреби, когато пише своето 
Евангелие през 60-те, по което време името „Тивериадско море” вече ще се е 
наложило в популярната употреба.

Освен всичко друго, периодът, в който името „Галилейско” е изместено от „Ти-
вериадско море”, далеч не е конкретно определен. Няма съмнение, че новото име 
се е било наложило към края на I век, както доказва Йозефус32, но това все още 
не доказва кога точно името „Тивериадско море” се е утвърдило в популярната 
употреба. Следователно terminus post quem остава неизвестен и няма причи-
на да се мисли, че това е преди 70 г. Привържениците на късната датировка 
трябва да приемат, че установяването на начална дата за утвърждаването 
на даден термин в популярната употреба в древния и често изменчив говорим 
език е като опит да улучим подвижна мишена. Конкретна дата трудно може да 
бъде посочена. Затова дори условни привърженици на късната датировка, като 
Д. А. Карсън, са внимателни, когато говорят за прехода към името „Тивериадско 
море”, казвайки: „Вероятно промяната далеч не е била всеобща в разговорната 
реч преди самия край на този век”33. Такива думи не говорят нито за увереност, 
нито дори за голяма вероятност. 

31  Croteau, ”An Analysis of the Arguments,” 55; Andreas J. Köstenberger, John, Baker Exegetical Commentary on 
the New Testament (Grand Rapids: Baker, 2004), 199.
32  Josephus, Antiquities, 18.2.3.
33  Carson, The Gospel According to John, 268.
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Смъртта на Йоан и завръщането на Господ

Последното доказателство, което трябва да бъде взето под внимание в полза 
на твърдението за датировката на Евангелието на Йоан към края на I век, е 
предсказанието за мъченичеството на Петър от епилога на Евангелието (Иоан. 
21:18-23). Там на читателите е дадено пояснението, че на апостол Йоан не му е 
обещано да „пребъде”, докле Господ се завърне, а само, че Божият план за Йоан 
не трябва да е грижа на Петър. Тези, които привеждат този откъс като до-
казателство за късната датировка на четвъртото Евангелие, често приемат, 
че Йоан пише своето Евангелие и конкретно тази част от епилога в много на-
преднала възраст, а целта му е да коригира грешния възглед, залегнал дълбоко в 
мисленето на Църквата към края на I век, че Христос е обещал на Йоан, че той 
няма да умре преди Неговото завръщане (ст. 23). Ако това тълкуване е правилно 
и Йоан наистина коригира грешната представа на Ранната църква, тогава Иоан. 
21:18-23 е написан, за да поучи Църквата да не фиксира своя изпълнен с очакване 
поглед върху последния останал апостол, а върху Господ Иисус като източник на 
своята благословена надежда.

Това тълкуване на Иоан. 21:18-23 съдържа в себе си добра теология, но за съ-
жаление тя е основана на друго предположение. Допуска се, че убеждението на 
Ранната църква, че Йоан следва да надживее Петър, е убеждение, развито дълго 
след смъртта на Петър. Защо да допускаме, че Йоан трябва да чака да изми-
нат 20–30 години след мъченическата смърт на Петър през 64–65 г.34, преди 
да направи това уточнение пред Църквата? Няма ли смъртта на Петър, един 
от основните водачи на Ранната църква, да повиши очакванията за близкото 
пришествие на Господа? Това правилно възражение е повдигнато от Робинсън, 
който допълва: „Когато всички останали „стълбове” (Гал. 2:9.) са вече починали 
(Яков през 62 г., Петър и Павел след 65 г.) и остане единствен Йоан, възможното 
обещание на Иисус, че Йоан няма да умре преди настъпването на края, вероятно 
е събудило горещи очаквания за скорошния свършек. Няма причина да очакваме да 
изминат 30 години, за да бъде поправена тази грешна представа”35. 

Следователно също толкова достоверно би било тълкуването на Иоан. 21:18-23 
като отнасящо се за Петровата, а не Йоановата смърт.36 Ако Йоан е написал 
своето Евангелие между 65 и 70 г., тогава този цитат може да има смисъл на 
духовен стимул в светлината на неотдавнашната мъченическа смърт на Пе-
тър, а не в отговор на напредналата възраст на Йоан. Апостол Йоан може да е 
включил този откъс в своето Евангелие само за да покаже на Ранната църква 
скоро след смъртта на Петър, че Христос е предрекъл мъченическата смърт 
на Петър повече от 30 години преди тя да се случи, а от това следва, че Иисус 
е наистина всемогъщ и че обещанието за Неговото пришествие не е било не-
вярно въпреки кончината на Петър, Павел и Яков, всички те известни водачи на 

34  D. A. Carson and Douglas J. Moo, An Introduction to the New Testament, 2nd ed. (Grand Rapids: Zondervan, 
2005) 264.
35  Robinson, Redating, 281.
36  Hans-Joachim Schulz, Die apostolische Herkunft der Evangelien, 2nd ed. (Freiburg: Herder, 1994) 373-91.
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ранната Църква. В този случай заповедта на Господ към Петър в Иоан. 21:22, 
където Той му казва „върви подире Ми”, не е свързана с Йоан, а се превръща в 
заповед към цялата Църква да остане непоколебима в служението на Христос в 
очакване на Неговото предстоящо завръщане. Това тълкуване се вписва съвсем 
естествено в датировката на Евангелието на Йоан след мъченичеството на 
Петър през 64–65 г., но преди падането на Йерусалим през 70 г. 

Това тълкуване може да обясни и акцента върху Петър в Евангелието на Йоан, 
където той е откроен като едно от главните действащи лица. (1:40-44; 6:68-69; 
13:6-9, 36-38; 18:10-11, 15-27; 20:2-10; 21:2-22). В тази светлина става разбираемо 
и свидетелството за съдбата на Петър в края на Евангелието. Всъщност би 
било странно, дори неподходящо Йоан да въведе Петър като главно действащо 
лице в целия си разказ, без да информира читателя за съдбата на Петър, какъв-
то е случаят в глава 21. Епилогът не се отнася за Йоан, нито за напредналата 
възраст на Йоан. В него се говори за съдбата и на Петър и Йоан в светлината 
на Божието пришествие. 

Значението на този факт за датировката и целта на написване на Евангелие-
то на Йоан се подчертава и от това, че перикопата за опрощението, възста-
новяването и предсказаното мъченичество на Петър присъства единствено в 
Евангелието на Йоан.37 Защо този епизод се среща единствено в четвъртото 
Евангелие? Напълно валидно обяснение, което се вписва в датировката преди 
70 г., би било, че написването на това Евангелие (и на глава 21 от него) става 
след завършването на другите канонични Евангелия, отчасти с цел да донесе 
божествена светлина и водачеството на Ранната църква след смъртта на Пе-
тър през 64–65 г. Това може да се обясни, ако другите три евангелия, в които 
отсъства разказът, описан в Иоан. 21, вече са били написани. Така дори Иоан. 
21:18-23 да бъде изтълкуван като съответстващ на датировката преди 70 г., то 
не е задължително доказателство за по-късна дата през 80–90 г. 

След като се спряхме на основните аргументи в полза на късната датировка 
към 80-те и 90-те години, ни се струва забележително колко малко са всъщност 
конкретните доказателства в подкрепа на късната датировка. Макар датиров-
ката към 80-те и 90-те години да продължава да бъде реална възможност, поне 
също толкова убедителна изглежда и датировката преди 70 г. 

Доказателства за по-ранна датировка (преди 70 г.)

Датировката към 80-те и 90-те години е преобладаващото мнение сред комен-
таторите и изследователите на Йоан, макар да има и учени от миналия век, ко-
ито убедително защитават датировката отпреди 70 г.38, сред които са и таки-
ва известни изследователи като консервативния реформаторски коментатор и 

37  D. Moody Smith, The Theology of the Gospel of John (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 46.
38  Klaus Berger, Im Anfang war Johannes: Datierung und Theologie des vierten Evangeliums (Stuttgart: Quell, 
1997), 11 (he dates John’s Gospel to a time in the late 60s of the first century, though he argues against Johannine 
authorship). 
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богослов Леон Морис39, професорите от Богословската семинария в Далас У. Хал 
Харис и Даниел Б. Уолъс40, както и ерудитът и либерален англикански учен Джон 
А. Т. Робинсън41. Дори покойният професор от Далас и привърженик на теология-
та на свободната благодат Зейн Ходжс подкрепя датировката преди 70 г.42, но 
без да се опитва да я измести твърде рано към 30–45 г.43 Наличните данни не 
дават основание в подкрепа на по-ранното датиране, към 30–45 г., поради което 
мнозинството от учените, които подкрепят датировката преди 70 г., почти 
винаги имат предвид периода на 60-те години.44 

70 г. сл. Хр. и разрушаването на Храма 

В аргументите на привържениците на ранната датировка разрушаването на 
храма в Йерусалим през 70 г. фиксира горната граница, terminus ante quem, на 
съставяне и завършването на Евангелието на Йоан. На първо място, приема се, 
че това събитие е твърде значимо за историческата връзка между юдаизма и 
християнството, за да не бъде включено в Евангелието на Йоан, тъй като то би 
продължило и темата у Йоан за Иисус като изпълнение на скинията/Храма. Тази 
липса е приемана за доказателство, че разрушаването на Храма все още не се е 
било случило. Харис аргументира това мнение по следния начин: „В крайна смет-
ка изпълнение на Храма е самият Христос (2:21). Ала в глава 2 не се споменава 
за падането на Йерусалим. Вместо това пророчеството на Иисус е разбирано 
не като пророчество за това, което римляните ще сторят, разрушавайки Йеру-
салим, а за събитията през 33 г. – за това какво юдеите ще сторят на Иисус. 
При толкова съзерцателен автор като Йоан е много странно, че той не вижда 
във всичко това нищо от предстоящата гибел”45. (…)

Втора доказателствена линия в подкрепа на по-ранното датиране на Еванге-
лието от Йоан въз основа на събитията от 70 г. е сравнението между Йоан 
и други, небиблейски християнски книги, написани след 70 г. Допуска се, че ако 
други текстове, писани след 70 г., споменават разрушаването на Йерусалим, а 
Евангелието на Йоан никога не го споменава и дори не намеква за това събитие, 
тази липса увеличава вероятността текстът да е писан преди 70 г.46 За пръв 
път разрушаването на Йерусалим в небиблейската християнска литература е 

39  Leon Morris, Commentary on the Gospel of John, New International Commentary on the New Testament (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1971) 34-35; idem, Studies in the Fourth Gospel, 283-92.
40  W. Hall Harris, The Gospel of John: Introduction and Commentary (n.p.: Biblical Studies Press, 2001), 18; 
Daniel B. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament (Grand Rapids: 
Zondervan, 1996) 531.
41  Robinson, Redating, 307; idem, The Priority of John.
42  Zane C. Hodges, ”How to Lead People to Christ, Part 1: The Content of Our Message,” Journal of the Grace 
Evangelical Society 13 (Autumn 2000): 6; idem, ”In the Upper Room (John 13-17) with Jesus the Christ.” Grace 
Evangelical Society Conference, Fort Worth, TX, March 4, 2008.
43  Ходжс предлага „като най-вероятна датировка … в периода 48–52.” Zane C. Hodges, The Epistles of John: 
Walking in the Light of God’s Love (Irving, TX: Grace Evangelical Society, 1999) 25
44  Ходжс и Крибс са изключение в това отношение, докато Крибс спекулира с периода в края на 50-те – нача-
лото на 60-те години. 
45  .Harris, The Gospel of John, 18.
46  Robinson, Redating, 312-35.
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споменато в Посланието на Варнава. В Него се казва: „Понеже те [юдеите] се 
впуснаха във война, той [Храмът] беше разрушен от техните врагове”47. При-
вържениците на ранната датировка намират за многозначително, че Евангели-
ето на Йоан не съдържа никакви препратки към разрушаването на Йерусалим 
и неговия храм. Но силата на този аргумент донякъде е отслабена от факта, 
че тази препратка в Посланието на Варнава може да бъде датирана чак към 
130 г., а всички останали данни или препратки за разрушаването на Йерусалим в 
християнската литература са дори по-късни от 130 г. В небиблейската христи-
янска литература не съществуват препратки към разрушаването на Йерусалим, 
които могат да бъдат датирани категорично в периода около написването на 
Евангелието на Йоан между 70 и 100 г. Следователно липсата на данни за раз-
рушаването на Йерусалим в Евангелието на Йоан, а и навсякъде в Новия завет, 
не доказва, че това Евангелие трябва да е написано преди 70 г. Това е още един 
аргумент, основан на мълчанието, който остава неубедителен. 

Сегашно историческо време в Иоан. 5:2

Значимо вътрешно доказателство, привеждано в подкрепа на датировката пре-
ди 70 г., е употребата на сегашно историческо време на гръцкия глагол ἔστιν в 
Иоан. 5:2.48 На пръв поглед този стих показва, че във времето на написване на 
Евангелието все още е съществувала къпалнята Витезда в Йерусалим с нейни-
те пет притвора, което е солидно текстово доказателство, тъй като от този 
пасаж следва, че Евангелието е написано преди разрушаването на Йерусалим-
ския храм през 70 г. В Иоан. 5:2 се казва: „А в Йерусалим, при Овчи порти, се 
намира (ἔστιν) къпалня, по еврейски наричана (ἐπιλεγομένη) Витезда, която има 
(ἔχουσα) пет притвора”. В този стих трикратно е употребено сегашно време. 
Този стих е заобиколен от употребата на минало време в Иоан. 5:1 (където гла-
голите са в несвършена аористна форма) и Иоан. 5:3 (несвършено време). Този 
контраст сякаш подчертава значимостта на сегашното време в стих 2.

Иоан. 5:1-3

1. Подир това имаше (ἦν) иудейски празник, и възлезе Иисус (ἀνέβη) в Йерусалим.

2. А в Йерусалим, при Овчи порти, се намира (ἔστιν) къпалня, по еврейски нарича-
на (ἐπιλεγομένη) Витезда, която има (ἔχουσα) пет притвора.

3. в тях лежеше (κατέκειτο) голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, ко-
ито очакваха да се раздвижи водата.

Привържениците на датировката към 80-те или 90-те години настояват, че се-
гашното време на глагола ἔστιν в Иоан. 5:2 е пример за историческо настояще.49 
При употребата на сегашно историческо време се използва сегашно време на 

47  Epistle of Barnabas, 16.4.
48  Robinson, Redating, 277-78; Wallace, ”John 5, 2,” 177-205.
49  Croteau, ”An Analysis of the Arguments,” 53; Köstenberger, John, 178. 
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един глагол за описание на минали събития. То често се ползва във всички че-
тири евангелия за изостряне на чувството за действителност или за по-голяма 
жизненост на една сцена. Но дали сегашното време в Иоан. 5:2 е сегашно исто-
рическо време, или това означава, че Йерусалим заедно с къпалнята Витезда и 
нейните пет притвора все още не са били разрушени по времето, когато Йоан 
пише своето Евангелие? (…)

Използването на сегашно време в Иоан. 5:2 остава тънък, но значим аргумент 
в полза на по-ранната датировка на Евангелието от Йоан, който заслужава 
по-нататъшно изследване. 

Евангелието на Йоан: юдейски мисионерски документ 

Друго доказателство, изтъквано за датировката преди 70 г., е юдейският ми-
сионерски характер и цел на четвъртото Евангелие, което отразява копнежите 
от епохата преди пълното отделяне на християнството от юдаизма през 70 г. 
Крибс например датира Евангелието на Йоан към края на 50-те и началото на 
60-те, твърдейки, че Евангелието е насочено към „юдеите нехристияни в реги-
оните, където Църквата се опитва да мисионерства сред юдеите в опит да ги 
убеди, че християнството е същинско продължение на историческия юдаизъм.50 
По-нататък той допълва:

„Преследването на Нерон е първото ясно доказателство, че Рим е започнал да 
гледа на християнството като на различна от юдаизма секта, а причина за 
това трябва да е било отчасти развитието на отличителни неюдейски харак-
теристики от страна на Ранната църква. Падането на Йерусалим ускорява този 
процес, като завинаги прекъсва връзките, съществували до този момент между 
християнството и историческия юдаизъм, така че след 70 г. доминиращи в Църк-
вата са езичниците, а не юдеите. А бягството на християните от Йерусалим 
в Пела преди избухването на еврейския бунт става причина за толкова нелечим 
разрив между ортодоксалния юдаизъм и християнството, че изглежда крайно 
неправдоподобно някой да се опитва да мисионерства сред юдеите след 70 г. 
Евангелието на Йоан, с неговите богати препратки към юдаизма, със своята 
диалектика и мисионерски призив, създава впечатлението, че е писано по време, 
когато Църквата и Храмът все още са били в диалог и когато Ранната църква 
все още се е стремяла да мисионерства сред юдеите”51. 

Тази доказателствена линия за ранната датировка на Йоан съдържа в себе си 
фундаментален недостатък. Евангелието на Йоан не е замислено като строго 
обърнат към юдеите мисионерски документ. Книгата има универсален обхват и 
цел, подчертавайки изкупителната мисия на Христос за „света”, което се от-
нася както за юдеи, така и за езичници. Друго слабо място в аргументацията 
на Крибс е, че Църквата и Храмът са били „в диалог” в средата на I век52 и че 

50  Cribbs, „A Reassessment of the Date of Origin and the Destination of the Gospel of John,” 55.
51  Ibid., 51.
52  Ibid., 54.
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нелечимият разрив се е случил през 70 г. Ала това едва ли е така. Деяния на 
апостолите ни показва, че Храмът никога не е бил „в диалог” с Църквата, дори 
и ранните  години. По-скоро юдейската йерархия се стреми да заглуши гласа 
на Църквата още от първите времена (Деян. 4:1-21; 5:17-41), а през следващите 
години до 70 г. трудно може да се каже, че нещо съществено се изменя с оглед 
на енергичното ръководство на юдеите. И все пак, дори напрежението между 
християни и юдеи да достига кулминация в края на първия век, което да направи 
невъзможна идеята за мисионерство сред юдеите, това не означава задължи-
телно, че е охладено желанието на Светия Дух да ползва Евангелието на Йоан 
като могъщо средство за евангелизиране на юдейския народ през цялата църков-
на епоха. Следователно теорията, че Евангелието на Йоан е конкретно насочен 
към юдеите мисионерски документ, се основава на твърде много неубедителни 
предположения, за да може да бъде използвано като доказателство за по-ранна-
та, преди 70 г., датировка на Евангелието на Йоан. 

Теорията за арамейски оригинал на Евангелието 

Свързана с погрешната идея, че Евангелието на Йоан е насочен към юдеите 
мисионерски документ и затова и по-ранен, е и хипотезата, че Евангелието е 
било записано отначало на арамейски, а не на гръцки език. Когато става дума за 
датировката на Евангелието на Матей, Джон Уенъм се позовава на преданието 
на Ранната църква за арамейския оригинал на Матей53 като доказателство за 
неговата ранна дата.54 Най-късно през III век Евсевий пише: „Матей също в нача-
лото възвести евангелието на иврит, а сетне воден от желанието то да дос-
тигне и до другите народи, се зае с неговото записване на родния си език, за да 
може то да достигне до тях, чрез написаното от него”55. Ясното свидетелство 
на Евсевий е, че апостол Матей е написал своето Евангелие на арамейски и го 
е завещал на своите събратя в Юдея, преди да замине да вестителства сред 
другите народи. Ако разказът на Евсевий е коректен, това би могло да доведе 
до датирането на Евангелието на Матей много рано в историята на Църквата, 
вероятно още към 42 г. според оптимистичната теория на Уенъм.56 

По сходен начин през миналия век е развита и хипотезата, че първоначално 
Евангелието на Йоан е било написано на арамейски език. Тази хипотеза се осно-
вава на присъствието в Евангелието на Йоан на заемки от арамейския език, не 
само на арамейски думи като Gabbatha (Гавата, Иоан. 19:13) и Rabboni (Равуни, 
Иоан. 20:16), а на специфични граматически и синтактични конструкции, харак-
терни за арамейския език, но непознати в гръцкия. Изкусително е да се впус-
нем в спекулации за по-ранната датировка на възможен арамейски оригинал на 
Евангелието на Йоан, който да бъде поне толкова ранен, колкото Уенъм допуска 
по отношение на Евангелието от Матей. Но тази хипотеза не може да бъде 
доказана от гръцкия текст на Йоан. По-рано през миналия век Ърнест Колуел 

53  Papias as cited by Eusebius, Ecclesiastical History, 3.39.16.
54  Wenham, Redating, 160-62, 239
55  Eusebius, Ecclesiastical History, 3.24.6.
56  Wenham, Redating, 223.
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и други изследователи доказаха, че макар гръцкият текст на Йоан да съдържа 
заемки от арамейски език, то те съответстват на допустимото за един ав-
тор от I век, който сам е говорил на арамейски и е бил повлиян от арамейския 
език, но който все пак е пишел текста си на гръцки.57 Макар и да изглежда, че 
Колуел малко е преувеличил своето доказателство, заключавайки, че авторът на 
четвъртото Евангелие нито е мислил, нито е писал на арамейски език58, изглеж-
да убедително, че гръцкият текст на Евангелието на Йоан разкрива арамейски 
мисловен модел, но това не означава, че това е гръцки превод от арамейски 
оригинал.59 По този въпрос Браун казва: „Малцина, ако въобще има такива, днес 
са склонни да защитават мнението за изцяло арамейски оригинал на Евангелие-
то, въз основа на което настоящото наше четвърто Евангелие представлявало 
само груб и недодялан превод. Но малцина са и тези, от друга страна, които са 
готови да отрекат какво и да било арамейско влияние или дори възможността 
авторът на четвъртото Евангелие да е ползвал арамейски източници”60. 

Преди около век, когато е била дискутирана възможността за съществуване на 
арамейски оригинал на Евангелието на Йоан, липсата дори само на едно копие 
от такъв текст не е изглеждала като проблем. Подобно на липсващата брънка 
за палеоантрополозите еволюционисти, се е приемало, че след като теорията 
е вярна, то арамейските копия на Евангелието ще започнат да се появяват. Но 
вече е изминал цял век, а оттогава нищо не се е променило. Следователно не 
изглежда убедително да се връщаме към една остаряла и лишена от основание 
аргументативна линия в търсене на доказателства за по-ранната датировка на 
Евангелието на Йоан. Тъй като няма ръкописи, които да предполагат съществу-
ването на арамейски оригинал, уповаването на хипотезата за арамейския ориги-
нал на Евангелието на Йоан ще бъде още един аргумент, основан на мълчанието. 

Други мнения за ранната датировка на Евангелието на 
Йоан

Макар и да съществуват убедителни хипотези за датировката на Евангелието 
на Йоан преди 70 г., поне доколкото на автора на тази статия е известно, няма 
нито един учен, предложил радикално по-ранна датировка към 30-те и 40-те 
години, каквито опити правят някои съвременни изследователи.61 Съвременната 
наука съдържа забележителни опити за датиране на Евангелията отпреди 70 г., 
като тези на либералния учен от Кеймбридж Джон А. Т. Робинсън и на консерва-

57  Ernest C. Colwell, The Greek of the Fourth Gospel: A Study of Its Aramaisms in the Light of Hellenistic Greek 
(Chicago: University of Chicago Press, 1931).
58  Colwell, The Greek of the Fourth Gospel, 131.
59  C. H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel (Cambridge: Cambridge University Press, 1955) 74-75; Nigel 
Turner, ”The Style of John,” in Style, Volume 4 of A Grammar of New Testament Greek, by James H. Moulton, 4 vols. 
(Edinburgh: T & T Clark, 1976) 64-75.
60  Schuyler Brown, ”From Burney to Black: The Fourth Gospel and the Aramaic Question,” Catholic Biblical Quarterly 
26 (1964): 339.
61  Гудену не прави изключение в това отношение (Goodenough, ”John a Primitive Gospel,” 145-82). Той не 
утвърждава конкретна дата за написването на Евангелието на Йоан или дори период от време, а просто каз-
ва: „Евангелието ми се струва твърде ранен продукт на много ранната църква, макар наистина нищо да не 
насочва към конкретна дата” (ibid., 145). Той се ограничава само до твърдението, че Евангелието на Йоан 
предшества падането на Йерусалим (ibid., 150n12).
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тивния изследовател от Оксфорд Джон Уенъм. Ала нито един от тях не отива 
толкова далеч, че да подкрепи датировка в периода 30–45 г. 

Освен това аргументите в двата текста на Робинсън, Четейки Новия завет 
и Първенството на Йоан, следва да бъдат приемани предпазливо, тъй като се 
основават изцяло на критична към текста и изворите методология. Робинсън 
твърди, че Евангелието на Йоан е било написано на етапи и в течение на вре-
мето, също както и Синоптичните евангелия. Той не твърди, че Евангелието 
на Йоан е било първото завършено канонично Евангелие, по-скоро терминът 
„първенство” е използван от него в различен смисъл. Там, където има противо-
речия между Евангелието на Йоан и Синоптиците в разказа на историческите 
събития, Робинсън настоява, че следва да се отдава „първенство” или по-голяма 
тежест на текста на Йоан по отношение на фактичността на реалните исто-
рически събития, тъй като във времето той е бил по-близо до първоизточника 
(Иисус), отколкото традиционно е било приемано от критичните изследователи 
на Новия завет.

Въпреки че текстовете на Робинсън съставляват дългоочакван коректив на 
крайните мнения по отношение на Евангелието на Йоан, развити от истори-
ческата критика през ХIХ и ХХ век, книгите му са помрачени от отричането 
на вербалното и цялостно вдъхновение и непогрешимост на Писанието.62 Той 
настоява, че цялото Евангелие на Йоан се появява на етапи, като прологът и 
епилогът са написани последни, както и че цялото Евангелие е било завършено 
не по-късно от 65 г.63 Въпреки това ранно датиране преди 70 г. Робинсън не 
може да бъде цитиран като пример в подкрепа на твърдението, че Йоан пред-
шества другите три канонични Евангелия. Робинсън пояснява: „Убеден съм, че 
всички Евангелия се появяват в един и същ период от време, повече или по-мал-
ко едновременно, редакциите им на различни етапи отразяват наличието на 
взаимно влияние между тях, а по отношение на Синоптиците, разбира се, и на 
общ писмен първоизточник. Първенството на Йоан обаче не се отнася за това 
кое Евангелие е било започнато или завършено първо”64. Терминът „първенство” 
у Робинсън има отношение повече към методологията на сравнение с другите 
Евангелия, отколкото към хронологията на тяхното съставяне. Той пише: „В на-
шето изследване първенството на Йоан означава, че започваме от това, което 
той ни казва, а сетне си задаваме въпроса как другите съответстват, истори-
чески и богословски, на казаното от него, как са били вдъхновени от него и на 
свой ред са го вдъхновили”65. 

Джон Уенъм е друг британски изследовател, привърженик на по-ранната дати-
ровка на Евангелията. Той също не споделя крайното мнение, че Евангелието на 
Йоан е било създадено в периода 30–45 г. Уенъм прави смелото и провокативно 
твърдение, че Евангелието на Матей е било завършено през 42 г., на Марк през 

62  See, for example, Robinson, Redating the New Testament, 356-57.
63  Robinson, The Priority of John, 71, 91, passim.
64  Ibid., 4.
65  Ibid., 5
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45 г. и на Лука през 55.66 Макар да не вписва пряко в тезата си Евангелието 
на Йоан, той приема свидетелството на Ириней (Против ересите 3.1.1), че 
Йоан написва последен своето Евангелие.67 Уенъм не се осмелява да предложи 
конкретна дата за Евангелието на Йоан, но тъй като смята, че Йоан завършва 
своето Евангелие след Синоптиците, това логично датира неговото Евангелие 
най-рано след 55 г.68 По отношение на въпроси като апостолското авторство 
на Евангелието на Матей и неговото хронологично „първенство” спрямо остана-
лите три евангелия, Уенъм заключава, че преданието на ранните църковни отци 
по този въпрос е „солидно и убедително”.69 Следователно Уенъм също отхвърля 
твърде ранната датировка към периода 30–45 г. и произтичащото от нея твър-
дение за първенство на Евангелието от Йоан. 

Възражения срещу първенството на Евангелието на Йоан

Предходните раздели, посветени на доказателствата за късната датировка 
към 80-те и 90-те години, както и за тези преди 70 г., показаха колко фрагмен-
тарно е днешното наше разбиране за произхода на Евангелието на Йоан. Зато-
ва изглежда разумно да не подхождаме догматично към точната датировка на 
Йоан, а да допуснем период на датиране, който стои приблизително между 60-те 
и края на 90-те години70. Възможно е някой да постави въпроса защо, след като 
допускаме датировка преди 70 г., се въздържаме да предложим конкретна дата 
за написването на Евангелието преди 70 г.? Защо не допускаме първенство на 
Йоан спрямо Синоптичните евангелия? След като разгледахме доказателствата 
за двете преобладаващи твърдения за датировката на Йоан, сега можем да се 
обърнем към причините, поради които Йоан е можел или не е можел да завърши 
своето Евангелие през 30-те и 40-те години, както и към въпроса дали той е го 
е написал преди или след другите Евангелия.

Йоан и мисиите сред езичниците 

Един от ключовете за датировката и хронологичната поредност на Евангелие-
то на Йоан спрямо Синоптичните евангелия се съдържа в кратките биографични 
бележки в Новия завет за ранното църковно служение на Йоан. Ползвайки тази 
информация, следва да си зададем въпроса дали твърде ранната датировка към 
30–45 г. съответства на новозаветната представа за Йоан. Според първите 
глави на Деяния мисионерските начинания на Йоан винаги са свързани с тези на 
Петър (Деян. 3:1; 4:19; 8:14). Текстовете описват Петър и Йоан като близки сът-
рудници в благовестието. В книга Деяния на апостолите няма никакви сведения 
Йоан да е бил ангажиран с мисионерски начинания извън пределите на Израел и 
Самария. Каквото и да се е случило с него, след като проповядва на самаряните 
с Петър (Деян. 8:14), то не е описано в Деяния. Но в Послание до Галатяни е каза-

66  Wenham, Redating, 223.
67  Wenham, Redating, 223.
68  Ibid., 240-42.
69  Ibid., 239.
70  Constable, Expository Notes on John, 3.
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но, че най-малко четиринайсет години след обръщането на Павел, приблизително 
през 46–47 г., Йоан продължава да е с Петър в Йерусалим като един от трите 
„стълба” (Гал. 2:1, 9). По това време Петър, Яков и Йоан подават на Павел „ръка 
за общуване” и го насърчават да отиде сред езичниците, а „те – при обрязани-
те” (Гал. 2: 9). Впечатлението, създавано от текстовете в Деяния и Послание 
до Галатяни, е, че приблизително до около 46–47 г. Йоан все още не се е посветил 
на евангелизаторските усилия сред езичниците.

Какво отношение има това към датирането на Йоан? Първо, Евангелието на 
Йоан е предназначено както за юдеите, така и за езичниците.71 То е нещо повече 
от насочен към юдеите мисионерски документ. Той е предназначен и за юдеи, и за 
езичници благовестителски документ, написан за целия „свят”. Следователно би 
било в по-голямо съответствие с портрета на Йоан от Деяния на апостолите и 
Послание до Галатяни, ако този вселенски евангелизаторски текст не е написан 
в периода 32–45 година, когато той е в Йерусалим, когато служението му е насо-
чено към „обрязаните”. Наистина, това е само допускане въз основа на текстове 
от Новия завет, които не могат да бъдат приети за категорично твърдение. И 
все пак това съответства в по-голяма степен с новозаветния портрет на Йоан, 
от датировката към 30–45 г., понастоящем защитавана от някои привърженици 
на Йоановото първенство. В подкрепа на това твърдение може да бъде приведено 
и църковното предание, според което Йоан записва своето Евангелие по-късно, 
когато вече живее в Ефес.72 В такъв случай Йоан не би могъл да е написал своето 
Евангелие, преди да се е преместил от Йерусалим в Ефес някъде след 46–47 г., 
подир служението на Павел в Ефес (Деян. 19-20, 20:31) и дори след служението 
там на Тимотей през първата половина на 60-те години (1 Тим.1:3, 2 Тим. 4: 9).73

Липса на други новозаветни препратки към Евангелието 
на Йоан

Друга голяма пречка пред датировката към периода 30–45 г. е пълното мълчание 
на останалите двайсет и шест книги от Новия завет за Евангелието на Йоан. 
Ако Йоан предхожда всички други книги на Новия завет с допустимото изключе-
ние на Посланието на Яков и в този смисъл има евангелско и богословско пър-
венство, тогава бихме очаквали да открием директна препратка към неговото 
съществуване в останалите 25 или 26 книги от Новия завет, написани и полз-
вани след него. Ала не съществуват никакви цитати, намеци или дори косвени 
препратки към Евангелието на Йоан.

71  Wallace, ”John 5, 2,” 195-96. 
72  Мнението, че Йоан написва своето Евангелие в Ефес, е защитавано от Зейн Ходжс. Виж: Zane C. Hodges. 
The Epistles of John: Walking in the Light of God’s Love (Irving, TX: Grace Evangelical Society, 1999) 25, and ”In the 
Upper Room (John 13-17) with Jesus the Christ,” Grace Evangelical Society Conference, Fort Worth, TX, March 4, 
2008.
73  Ходжс приема, че е „много възможно” Йоан да е написал своето Евангелие в Ефес преди мисионерското 
пътуване на Павел сред евреите (Деян. 18:19) и езичниците (Деян. 19) в този град. Той настоява, че „Йоан 
вече е мисионерствал там в юдейските синагоги” (Hodges, The Epistles of John, 25). Но ако Йоан наистина е 
изпълнявал евангелизаторско служение сред юдеите в Ефес преди пристигането на Павел, необяснимо остава 
мълчанието на Деяния по този въпрос. 
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Макар някой да може да възрази, че това е просто поредното доказателство въз 
основа на мълчанието, този аргумент не е лишен от основание, тъй като имаме 
основание да очакваме съществуването на такива препратки, ако теорията за 
Йоановото първенство и датировка към периода 30–45 г. беше правилна. Има 
доста примери на взаимно цитиране между новозаветните автори, защо тогава 
те не се позовават на Евангелието на Йоан? Достоверно изглежда да очаква-
ме някакво новозаветно позоваване на Евангелието на Йоан, особено ако това 
Евангелие има предимство в Ранната църква сред канона на двайсет и седемте 
книги на Новия завет и ако наистина това е единствената книга, написана с 
евангелизаторска цел. В Първо послание до Тимотей, 5:18, откриваме пример за 
известно и ясно датирано послание, което се позовава на едно от Синоптични-
те евангелия: 1 Тимотей 5:18 гласи: „Защото Писанието казва: „не вързвай уста-
та на вол, който вършее”, и: „работникът заслужава своята заплата”. Септуа-
гинтата не съдържа конкретно този гръцки израз. Следователно „Писанието”, 
за което Павел говори в този стих, е от друга книга на Новия завет. И наистина 
точно тези думи в гръцки словоред се откриват единствено в Евангелието на 
Лука, 10:7, което показва, че това Евангелие е било познато и четено от апос-
тол Павел, преди той да напише своето Първо послание до Тимотей през 62 г. 

Също така във Второто Петрово послание, 3:15-16, Петър се позовава на корпуса от 
посланията на апостол Павел, като казва, че „ти и от детинство знаеш свещените 
Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Иисуса. 
Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне 
и назидаване в правдата”. Това е друг новозаветен пример и автентично свиде-
телство, че съдържанието на Новия завет е било приемано изцяло за „Писание” 
(ст. 16). Второто послание на апостол Петър също е датирано към началото на 
60-те години (като Петър се приема за автор) и се приема, че е написано малко 
преди мъченическата смърт на Петър в Рим (2 Петр. 1:14).

Въз основа на тези примери за вътрешноновозаветни препратки, можем да до-
пускаме поне някакво свидетелство за съществуването на Евангелието на Йоан, 
ако то е било написано между 30 и 45 г., дълго преди посланията на апостол 
Павел и другите новозаветни книги. Можем обаче да очакваме, че дори да няма 
позоваване на целия корпус от петте книги на апостол Йоан, каквато препратка 
има към Павловите послания във Второто послание на Петър, 3:15-16, то ще има 
поне препратка към главната от тези книги, Евангелието на Йоан. Ала мълча-
нието на Новия завет в това отношение е многозначително. 

Значими пропуски и допълнения на Йоан 

Друг фактор, който следва да бъдат взет под внимание и който опровергава 
версията за първенството на Евангелието на Йоан, е значимата разлика в съ-
държанието между Йоан и Синоптиците. Евангелието на Йоан съдържа голям 
процент уникално съдържание в сравнение с другите три евангелия. И най-дос-
товерното обяснение за тази разлика е, че Йоан съзнателно си поставя за 
цел да допълни другите три, вместо да повтаря голяма част от тяхното съ-
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държание.74 Ако това заключение е вярно, то логично изключва хронологичното 
първенство на Йоан. Действително, твърдението, че Йоан си поставя за цел да 
допълни другите три Евангелия, представлява допускане и за него няма изрично 
доказателство в Библията, но все пак това допускане хармонира с наличните 
данни за Писанието. 

Евангелието на Йоан съдържа важни подробности за живота и служението на 
Господ Иисус, които не са посочени в другите три канонични Евангелия. По от-
ношение на допълнителния, неизвестен на друго място материал Йоан добавя 
такива значими събития и знаци като сватбата в Кана Галилейска (Иоан. 2), 
срещите с Никодим (Иоан. 3) и със самарянката при извора (Иоан. 4), както и 
възкресението на Лазар (Иоан. 11), наред с перикопата за Тома Неверни (Иоан. 
20). Йоан също добавя няколко по-обширни дискурса, които не се откриват при 
синоптиците (Хлябът на живота, Светлината на света, Добрият пастир, Гор-
ницата).

Пропуснатият от Йоан материал също е значителен. Такива важни, но отсъст-
ващи у Йоан теми са непорочното раждане на Господа; изкушаването Му от 
сатаната в пустинята; описанието на физическото кръщение на Христос във 
водата от Йоан Кръстител; „Господнята молитва”, Проповедта на планината 
или Блаженствата; проповедта за Царството Божие; изгонването на демоните, 
Христовото преображение пред Петър, Яков и Йоан; Словото на Иисус за стра-
данието на учениците; учредяването на Господнята вечеря и страданието на 
Бог в Гетсиманската градина. В Евангелието на Йоан всъщност не е описано 
дори възнесението на Христос, това събитие е представено само като предска-
зание по думите на Христос (20:17). Как можем да обясним тези значими разлики 
между Йоан и Синоптичните евангелия?

Те не могат да бъдат обяснени с твърдението, че Евангелието на Йоан е един-
ствената мисионерска книга в Новия завет. Някои от пропуснатите събития 
дори биха подпомогнали тази цел, тъй като те доказват Божествеността на 
Христос (Иоан. 1:1, 20:28) и по този начин Господ Иисус би бил укрепен като 
единствен достатъчен обект на вярата (Иоан. 8:24 20:31). Йоан има ясно съз-
нание за Божествеността на Христос, като се има предвид материалът, който 
избира да включи в своето Евангелие, но въпреки това той пропуска непорочно-
то рождение на Господа – а този факт несъмнено насочва към Божествеността 
на Христос (Ис. 7:14). Каква е причината? Най-доброто обяснение е желанието 
му да допълни, а не да повтаря разказа за непорочното раждане у Матей и Лука. 
Наред с това, Йоан избира да включи чудото в Кана, а не изумителното опи-
сание на Христовото зачатие от Светия Дух. Преображението на планината 
също би подкрепило желанието на Йоан да разкрие Иисус като въплътен Син 
Божи (Иоан. 1:14). Тъкмо на планината Отец възвестява, че Иисус е Негов едино-
роден син, и по този начин открива на учениците единосъщието и равенството 
в славата на Отец и Син. А какво да кажем за изкушението на Христос от 

74  Несъмнено по-коректно е да се каже, че Йоан пише, за да обогати другите три евангелия, вместо да се опит-
ва да ги замени (либерално-критичното гледище) или просто да ги допълни (традиционното мнение).
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Сатана в пустинята? Нима това събитие не показва непогрешимата Христова 
човечност, един от другите акценти в Йоановото Евангелие (Иоан. 8:29, 46)? 
Тези липси у Йоан ни карат да заключим, че четвъртото Евангелие не си поставя 
за цел да бъде единствената благовестителска книга в Новия завет. По-скоро 
целта на автора е да създаде книга, която служи едновременно за целите на 
евангелизацията и на християнското израстване, без да повтаря голяма част 
от събитията, вече описани в другите, също посветени на евангелизацията и 
израстването книги – на Матей, Марк и Лука.

Трудно можем да обясним липсата у Йоан на ключови събития, описани от Синоп-
тиците, на неговото незнание. Възможно ли е Йоан (или „възлюбеният ученик”) 
да не знае за такова епохално събитие като непорочното раждане от Девата, 
докато е писал своето Евангелие, което понякога допускат изследователите 
от историко-критичната школа?75 Подобно незнание изглежда необяснимо, като 
се има предвид, че именно Йоан е натоварен с отговорността да се грижи за 
Мария след смъртта на Христос (Иоан. 19: 26-27). Дори да допуснем, че Йоан не 
е бил запознат с чудотворните събития, довели до раждането на Господ, докато 
Го съпровожда в продължение на три и половина години в земното Му служение, 
то той не би могъл да не знае за тези събития, докато живее и общува със 
самата Божия майка. 

Следователно единственото убедително обяснение за съществените разлики 
между Евангелието на Йоан и Синоптичните евангелия е, че Йоан разглежда 
своето Евангелие като допълнение към синоптичните, а не като тяхно повторе-
ние.76 Бломберг казва: „Можем да предположим, че той е бил наясно, че поне някои, 
ако не и мнозинството от неговите слушатели са били запознати с основните 
събития от живота на Иисус, поради което и той не иска да повторя много от 
тези разкази”77. Подобно тълкувание хармонира с редица детайли от Евангели-
ето на Йоан. Така например може ли да има друга причина за това, че в глава 
1:28-33 Йоан описва отиването на Христос при Йоан Кръстител на река Йордан 
и дори свидетелството на Йоан, че е видял Светия Дух да слиза върху Христос 
(ст. 33), но в същото време не информира своите читатели, че Йоан кръщава 
Иисус с вода? Най-вероятно Йоан приема, че читателите му вече знаят този 
факт или са чували вече за него от Синоптичните евангелия. Така може да се 
обясни и липсата на изрично споменаване на непорочното раждане в четвърто-
то Евангелие. Думите в Иоан. 8:41-42 е възможно да бъдат приети като алюзия 
за непорочното раждане, но те могат да бъдат разбрани само от читатели, 
които вече знаят това, което е описано в глава първа на Матей и Лука. 

Нека разгледаме възможните възражения срещу теорията за Йоановото Еванге-
лие като „допълващо” останалите. Привържениците на първенството на Йоан и 
ранната датировка на неговото Евангелие към периода 30–45 г. могат да възра-

75  Goodenough, ”John a Primitive Gospel,” 170-71.
76  F. David Farnell, ”Independence Response to Chapter Two,” in Three Views on the Origins of the Synoptic Gospels, 
ed. Robert L. Thomas (Grand Rapids: Kregel, 2002) 224.
77  Blomberg, The Historical Reliability of John’s Gospel, 49.
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зят, че наличието само на допълнителни данни към вече откроените събития за 
учението и земното служение на Христос, все още не означава непременно, че 
Йоан допълва именно другите три канонични Евангелия. Те биха могли да кажат, 
че Йоан допълва просто вече известното устно учение или „преданието” на 
апостолите, тъй като те проповядват за живота на Христос още преди напис-
ването на Синоптичните евангелия. Този аргумент се основава на съмнително-
то предположение, че устното предание на апостолите е било толкова добре 
структурирано, че да съдържа точните детайли и думи, които по-късно са били 
възпроизведени in toto в Синоптичните евангелия. Това възражение предполага 
също така, че устното учение на апостолите, проповядвано преди съставяне-
то на Синоптичните евангелия, е изпуснало цялата тази уникална информация, 
която Йоан избира да включи в своето Евангелие. Можем ли да допуснем, че 
сватбата в Кана, срещите с Никодим и самарянката, възкресението на Лазар и 
учението в Горницата от Иоан. 14-17 не са били редовно проповядвани като част 
от апостолската керигма преди завършването на Евангелието на Йоан?

Най-доброто обяснение за значимите новости и пропуски в четвъртото Еванге-
лие е, че целта на Йоан е била просто да допълни другите три евангелия, а не да 
повтаря тяхното съдържание. А това по необходимост изключва хронологичното 
първенство на Евангелието на Йоан. Освен че това тълкуване на уникалното 
съдържание на Йоановото Евангелие съответства в най-голяма степен на де-
тайлите от Писанието, важно е да се допълни, че то е и споделеното мнение 
на Ранната църква. Евсевий цитира Климент да свидетелства, че Йоановото 
Евангелие е написано „последно от всички” и че Йоан написва своето Евангелие 
с неговото специфично съдържание, защото съществена част от живота на 
Христос вече е била „достатъчно добре” описана в другите Евангелия.78

Дванайсетте ученици в Евангелието на Йоан

Твърдението, че трите други Боговдъхновени евангелия предшестват Евангелие-
то на Йоан, може да бъде доказано и с друго свидетелство от самото Евангелие 
на Йоан. В четвъртото Евангелие, когато героите се появяват за пръв път, в 
някои от случаите те са въвеждани с пояснение, сякаш вече са познати на Йоа-
новите читатели.79 Такава например е неочакваната препратка в Иоан. 6:67 към 
„дванайсетте” като специфична група сред „учениците” на Иисус. Фразата „два-
найсетте” се появява в Иоан. 6:67 за пръв път без никакво предходно пояснение 
преди това от страна на разказвача.80 Тази препратка остава неясна. Тя не е 
предшествана от разказ за назначаването на „дванайсетте” от Иисус или дори 
от съответен списък, който да насочва читателя към идентичността на тази 
избрана група, какъвто съществува във всяко едно от Синоптичните евангелия 
(Мат. 10:1-5; Марк. 3:14-19; Лук. 6: 13-16). Има обаче кратък коментар, че Юда Ис-
кариотски, предателят, е бил един от тези дванайсет (Иоан. 6:71). Симон Петър 

78  Климент Александрийски, цитиран от Евсевий, Ecclesiastical History, 6.14.7.
79  Bauckham, ”John for Readers of Mark,” 167-68n22; Blomberg, The Historical Reliability of John’s Gospel, 48; R. 
Alan Culpepper, Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary Design (Philadelphia: Fortress Press, 1983) 214.
80  Smith, The Theology of the Gospel of John, 77, 104.
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също е идентифициран като един от дванайсетте. Но кои са другите десет? 
Това не е казано. В Евангелието на Йоан са споменати имената на няколко други 
ученици, като тези на Андрей (1:40), Филип (1:44; 6: 5; 12:21; 14: 8), Тома (14: 5; 
20:24), другия Юда (14:22), но без никъде да бъде отбелязано, че те са част от 
„дванайсетте”. Единственият начин читателят да знае дали тези ученици са 
част от „дванайсетте” или дори да знае останалите шест ученици, които не са 
споменати по име (Яков Зеведеев, Йоан, Вартоломей, Матей, Тадей, Яков Алфеев, 
Симон Зилот), е това вече да им е било известно от Синоптичните евангелия.

Йоан Кръстител в Евангелието на Йоан

Същото се отнася и за Йоан Кръстител, който също трябва да е вече познат 
на читателите на Йоан. Повечето читатели на четирите Евангелия четат 
Евангелието на Йоан през оптиката на Синоптичните евангелия. Тоест те 
приемат информацията в Евангелието на Йоан въз основа на вече прочетено-
то у Синоптиците. Това се отнася и за идентифицирането на великия пророк, 
именуван „Йоан” в четвъртото Евангелие. Много християни пренебрегват ви-
димия факт, че титлата „Йоан Кръстител” не се среща никъде в Евангелието 
на Йоан. Тя присъства само у Синоптиците. В четвъртото Евангелие той е 
въведен просто като „Йоан” (Иоан. 1:6-24). За това, че той извършва кръщения, 
не се говори преди Иоан. 1:25. При споменаването на това име в четвъртото 
Евангелие очевидно от читателя се очаква да знае, че този „Йоан” е същият, 
който извършва кръщения (Иоан. 1:26, 28; 3:23; 4:1;10:40), с други думи, той не 
може да бъде никой друг освен „Йоан Кръстител”.

Забележително е също така, че разказът за мъченическата смърт на Йоан от-
съства от Йоановото, но съществува във всяко едно от Синоптичните еванге-
лия. (Мат. 14: 1-12, Марк. 6: 14-29, Лук. 9: 7-9). Четвъртото Евангелие допуска, че 
смъртта на Йоан е вече известна на читателя. В 3:24 например е казано само, 
че „Йоан още не беше хвърлен в тъмница”. Но какво му се случва след това? Чи-
тателят не получава отговор. При последното му споменаване в Евангелието на 
Йоан (10:41-42) апостол Йоан като разказвач говори за него в минало време. Но 
защо за него изведнъж започва да се говори в минало време? Дали е умрял? Как, 
ако е така? Кога? Или е прекарал останалите години от живота си в затвора, 
надживявайки Господ Иисус, Стефан, Яков и другите ранни мъченици? Ако Еван-
гелието на Йоан беше единственото евангелие, с което разполагахме, щяхме ли 
въобще да знаем отговорите на тези въпроси?

Отсъствието на описание на смъртта на Кръстителя в четвъртото Евангелие 
е крайно необичайно, като се има предвид, че става дума за личност, изиграла 
толкова значима роля в пролога и въведението на Евангелието (Иоан. 1: 6-8, 15, 
19-36). В тази книга Йоан Кръстител е представен като дошъл за свидетел-
ство, за да могат „всички да повярват чрез него в Иисус Христос (ст. 7). Той 
пръв свидетелства, че Иисус е Син Божи и Агнец Божи, който взима греховете 
на света (ст. 29, 34, 36). Защо този звезден свидетел в Евангелието на Йоан не 
получава в този разказ подобаващо погребение? Причината може да бъде само 
една – смъртта му вече е била описана за читателите на Матей, Марк и Лука.
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Евангелието на Марк отсъства в Евангелието на Йоан 

Може да се допълни и фактът, че когато Йоан написва своето Евангелие, той 
вероятно е имал предвид, че читателите му вече са познавали Евангелието 
на Марк81, поради което написаното от него има за цел да допълни и изясни 
казаното от другия евангелист.82 Пример за това са думите от Иоан. 3:23-24, 
където се казва: „А Йоан тъй също кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото 
там имаше много води; и отиваха там и се кръщаваха; защото Йоан още не 
беше хвърлен в тъмница”. Споменаването тук на затварянето на Йоан Кръсти-
тел представлява референтен хронологичен момент за публичното служение на 
Господ Иисус. Целта на стихове 23-24 не е да каже на читателите на Йоан, че 
Йоан Кръстител е кръщавал, преди да бъде хвърлен в тъмницата. Този факт е 
самоочевиден за читателите и няма нужда да бъде обясняван.83 

Думите в 24-ти стих нямат за цел да насочат и към наличие на хронологична 
връзка между служението на Иисус и това на Йоан, а по-скоро, че „този период 
от служението на Иисус в Юдея предшества началото на служението в Галилея, 
описано от Марк”84. В тази си част Евангелието на Йоан съвпада хронологично 
с Евангелието на Марк по отношение на юдейското и галилейското служение 
на Господ Иисус. Йоан е единственият евангелист, който ни съобщава, че преди 
Йоан Кръстител да бъде хвърлен в тъмницата, Господ Иисус също е служил в 
Юдея.85   По-конкретно, целта на думите в Иоан. 3:24 за вече запознатите с Марк 
читатели е „не да коригира хронологията на Марк, а да постави събитията от 
Иоан. 1:19-4: 43 между Марк. 1:13 и Марк. 1:14.”86 В Марк. 1:13-14 се казва, че Господ 
Иисус „беше там, в пустинята, четирийсет дни, изкушаван от сатаната; беше 
със зверовете; и Ангелите Му служеха. А след като бе предаден Йоан, Иисус 
дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие”. Следова-
телно независимо дали читателят на Евангелието на Йоан разбира или не още 
отначало, ясно е, че Йоан пише, за да допълни или изясни предходни евангелски 
автори като Марк. Това е и мнението на ранното църковно предание за причи-
ните, накарали Йоан да напише своето Евангелие след тези на другите трима 
евангелисти.87 

Липса на литературно сътрудничество между 
Синоптиците и Евангелието на Йоан

Друго препятствие пред възприемането на хипотезата за хронологичното пър-
венство на Евангелието на Йоан е фактът, че не съществуват вътрешни до-

81  Barrett, The Gospel According to St. John, 44-45; 
82  Richard Bauckham, ”John for Readers of Mark,” 147-71; Wendy E. Sproston North, ”John for Readers of Mark? 
A Response to Richard Bauckham’s Proposal,” Journal for the Study of the New Testament 25 (2003): 449-68.
83  Bauckham, ”John for Readers of Mark,” 153.
84  Ibid.
85  Eusebius, Ecclesiastical History, 3.24.13.
86  Bauckham, ”John for Readers of Mark,” 154.
87  Eusebius, Ecclesiastical History, 3.24.7-11.
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казателства, които да говорят, че авторите на Синоптичните евангелия са 
ползвали Евангелието на Йоан при съставянето на своите текстове. Изглежда 
очевидно, че ако Йоан е написал пръв своето Евангелие, а след това е същест-
вувало някакъв вид литературно сътрудничество между Синоптиците, тогава 
би трябвало да има и доказателства, че Матей, Марк и Лука са консултирали и 
ползвали Йоан при написването на своите Евангелия.

В наше време измежду изследователите, които приемат вдъхновеността и ав-
торитета на Писанието, няма съгласие по въпроса кое от трите е било напи-
сано първо и до каква степен тримата Синоптици са си сътрудничили помежду 
си. В единия край на спектъра са изследователите, които се придържат към 
хипотезата за първенството на Марк, според които Евангелието на Марк пред-
шества тези на Матей и Лука, както и че Матей и Лука са ползвали написаното 
от Марк при съставянето на своите Евангелия.88 В другия край на спектъра е 
хипотезата за независимото авторство, според която нито един от Синопти-
ците не е ползвал по какъвто и да било начин другите автори89 и че е възможно 
Матей, Марк и Лука дори да не са знаели за съществуването на другите Еван-
гелия, докато те са писали своите.90 

Джон Ниемала защитава средното мнение между хипотезата за първенството 
на Марк и хипотезата за независимото авторство. Той защитава хипотезата 
за „двете евангелия”, според която Марк ползва Матей и Лука, когато пише 
своето Евангелие.91 Ниемала настоява, че Матей и Лука не биха могли незави-
симо да са ползвали Марк като източник при съставянето на своите Евангелия, 
както настоява хипотезата за първенството на Марк. Следователно от хипо-
тезата на Ниемала за „двете евангелия” следва, че Матей и Лука предшестват 
Марк, както и че Марк е ползвал или се е консултирал с Матей и Лука при напис-
ването на своето Евангелие, но без това да означава, че той е бил „зависим” 
от Матей или Лука.92

Всичко това има отношение и към въпроса за първенството на Йоан. Ниемала 
надълго се опитва да докаже чрез статистически данни, че Марк е ползвал Еван-
гелията на Матей и Лука. Ако приемем теорията за първенството на Марк или 
хипотезата за „двете евангелия”, както и ако приемем, че съществуват доста-
тъчно доказателства за сътрудничество между синоптиците, тогава, следвай-
ки позицията на Ниемала, е необходимо да има и доказателства, че авторите 
на Синоптичните евангелия са ползвали и Евангелието на Йоан. Ала такива 

88  Grant R. Osborne and Matthew C. Williams, ”The Case for the Markan Priority View of Gospel Origins,” in Three 
Views on the Origins of the Synoptic Gospels, ed. Robert L. Thomas (Grand Rapids: Kregel, 2002) 19-96.
89  Gary W. Derickson, ”Matthean Priority/Authorship and Evangelicalism’s Boundary,” The Master’s Seminary 
Journal 14 (Spring 2003): 87-103; F. David Farnell, ”The Case for the Independence View of Gospel Origins,” in Three 
Views on the Origins of the Synoptic Gospels, ed. Robert L. Thomas (Grand Rapids: Kregel, 2002) 226-309.
90  Eta Linnemann, Is There a Synoptic Problem? Rethinking the Literary Dependence of the First Three Gospels, 
trans. Robert W. Yarbrough (Grand Rapids: Baker, 1992), 190.
91  John H. Niemelä, ”The Infrequency of Twin Departures: An End to Synoptic Reversibility?” (Ph.D. dissertation, 
Dallas Theological Seminary, 2000) 108-10, 192.
92  John H. Niemelä, ”The Case for the Two-Gospel View of Gospel Origins,” in Three Views on the Origins of the 
Synoptic Gospels, ed. Robert L. Thomas (Grand Rapids: Kregel Publications, 2002) 127.



2017 / брой 6 (123)

59

доказателства не съществуват. Защо? Отговорът е ясен – защото Йоан пише 
след Матей, Марк и Лука.

Патристични свидетелства за поредността на 
Евангелията

Последната пречка пред хронологичното и богословско първенство на Йоан е ко-
лективното свидетелство на ранните църковни автори. Техните свидетелства 
бяха запазени като последния аргумент, който следва да бъде разгледан, тъй 
като свидетелствата им имат второстепенна, допълваща важност. Макар те 
да не могат да бъдат приети безкритично като непогрешим източник на исти-
ната за Библията и понякога да си противоречат, трябва да се признае, че съ-
държат в себе си известна историческа фактичност и в този смисъл са и ценни 
с оглед на нашата аргументация. По отношение на възможното първенство на 
Евангелието на Йоан следва да се отбележи, че всички ранни писатели на Църк-
вата, които се спират на този въпрос, са напълно единодушни, че Йоан съставя 
своето Евангелие последно от четирите канонични Евангелия. За това свиде-
телстват Ириней93, Климент Александрийски94, Ориген95, Евсевий96 и Йероним97. 
Свидетелството на тези ранни автори не може да бъде напълно отхвърлено 
или пренебрегнато. Всяка теория за датата и реда на съставяне на четирите 
Евангелия трябва да вземе под внимание и единодушното свидетелство на тези 
ранни писатели.

Заключение

Всяка нова преоценка на доказателствата за датировката на Евангелието на 
Йоан води до няколко убедителни извода. Първо, хипотезата за авторство в 
периода 30–45 г. е в пълно противоречие с огромната част от вътрешните биб-
лейски доказателства, както и със свидетелствата на ранната църковна исто-
рия. Наред с това, доказателствата сочат, че Йоан е написал своето Евангелие 
с цел да допълни или уточни другите три канонични Евангелия, което го прави 
четвъртото в хронологичен ред вдъхновено Евангелие. А това означава, че всяко 
твърдение за богословско първенство или върховенство на Евангелието на Йоан 
не може да се основава и на хипотеза за възможно хронологично първенство. 
Второ, не съществуват убедителни доказателства за твърде късна датировка 
на Евангелието на Йоан към края на I и началото на II век. Подобна идея, макар 
и днес защитавана от малцина изследователи, в крайна сметка се основава на 
критичен скептицизъм и на отричане на библейското свидетелство, а не на 
справедлива и честна преценка на доказателствата. Трето, макар в самата 
Библия да няма изрични данни за датирането на съставянето на Евангелието 

93  Irenaeus, Against Heresies, 3.1.1.
94  Eusebius, Ecclesiastical History, 6.14.7.
95  Ibid., 6.25.6.
96  Ibid., 3.24.7.
97  Jerome, De Viris Illustribus, 9.
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на Йоан, наличните доказателства водят до отхвърлянето на всички възможни 
дати, които попадат извън периода на 60-те – 90-те години, като повечето 
от доказателствата подкрепят датировката преди 70 г. Всички тези изводи 
идват, за да убедят читателите на Евангелието на Йоан, че то е надеждно 
и достоверно свидетелство за живота, учението и чудесата на Господ Иисус 
Христос, записани от техен очевидец и свидетел. 

Превод от английски: Момчил Методиев
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О. Сава (Щони) Кокудев 

TRANSSUBSTANTIATIO,	

IMPANATIO,	METABOLE	–	ТРИ	

ЕВХАРИСТИЙНИ	КОНЦЕПТА

Настоящият текст представлява щрихи към една обширна тема, която изисква 
по-сериозен труд, а именно реконструирането на контекста на евхаристийните 
концепти, които са в обращение през Средновековието, и опит за начертаване 
на траекториите, по които се пресичат аргументативните линии, опасващи 
тези понятия. Ще се опитаме в три части фрагментарно да възпроизведем 
основните аспекти на проблема, около който гравитират тези понятия – реал-
ното присъствие на Тялото Христово в Евхаристията. 

Средновековните спорове за Евхаристията на Запад

В западносредновековното литургическо богословие, успоредно с усвояването 
на Аристотелевото наследствo от Боеций (VI в.) насетне, се оформят някои 
специфични проблемни ядра, които остават активни чак до епохата на Просве-
щението. Така през IX в. се появява първата догматическа рефлексия по повод 
евхаристийния догмат (Пасхазий Радберт и Рабан Мавър), която през XI в. е 
подложена на съмнение и критика (Беренгарий от Тур), а по-нататък през XIV–
XV в. преминава в ерес (при Уиклиф и Хус). В съчинението си За Тялото и Кръвта 
Господни (831 г.) Пасхазий Радберт, абат на манастира в Корви, прави първи 
опит за системно обобщаване и обосноваване на учението за Евхаристията на 
Запад, изградено върху Аристотеловата логика. Тази система е проблематизи-
рана в споровете за причастието, подети от Беренгарий от Тур (За трапезата 
Господня, XI в.), спорове, които продължават по своеобразен начин в Реформа-
цията. Същността на проблема е в противоречивото вещно схващане на реал-
ното присъствие на Тялото и Кръвта Господни в Евхаристията. Като се опира 
на Аристотеловото учение за категориите, Беренгарий оспорва възможността 

О. Сава Кокудев е главен асистент в Богословския факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски. Доктор по философия. Служи в парак-
лиса на факултета. Автор на редица статии в областта на па-
тристиката и по актуални въпроси на Православната църква.
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за реално, т.е. субстанциално (в термините на схоластиката1) присъствие на 
вещно мисленото Тяло Господне, което сякаш изтласква субстанцията на хляба 
и виното. При положение че свойствата на хляба и виното се запазват в тайн-
ството обаче, всяко такова определение изпада в непреодолимо противоречие, 
доколкото (по Аристотел) свойствата неотменно трябва да принадлежат на 
субстанцията и нямат собствена субсистенция.2 Беренгарий отхвърля промяна-
та в субстанциите, но не и реалното присъствие – осветеният хляб, запазвайки 
субстанцията си, е Тяло Христово, т.е., без да губи нещо, което е бил, възприема 
нещо, което не е бил.3 Оттук някои са склонни да свържат неговото учение с 
доктрината за impanatio (вж. по-долу). От друга страна, Беренгарий е склонен 
да види присъствието на Тялото Христово в някаква преобразуваща сила и изг-
лежда го схваща като някакъв вид знаково (significative) присъствие.4 Полемиката 
с Беренгарий от Тур е жестока и в крайна сметка той е принуден формално да 
приеме решенията на Римския събор от 1059 г.

В резултат на тези спорове на Запад се разгръща систематично-спекулатив-
ното разглеждане на тайнствата и се формира учението за евхаристийната 
транссубстанциация. Теорията за transsubstantiatio се приписва обикновено на 
Хилдеберт от Лавардин (XII в.), но е утвърдена в началото на XIII в. на IV лате-
рански събор и разбира се, достига най-класически израз при Тома от Аквино. 
Учението е построено върху различаването на „субстанции” и „акциденции”, 
доколкото възприема Аристотеловото учение за категориите и логика, но в 
един по-специален вид – през рецепцията на Боециевата метафизична доктрина, 
в която първата категория (ουσία) се превежда със substantia, а не с essentia. В 
такива термини на Римския събор от 1059 г. и в отговор на осъденото учение 
на Беренгарий от Тур, тайнството Евхаристия се догматизира в духа на един 
пределен реализъм, който се определя от някои като „космологически иманен-
тизъм”5. Доколкото в центъра на въпроса е поставен интересът към самата 
вещ (хляба и виното) в тайнството, евхаристийната материя и нейната съдба 
в този свят, то тенденцията към овеществяване на евхаристийния проблем на 
Запад го превръща във въпрос на едно „сакраментално естествознание”6. 

Субстанциалната метафизика на Боеций остава определяща за западното фило-
софско мислене до XII в., след което бива заменена от трансценденталната ме-
тафизика на университетската схоластика. Инкорпорирането на Аристотелева-
та Метафизика, която е дотогава непозната освен през Боециевото наследство, 
позволява учението за transsubstantiatio да бъде осмислено от друг метафизически 

1 Превръщането на първата категория в метафизическа реалност е основно положение на схоластическата 
метафизика, което е проблематизирано във връзка с другите възможности, произхождащи от аристотелизма у 
Булгаков, С., „Евхаристический догматъ” в Путь, № 20-21, Париж, 1930, с. 16. 
2 Каприев, Г., Дебатът за причастието в латинското средновековие и неговата несъизмеримост с източната 
традиция в: Архив за средновековна философия и култура VIII, с. 27-48.
3 Panis sacratus in altari, salvа suа substantiа, est corpus Christi, non amittens quod erat sed assumens quod non 
erat, вж. Martène-Durand, „Thesaurus Novus Anecd.”, IV, col 105
4 Dicunt enim in hoc sacramento non realiter esse corpus et sanguinem Christi, sed significative tantum – смята се, 
че критиката на Тома от Аквино е насочена срещу учението на Беренгарий, Summa contra Gentiles, IV, 62, 1
5 Булгаков, прот. Сергий, Евхаристический догмат, с. 8.
6 Булгаков, с. 9.
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хоризонт, без обаче да се променя базата, която си остава логиката и учението 
за категориите на Аристотел. Класическо изражение на това учение срещаме у 
Тома от Аквино7, който отново се опира на философската предпоставка за раз-
личаването на неразделно съществуващите „субстанции” и „акциденции” (свойс-
тва) в природата на вещите. Философът определя сакраменталното действие 
като субстанциална промяна – conversio substantialis8, при което се запазват акци-
денциите на сакраменталната материя, под които (sub pane) са скрити тялото 
и кръвта Христови. Евхаристийното чудо се схваща като свръхестествено и 
противоестествено съединение на субстанциите на Тялото и Кръвта Христо-
ви, лишени от своите акциденции, с чуждите им акциденции на хляба и виното, 
изгубили своята субстанция. Съхраняването на акциденциите и промяната на 
субстанцията, което се случва в тайнството, е тъкмо противоположното на 
природните изменения (противо-естествено) и възможно само по чудесен начин 
(свръх-естествено)9. Ето как, по силата на неразделността на Христовите при-
роди, Самият Богочовек (totus et integer), седящ отдясно на Бога Отца, се „вселя-
ва” в хостията, където присъства само субстанциално, без Своите акциденции.10 
При това субстанциалното присъствие на Богочовека остава свръхпростран-
ствено и свръхвременно, така че и след момента на пресъществяване в място 
продължават да пребивават единствено „видовете” (species), под вида на които 
присъства истинно и реално, при това във всички олтари, Самият Христос.

По такъв начин учението за transsubstantiatio се явява разновидност на теори-
ята за impanatio11, т.е., че под вид – in pane, sub pane, cum pane – се преподава 
Тялото и Кръвта Христови. Тази постановка на въпроса остава валидна в ка-
толическата традиция и до днес. Томисткото учение за евхаристийната тран-
ссубстанциация е канонизирано като догматическо учение на Католическата 
църква на Тридентския събор в отговор на евхаристийния спиритуализъм, който 
Реформацията изповядва. Заедно с него е догматизирано и Аристотеловото 
учение за различаването на substantia и accidentiaе12, понеже вън от него цяла-
та теологическа постановка губи своето значение. Впрочем лутеранството и 
Реформацията отричат теологията на transsubstantiatio в същите термини и 
порядък, което дава основание на някои да характеризират цялото западно евха-
ристийно богословие като „положителен или отрицателен томизъм”13. 

На по-различна позиция от „сакраментално-естествознателския” опит стои уче-
нието, което изгражда Хуго от Сен Виктор през XII век. Сен-Викторският мистици-
зъм (противопоставящ се на Шартърския рационализъм) е изграден върху значение-
то на тайнствата (сакраментите) и представлява специфичен опит за рационално 
разчитане на символите на универсума. Изградената систематична подредба на 

7  Summa Theologiae, III, qss.75-77.
8  Каприев, с. 30.
9  Summa contra Gentiles, IV, 63, 66, Summa theologiae, p. III, qss.75-78.
10  Булгаков, с. 11.
11  Пак там, с. 14.
12  Вж. четвърта глава и втори канон на тринадесетата сесия. 
13  Булгаков, с. 8.
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сакраменталния план свидетелства за особения „хуманизъм” на този мистицизъм. 
В центъра е идеята за човека като микрокосмос, но в обратна на Античността 
перспектива. Сен-Викторският мистицизъм вижда света като създаден вътре в 
човека, където и ще бъде възстановен чрез тайнствата, но не и без помощта на 
знанието. В De sacramentis, Хуго от Сен-Виктор пристъпва към определение на 
тайнствата, и по-специално на Евхаристията. Следвайки Августиновото опреде-
ление, той говори за това Тайнство като за „знак на нещо свещено” (отглас от 
което ще чуем у Лутер), което по подобие напомня жертвата на Страстите, като 
същевременно произвежда нещо – Тялото и Кръвта на Христос, чрез делото на бла-
годатта. При това той разграничава в това тайнство съчетание на три елемен-
та: неща („res”: хляб и вино), слова („verba”, думите от канона) и действия (facta)14.

Сен-Викторският мистицизъм разкрива метода на „научното” знание, разчита-
що универсалните знаци и символи, в обвързването на граматиката и диалекти-
ката. Те са представени в отношение помежду си чрез релацията на образите 
(съответстващи на граматическия израз) и техните първообрази (съответ-
стващи на диалектическото значение). По този характерен за Западното сред-
новековие „амбивалентен” начин възникват знаковите и рационално-символните 
съотнасяния в определени реалии, например между Тялото на Църквата (corpus 
mysticum) и тялото на човек, както и между Христос и свещеника, който се 
схваща като Vicarius Christi и minister Sacramenti.

Схващането на Лутер между impanatio и consubstantiatio

Доктрината за impanatio предполага, че Христос присъства в Евхаристията чрез 
ипостасно единение на субстанциите на Неговото Тяло и Кръв и субстанциите 
на хляба и виното по аналогия с Въплъщението – Deus panis factum – Бог, Кой-
то е „станал” хляб (по communicatio idiomatum). Понятието (impanatio, букв. прев. 
„въ-хлебяване”) обикновено се свързва с учениците на Беренгарий от Тур, т.е. с 
края на XI в. Нормандецът бенедиктинец Гуитмунд, еп. на Аверса (+ок. 1095), който 
защитава транссубстанциацията срещу Беренгарий, в съчинението си За истин-
ните Тяло и Кръв Христови в Евхаристията15 говори за две групи ученици на Берен-
гарий – такива, които напълно отхвърлят реалното присъствие, и такива, които 
допускат реално присъствие в някакъв особен смисъл на импанация (въплъщение в 
хляба, въ-хлебяване – Christum quodammodo impanari). Последното според Гуитмунд 
е собственото учение на Беренгарий (hanc esse subtiliorem Berengarii sententiam).

Изглежда обаче това учение на Беренгарий стои по-близо да разбирането на 
consubstantiatio на Лутер (in pane, cum pane, sub pane; in usu, non extra usum), от-
колкото до същинското impanatio. В съчинението си За тайнството на Тялото 
и Кръвта Христови16 Алгер (или Аделгер) от Лиеж (1131) се противопоставя на 
грешките на анонимни учители (errantes quidam), които твърдят, че личност-
та на Христос е импанирана в хляба точно както Бог е въплътен в човешка 

14 Шмит, Ж.-К., Смисълът на жестовете в средновековния Запад, с. 331.
15 De corporis et sanguinis Christi veritate in Eucharistiа, P. L., CXLIX, 1427 sqq.
16 De sacramento corporis et sanguinis Christi, I, 6, P. L., CLXXX, 439-845
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плът17, което заклеймява като еретическо нововъведение и абсурд. И ако в науч-
ните среди съществуват спорове дали началото на класическото схващане за 
impanatio следва да се припише на Руперт от Дойц (ХI–ХII в.)18, то Йоан от Париж 
(+1306) несъмнено е стриктен изразител на доктрината за impanatio. В своя 
труд Определение за начина на съществуване на Тялото Христово в тайнство-
то на олтара...19 той защитава хипотезата, че хлябът не остава в собствения 
си suppositum, но е възприет ипостасно от Логоса при посредничеството на 
Плътта или Тялото Христово.20 Оттук Тялото Христово се „въхлебява”, става 
хляб – Corpus Christi impanatum, i.e. panis factum – една позиция, възприета от 
реформатора Андреас Осиандър (+1552), последовател на Лутер.21

Теорията за consubstantiatio (обикновено атрибутирана към XIV в. и свързвана с 
лолардите и Уиклиф) е сходна с тази на impanatio, доколкото в нея се настоява на 
реално присъствие на Тялото и Кръвта Христови, но е свързана и с едно отри-
чане на transsubstantiatio. Богословите на Реформацията сякаш подозират в тео-
рията на транссубстантацията някаква философска спекулация, схоластически 
„трик”, който не съответства на Писанието. Обикновено се свързва с Мартин 
Лутер, макар че той никога не използва този термин. Идеята за consubstantiatio 
предполага, че двете субстанции съ-съществуват заедно в хляба като „еди-
носъщни” (букв. прев.). Тук Субстанцията на Тялото Христово съществува за-
едно със субстанцията на хляба (аналогично и за виното и Кръвта), отново по 
аналогия с Въплъщението. Тайнството възприема природата на хляба, както 
Словото Божие възприема човешката природа (оттук също понякога се нарича 
impanatio), макар и не в строгия смисъл, както видяхме по-горе. 

Лутер приема тази доктрина за consubstantiatio, без да реферира пряко към терми-
на, следвайки нейните христологически измерения – двойственост на субстанци-
ите, аналогична на двете природи в Христа. Ето как е дефинирана тази доктрина 
във Формулата на Съгласието – „Вярваме, учим и изповядваме, че в Господнята 
Трапеза Тялото и Кръвта Христови са истинно и субстанциално налични и ис-
тинно раздавани и приемани чрез хляба и виното22 … не само духовно с вяра, но 
също и с уста; все пак не по капернаумски, но по един свръхестествен, небесен 

17 ...dicunt ita personaliter in pane impanatum Christum sicut in came humanа personaliter incarnatum Deum.
18 хипотезите на Bellarmine (De Euch., III, xi, xv), Baronius (Ann. Eccl.: ad annum 1111, n. 49), P. Rocholl 
("Rupert v. Deutz", Gütersloh, 1886, 247) и др. смятат че Алгер адресира Руперт, докато Gerberon ("Apologia 
Ruperti Tuitiensis", Paris, 1669), J. Bach ("Dogmengeschichte des Mittelalters", I, Vienna, 1875, 412) и Schwane 
("Dogmengeschichte", III, Freiburg, 1882, 641) смятат, че Руперт е привърженик на транссубстанциацията, срв. 
Pohle, Lehrbuch der Dogmatik, III (3rd ed., Paderborn, 1908), 232.
19 Determinatio de modo existendi corpus Christi in sacramento altaris alio quam sit ille quem tenet Ecclesia, изд. 
Peter Alix, London, 1686.
20 Ego dico panem ibi manere non in proprio supposito, sed tractum ad esse et suppositum Verbi, mediante carne 
aut corpore parte.
21 Филип Меланхтон в свое писмо от 22 март 1538 до един нюрнбергски пастор изразява тези опасения по 
отношение на Осиандър, изразявайки общото им (с Лутер) крайно несъгласие с тази абсурдна доктрина, която 
би предположила култ към ипостасно съединения с Тялото Христово хляб – нещо твърде противно на реформа-
торската доктрина.
22 Credimus, docemus et confitemur, quod in Coena Domini corpus et sanguis Christi vere et substantialiter sint 
prasentia, et quod una cum pane et vino vere distribuantur atque sumantur. – Formula Concordiae. Epitome, VII. De 
Coena Domini, 6.
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начин, заради сакраменталния съюз”23. Транссубстанциалното схващане тук се 
осъжда като „капернаумско” – прави се алюзия с речта за небесния хляб в Капер-
наум и буквалното  грубо физическо възприемане от страна на някои (вж. Иоан. 
6:26-58) – „... сякаш Неговата плът се дъвче със зъби и смила като друга храна 
... и от друга страна, поддържаме и вярваме според простите думи на завета 
на Христа истинното, но свръхестествено вкусване на Тялото Христово, както 
и отпиването от Кръвта Му, което човешките сетива и разум не постигат, но 
както и в другите членове на вярата, нашият разум е запленен от подчинението 
на Христа, тъй че това тайнство не се възприема иначе, освен единствено чрез 
вяра и се разкрива само в Словото”24. Тайнството се извършва от Словото – по 
августиновски тайнството е verbum visibile. Самото institutio е слово на Словото 
за Евхаристията, a хлябът и виното, Тялото и Кръвта, са залог и печат за ис-
тинноста на това слово. Христос се влага в словото за хляба – „вземете, яжте, 
Това е Моето Тяло....” (Мат. 26:26) – и чрез това слово се влага в самия хляб.25

Tези, които стриктно защитават теорията за транссубстанциацията, крити-
куват реформаторските богослови за това, че не могат да обяснят как така 
тези четири субстанции съ-съществуват заедно (по двойки) – хлябът и Тялото, 
виното и Кръвта. Тридентският събор отхвърля теорията за consubstantiatio, 
възприета от Лутер, по-точно оставането на субстанциите на хляба и виното в 
Евхаристията (канон 2), и утвърждава транссубстанциацията (гл. IV и канон 2).

Всъщност патосът на Мартин Лутер е по-скоро етически мотивиран. В част пър-
ва на антипаписткия манифест За Вавилонския плен, озаглавена За тайнството 
на хляба, Лутер обявява три „пленничества”, против които се изправя26, като в 
това произведение всъщност Лутер е най-толерантен към транссубстанциацията. 
Най-голяма критика понася идеята за Месата като принасяне на Христовата жерт-
ва, осъществено във Високото средновековие чрез една сакрална литургическа ква-
зидраматизация на свещеника, който действа като наместник на Христос (Vicarius 
Christi). Оттук всяка една меса като един opus operatum (изразено на Тридентски 
език) носи заслуги в делото на спасението. Вместо това Лутер схваща вярата и 
благодарението като духовна жертва, принасяна индивидуално извън тайнството 
(индивидуално благочестие, което е в сърцевината на пиетизма). За разлика от 
Тридентското схващане, Лутер схваща Христовата жертва като дар на Отца за 
нас, а не като жертва, принесена на Отца. Оттук и евхаристийната жертва тряб-
ва да се мисли като дар за нас вместо като литургична жертва, принасяна Богу от 
свещеника, който действа in persona Christi. Ето защо литургичното приношение е 
отхвърлено като изкупителна жертва, понеже би било някакво ново или допълнител-
но изкупление към преизобилното Изкупление на Кръста, наш opus, и наша заслуга.

В пета част на Големия катехизис, За тайнството на олтара (Catchiesmus Maior, V. De 

23 Formula Concordiae. Epitome, VII. De Coena Domini, 15.
24 Formula Concordiae. Epitome, VII. De Coena Domini, 42.
25 Lehman-Pelikan, Luther’s Works (55 vols.), Philadelphia: Fortress Press; St. Louis: Concordia, 1955-76, 36: 343.
26 Това са: причастяването само под един вид (теорията за конкомитанцията), теорията за транссубстанциа-
цията и разбирането за Месата като истинска жертва, принесена Богу, която носи заслуги. Вж. „За Вавилон-
ския плен, 1. За тайнството на хляба” в Оратори на Немската реформация, С. 1984, с. 81-101.
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sacramento altaris), на въпроса за същността на това тайнство Лутер отговаря, че това 
са „истинското Тяло и Кръв на Нашия Господ Иисус Христос, във и под хляба и виното 
(in et sub pane), които ни е (на нас, християните) заповядано да ядем по Словото на Хри-
ста”27 – „... не просто хляб и вино, които обикновено се сервират на масата, но хляб и 
вино, възприети и свързани със Словото Божие”28. Ясно присъства схващането на бл. 
Августин, че всъщност Словото прави от елемента тайнство и без него елементът 
би останал нещо само по себе си29. Друга особеност е схващането за употреба (usus) 
на тайнството, насочено против „идолопоклонството”: нищо не притежава смисъла на 
тайнство извън употребата, установена от Христос или извън божествено установено-
то действие.30 Тук Лутер по никакъв начин не релативизира самата реалност на тайн-
ството, свеждайки я до момента на причастяване – тайнството включва „... не просто 
вярата или приемането с уста, но цялото действие на Господнята вечеря, установена 
от Христос – освещаването (словата на установлението), раздаването и приемането, 
вкусването на осветените хляб и вино, т.е. причастието с Тялото и Кръвта Христови”31! 
Идеята е да се прекрати поклонението на хостията32, извеждането на тайнството 
извън присъщия му контекст – когато това Тяло Христово (в папската меса) се изведе 
извън нормалната му употреба (раздаване на верните) и се затваря, разнася, излага се 
или се предлага за поклонение, това не бива да се счита за тайнство.33

Лутер схваща тайнството динамично, като събитие, actio, in usu, без да се 
отчита есхатологичният характер. Тайнството ни е дадено с определена цел, 
а не „по принцип” – с фиксираност върху наличието и онази неприкосновена суб-
станциалност, характерна за схоластическото богословие. Ето защо Лутер не 
одобрява поклонението на Corpus Christi, но в същото време в никакъв случай 
не отхвърля изнасянето на причастието за причастяването на болни! Употре-
бата е тази, която осмисля тайнството – Евхаристията е дар за нас, завет, 
в никакъв случай дар за Бога, т.е. жертва (третото „пленничество” на „заслу-
гите”)! Центърът на евхаристийното тайнство е приобщаването с Христос и 
с другите, акцентът е върху спасителното действие за нас чрез прощаване на 
греховете. Реалното присъствие на Тялото и Кръвта, тогава, естествено бива 
осмислено като средство за нашето спасение, а не самоцел.

27 Est verum corpus et sanguis Domini nostri Iesu Christi, in et sub pane et vino per verbum Christi nobis Christianis 
ad manducandum et bibendum institutum et mandatum – Catchiesmus Maior, V. De sacramento altaris, 8.
28 … hoc sacramentum panum et vinum esse, sed non simpliciter panem et vinum esse, quae proponuntur 
discumbentibus, sed panem et vinum Dei verbo inclusa et huic alligata – Catchiesmus Maior, V. De sacramento altaris, 9.
29 Accedat verbum ad elementum, et fit sacramentum...virtute verbi elementum fit sacramentum, citra cuius 
accessionem nnnisi elementum manet – Catchiesmus Maior, V. De sacramento altaris, 10-11.
30 Nihil habet rationem sacramenti extra usum a Christo institutum or extra actionem divinitus institutam – 
Catchiesmus Maior, V. De sacramento altaris, 85.
31 Vocabula autem usus seu actio in hoc negotio proprie non significant fidem nec solam manducationem, quae ore fit, 
sed totam externam visibilem actionem Coenae Diminicae a Christo institutam, Ad eam vero requiritur consecratio seu 
verba institutionis, distributio et sumptio seu externa, quae dicitur oralis manducatio benedicti panis et vini, item corporis 
et sanguinis Christi perceptio вж. Формула на Съгласието, VII – Formula Concordiae, Sol. Decl. VII. De Coena Domini. 
86-87 , срв. 11, 66.
32 През XIII век се установява празникът Corpus Christi, на който се изнасят за процесия и поклонение освете-
ните в Литургията св. Дарове.
33 Et cum extra hunc usum panis in missa pontificia non distribuitur, sed vel offertur vel includitur vel circumgestatur 
aut adorandus proponitur, non est ille pro sacramento agnoscendus, вж. Формула на Съгласието, VII – Formula 
Concordiae, Sol. Decl. VII. De Coena Domini. 86-87 , срв. 11, 66.
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Тranssubstantiatio – metabole или срещата Изток – Запад

Тридентското богословие увенчава имперсониращото богословие, като му при-
дава догматически вид. Това е, както казахме, евхаристийното учение, което ус-
тановява реалното присъствие на Тялото и Кръвта Христови в транссубстан-
циален смисъл34, тайнство, извършвано чрез силата на думите.35 Извършителят 
на тайнството е сам свещеникът, комуто е предадена властта върху естест-
веното и мистическото Тяло Христово (т.е. Църквата), неговото слово е онова, 
което актуализира Животворящото Тяло Христово още в същия момент, щом 
бъде произнесено.36 Това Тяло свещеникът охранява, разпределя и предлага като 
умилостивителна жертва.37 Нещо повече, според събора той извършва всичко 
това като „наместник на Христос” (Vicarius Christi), със силата на Светия Дух, 
Който му се дава в свещенството.38 Това схващане за Светия Дух като „съ-
служащ” (συλλειτουργος) на свещеника е par excellence разгръщане на латинския 
триадологически догмат за filioque върху освещаването на Евхаристията.

Нека си припомним – изхождайки от реда категории на Аристотел и разликата 
между субстанцията и акциденцията (субстанцията е „обгърната” от своите 
акциденции, своите собствени свойства), доктрината за transsubstantiatio опре-
деля реалното преобръщане на видовете (на хляба и виното) като една промяна 
на субстанцията. На мястото на субстанцията на самите вещи (хляб и вино) 
идват субстанциите на Тялото и Кръвта Христови, които обаче остават „об-
вити отгоре” от акциденциите или свойствата на хляба и виното – точно в 
това се изразява свръхсетивното евхаристийно чудо според томизма и идея-
та за transsubstantiatio. По Аристотел всяка една вещ върви винаги със своите 
свойства, те никога не могат да бъдат отделени едно от друго – в случая те 
по чудесен начин се отделят едно от друго и субстанциите на Тялото и Кръв-
та приемат свойствата на хляба и виното. Това е един поглед, който до го-
ляма степен иманентизира, схваща това преобръщане на видовете като едно 
действие от нашия свят. Тогава това действие трябва да бъде мислено вътре 
във време-пространствения континуум, където по необходимост следва да бъде 
избрана една точка, в която се случва това преобръщане. Закономерно през XII в. 
в Сорбоната, още в зората на транссубстанциалното богословие, възниква спор 
за момента на пресъществяването, момента на трансубстанциацията на даро-
вете.39 За да разширим още малко контекста, трябва да кажем, че паралелно с 
тази теория, от VIII в. насетне, наред с възхода на папизма, тече една особена 

34 Догматизира се томисткото учение за conversio, вж. четвърта глава от тринадесета сесия (11.10.1551 г.), в 
Nampon, A., S.J., Catholic Doctrine as Defined by the Council of Trent, Philadelphia, 1869. 
35  Трета глава и първи канон от тринадесета сесия (11.10.1551 г.), пак там.
36  Трета глава на двадесет и втора сесия, пак там.
37  Срв. трети канон на двадесет и втора сесия.
38  Вж. четвърти канон на двадесет и трета сесия.
39 Спорът между Петър Коместор и Петър Кантор за точния момент на transsubstantiatio на хляба и виното в 
Тяло и Кръв Христови при двете произнасяния. Някои от участниците в спора твърдят, че промяната трябва 
да се случва при произнасянето на самите думи за хляба (установителните думи, institutio), а от друга страна, 
са думите за виното. По-късно тази теория за transsubstantiatio се развива на Фераро-Флорентинския събор 
и е окончателно догматизирана на Тридентския събор. По-подробно у Шмид, Ж.-К., Смисълът на жестовете в 
Средновековния Запад, С. 2000, с. 330-340.
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промяна в самия чин на Месата, в който свещеникът все повече се отъждес-
твява с Христос, дори в един момент той квазидраматически действа чрез 
литургическите слова и жестове от името на Самия Христос, от лицето на 
Христос.

От своя страна Изтокът разпознава в имперсониращото богословие40 нещо 
напълно непознато и дори немислимо. Сблъсъкът с тази литургическа концепция 
се случва на Фераро-Флорентинския събор, когато представителите на Кон-
стантинопол и Рим обсъждат въпроса за освещаването на светите Дарове и 
необходимостта от епиклезис (призоваване на Светия Дух) в Евхаристията. 
Имперсониращото богословие е догматизирано на Тридентския събор, а на Фе-
раро-Флорентинския събор за първи път ясно e заявeно чрез два трактата – 
Chartula на Торквемада и Exultate Deo на папа Евегений IV, председателстващ 
събора. Свещеникът говори от лицето на Христос, той имперсонира Христос, 
той е упълномощен да произнесе словото, което извършва това пресъществява-
не – по силата на словото! 

Според Chartula на Торквемада пресъществяването (transsubstantiatio) на свети-
те Дарове се случва изключително в онзи момент, когато свещеникът произна-
ся евхаристийните слова на Спасителя (institutio). По такъв начин имперсонация 
и транссубстанциация са обвързани в едно – словото на имперсониращия е 
действено, доколкото е сакраментално съотнесено към Словото на имперсони-
раната Персона. 

В булата Exultate Deo (22.11.1439 г.) папа Евгений IV, председателстващ събора 
във Ферара и Флоренция, заявява:

Формата на тайнството съставляват словата на Спасителя, чрез които Той 
извършил това тайнство. Свещенослужителят извършва тайнството, говорей-
ки от Лицето на Христа (in persona Christi). Защото по силата на самите думи 
веществото (substantia) на хляба се превръща (convertuntur) в Тяло Христово и 
веществото на виното – в Кръв Христова, но така, че целият Христос се съ-
държа под вид (sub specie) на хляб и целият – под вид на вино.41

Възражението идва от представителя на Константинопол и Ефес св. Марк (Ев-
геникос), който пише ответен трактат За това, че не само с произнасянето 
на словата на Спасителя се освещават Божествените Дарове, но чрез послед-

40 Терминът е на Калин Янакиев и означава тенденцията в западното богословие да се схваща служението на 
свещенството „in Persona Christi”, „в Христово Лице”, т.е. свещеникът в Литургията стои на мястото на Христа 
като „minister sacramenti” и „vice Christus”. Tози процес е свързан с постепенното нарастване на пълномощи-
ята на Римския първосвещеник и се намира в тясна връзка с развитието на папизма на Запад. 
41 Forma huius sacramenti sunt verba Salvatoris, quibus hoc confecit sacramentum. Sacerdos enim in persona 
Christi loquens hoc conficit sacramentum. Nam ipsorum verborum virtute substantia panis in corpus Christi et 
substantia vini in sanguinem convertuntur. Ita tamen, quod totus Christus continetur sub specie panis et totus sub 
specie vini, sub qualibet quoque parte hostie consecrate et vini consecrati separatione facta totus est Christus, 
вж. G. Alberigo, G.L. Dossetti, P.-P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, H. Jedin (a cura di), Conciliorum Oecumenicorum 
Decreta, edizione bilingue, Centro editoriale dehoniano, Bologna, 2013, pp. 534-559.
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ващите ги молитви и благословението на свещеника, чрез силата на Св. Дух42. 
В него се критикува в следните пунктове разбирането на латинските теолози. 
От една страна, не думите на Христос освещават сами по себе си, те са само 
едно възпоменание (анамнезис), те по-скоро влагат сила за освещаване в да-
ровете. От друга страна, св. Марк акцентира върху схващането, че не самият 
свещеник, а Светият Дух освещава даровете чрез призоваване от страна на 
свещеника (практиката на епиклезиса). Ще отбележим, че самото поставяне на 
проблема за това кой освещава светите дарове, както и острото поставяне на 
проблема за епиклезата, който е смятан за маргинален проблем от латински-
те теолози, демонстрира, че в този момент двете традиции спорят от много 
различни контексти и основи. Сблъскват се понятия, които са несъвместими, 
несходими едно с друго. Самите фундаменти, върху които са изградени, са твър-
де различни и те не могат да бъдат съпоставени. 

Оттук епиклезисът погрешно се интерпретира като някакъв алтернативен мо-
мент на transsubstantiatio – изглежда сякаш богословите спорят за два различни 
момента на пресъществяване. Това обаче е погрешна постановка на проблема за 
освещаването на светите Дарове, изхождаща от рационалните предпоставки 
на западните богослови за математическа наличност на такъв момент. Пробле-
мът е породен от некохерентността на двете евхаристийни учения, от несво-
димостта на едното към другото. Православното богословие разкрива епикле-
зата като евхаристийна Петдесетница.43 Свещеникът се възприема като образ 
на Бога (τύπος Θεού)44, който в епиклезиса призовава Светия Дух да извърши и 
завърши освещението на даровете и цялата Църква. При това епиклезисът се 
схваща като завършек на неразделното цяло на евхаристийния канон, от който 
не се отличава един или друг момент на извършване на тайнството. Ето защо 
епиклезисът и идеята за момента на пресъществяване са две взаимоизключва-
щи се възможности, затова е несводимо православното учение към латинските 
постановки. Св. Марк Ефески изяснява литургически епиклезиса в тясна връзка 
с анамнезиса, от който не може да бъде отделен. Установителните слова от 
анамнезиса влагат в даровете сила за освещаване (ἀγιαστική δύναμις), която 
получава своето изпълване от Духа в епиклезиса, чиято литургична употреба 
се потвърждава в древните литургии.45 С това се снема цялата постановка 
на западната проблематика, която тук не стои46, защото се поставя в съвсем 
друга перспектива – христологическа и пневматологическа. Защитавайки в своя 
трактат практиката на епиклезата, св. Марк употребява по отношение на са-
мото освещаване на даровете термина μεταβολή.

42 Migne, Patrologia Graeca, 160: 1079-1090; Petit, Patrologia Orientalis, XVII, с. 426-434; вж. също у Погодин, А. 
Св. Марк Ефеский и Флорентинская уния, N.Y., 1963.
43 Св. Н. Кавасила, Тълкуване на божествената литургия, гл. 37, PG 150,452.
44 Св. Максим Изповедник, Мистагогия, M.P.G., IV, col 140A.
45 Вж. Керн, К. Евхаристия, Москва, 1999.
46 Въпреки че след Фераро-Флорентинския събор се забелязват влияния на западното евхаристийно богосло-
вие на Изток, като например възприемането на епиклезиса като момент на „пресъществяване” (μετουσίωσις), 
вместо да се говори за „претворяване, преложение” (μεταβολή), без да се посочва точен момент, което по-къс-
но е преодоляно. 
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Терминът μεταβολή (или μεταποίησις), „преложение” или претворяване на даро-
вете, всъщност е класическото понятие на източната традиция. У св. Йоан 
Дамаскин той е изложен систематично в Toчно изложение на православната 
вяра47, а у св. Марк Ефески е защитен в полемиката с латинските теолози. Един 
от интересните моменти е, че в схващането за μεταβολή имаме един органичен 
подход към изясняването на причастието. Дамаскин изяснява претворяването 
на даровете с онова, което се е случило на самата Тайна вечеря, чрез една 
аналогия с естественото хранене. Богочовекът Христос е ял хляб и вино и те 
са се претворили „метаболично” в Тялото Му, което е единосъщно на нашето, 
усвоили са се като Негови Тяло и Кръв. По силата на връзката на Неговото Тяло, 
което е единосъщно на нас, с нашия свят, Той ни оставя тази храна за общение. 
Той изобразява Своята смърт чрез разчупването и установява тайнството на 
Новия завет с Кръвта Си. 

Тук има един момент, който обикновено отсъства от западната традиция, и 
това е есхатологичната перспектива. Когато Христос казва за Пасхата – „няма 
вече да я ям, докле тя се не извърши в царството Божие” (Лук. 22:16), също и 
„няма да пия от лозовия плод, докле не дойде царството Божие” (Лук. 22:18), 
тази Трапеза, тази Нова Пасха се извършва обаче вече не просто тук и сега, а 
в еона на Царството Божие. В Литургията, във и чрез Свeтия Дух, ние правим 
същото – сядаме невидимо на Трапезата около Христос48, който и сега пие с нас 
„плода на лозата”49.

Божествената Литургия ни представя една есхатологична перспектива на све-
та и човека и без тази перспектива, възможна само чрез наитието  на Светия 
Дух, тайнството на светата Евхаристия остава неразбираемо. Затова само и 
единствено в светлината на Петдесетницата на Божествената литургия ние 
можем да имаме разбиране за това схващане за двата еона50 – нашия истори-
чески еон и бъдещия еон, който вече проблясва в нашия свят, макар и още да 
не е настъпил окончателно. Само в „застъпването” на тези два еона, което 
е възможно благодарение на действието на Светия Дух и което е изразимо 
чрез богословието на енергиите, може да бъде разбран терминът μεταβολή, или 
претворяването в православната традиция. 

* * *

Ако опитаме в едър щрих и без претенции за изчерпателност да съпоставим 
тези евхаристийни концепти, ще забележим няколко по-важни неща.

47 Точно изложение, IV, 13 (PG 49:380).
48 Срв. молитвата от Златоустовата литургия преди издигане на Агнеца: „Погледни, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, от святото Си жилище и от престола на царството Си и дойди, за да ни осветиш, Ти, Който горе седиш 
с Отца, и тук с нас невидимо пребиваваш, и ни удостой с Твоята властна ръка да ни преподадеш Пречистото 
Твое тяло и честна кръв, и чрез нас – на всички люде”. Вж. Божествена литургия, С. 2004, с. 161.
49 Срв. Калин Янакиев, Основни различия в осмислянето на Литургията в православието и католицизма” в 
Добри Христов и българският ХХ век, С., БАН, 2005, а също в книгата му Христова жертва, Евхаристията и 
Църквата, С. 2017, изд. „Comunitas”, с. 205–230.
50  Срв. епископ Давид (Перович), Есхатологичният характер на раннохристиянското съзнание. Двата еона. – 
Християнство и култура, 9 (86), 2013.
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Християнство и истина

Присъствието на Тялото Христово се мисли реално и чрез трите термина, но 
в много различни категории. В западната традиция (transsubstantiatio, impanatio, 
consubstantiatio) тази реалност на res sacramenti представлява преди всичко едно 
присъствие на Тялото Христово (in pane, sub pane/sub specie, cum pane), която 
се удържа по различен начин в трите варианта. Транссубстанциацията бива 
„обходена” по два начина. Impanatio по-скоро задава ипостасно присъствие на 
Логоса в хляба (хлебното Тяло е ипостазирано в Логоса), следвайки христологич-
ната норма с акцент върху ипостасата, докато consubstantiatio адаптира хал-
кидонския догмат с акцент върху двете природи, които запазват начина си на 
съществуване, съпоставяйки елементите така: хляб-Тяло, вино-Кръв. Impanatio и 
consubstantiatio не са толкова строго отграничени и биха могли да флуктуират 
помежду си, както видяхме у Беренгарий, дори и у Лутер. Транссубстанциацията 
настоява на чудесното безипостасно преобръщане на субстанциите на хляба и 
виното в субстанции на Тяло и Кръв Христови, които субсистират под чуждите 
тям запазени акциденции на хляба и виното. Така целият и неделим Христос е 
субстанциално наличен в тайнството на олтара. Свещеният реализъм е по-осе-
заем в transsubstantiatio и impanatio, докато в consubstantiatio се акцентира върху 
словото за нас, приемано с вяра и с определена цел и употреба. 

От друга страна, стои диалогът с източната традиция и metabole. Ако в транс-
субстанциацията можем да говорим за „вселяване” на Христос в хостията, 
едно буквално връщане на Христос, Който седи отдясно на Отца, в хляба и 
виното, които са положени на всеки олтар, то в източната традиция metabole 
не може да бъде мислено по друг начин освен в есхатологична перпектива чрез 
богословието на енергиите като действие на Светия Дух и едно разкриване на 
тайната на Новата Пасха-Христос в застъпването на двата еона. От едната 
страна имаме есхатологизъм, а от другата, иманентизъм и обективизъм на 
тайнството. Транссубстанциацията настоява за изместване на една субстан-
циална реалност от друга – res sacramenti е част от един „евклидов” свят. 
Metabole разкрива Евхаристията като едно „неевклидово” есхатологично съ-би-
тие, средоточие на две реалности, на два еона. 

Consubstantiatio също мисли реалността на тайнството в един двоичен план, 
като го задава по августиновски в една особена събитийност на символа. Тога-
ва словото на Словото гарантира единството, съ-съществуването на двете – 
хляб и Тяло, вино и Кръв. Това слово е дар за нас, който следва да бъде приеман 
с вяра (по Лутер). Онова, което не достига на Лутер, за да се доближи до орто-
доксалното схващане на μεταβολή, е есхатологизмът и петдесетният енергиен 
характер на тайнството. Тъкмо поради тази липса Цвингли възклива в Марбург: 
„Неговото Тяло все пак е отдясно на Отца!”. Затова и в православната литур-
гия към словото на Словото в institutio (установителните слова) е добавена и 
епиклезата – защото само във и чрез Светия Дух имаме достъп до Христос, 
Kойто е казал: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света, амин” (Мат. 
28:20)!
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Пантелеймон Калайдзидис

ИЗКУШЕНИЕТО	НА	ЮДА:	

ЦЪРКВАТА	И	НАЦИОНАЛНИТЕ	

ИДЕНТИЧНОСТИ
1

Бих искал първо да изразя дълбоката си благодарност към гръцката богословска 
православна школа „Светият Кръст” за организирането на тази международна 
конференция за библейски изследвания и за поканата да участвам в това съби-
ране в чест на проф. Сава Агуридис. Нека да заявя предварително, че не съм 
библейски изследовател. Моята работа и публикациите ми са в областта на сис-
тематичното богословие. Затова считам, че е голяма привилегия да участвам в 
този симпозиум в чест на професора, чието богословие значително повлия върху 
мен и моето мислене. Всъщност, както проф. Агуридис е свързал библейските 
изследвания с други области на богословието, по същия начин и аз се опитвам 
да усвоя библейските прозрения в моята богословска работа. Вероятно поради 
тази причина съм тука днес сред бележити библейски учени да говоря по тема-
та: Изкушението на Юда, която обаче е свързана със съвремието и мисията на 
Еладската църква. 

В християнското богословие и богослужение, както и в народното благочестие и 

1  Текстът е публикуван в най-пълен вариант на английски език в Greek Orthodox Theological Review 47:1-4 
2002. Б.пр.

Пантелеймон Калайдзидис e православен богослов, директор на Православната 
богословска академия във Волос, Гърция. Роден през 1961 г. в Солун, където за-
вършва теология в Аристотеловия държавен университет през 1984 г. и про-
дължава с магистратура по догматика при Никос Мацукас. Завършва и магис-
тратура в областта на античната и средновековна философия в Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, във философския факултет на Сорбоната (Paris IV), както и 
в Institut Catholique de Paris. От октомври 2000 г. е програмен директор на Пра-
вославната богословска академия във Волос, а от 2003 г. става и председа-
тел на управителния съвет на Педагогическия институт. През академичната  
2005–6 г. е гост-преподавател по систематическа теология в Академията на 
Честния Кръст в Бостън. Основните му трудове са областта на системати-
ческата теология, но особен интерес в трудовете му представлява отноше-
нието между православие и модерност, развоят на съвременното православно 
богословие и отношението му с останалите мисловни течения на съвремен-
ността.
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Християнство и политика

в литературата, личността и дейността на Юда се считат за архетип на вина и 
предателство.2 Юда – „погибелният син”3, е архетип на отричане и отстъпление. 
Всичко свързано с този архетип, трябва да се избягва като противоположно на вер-
ния християнин, който е решил според кръщелната формулировка „да се съедини с 
Христос”. В много случаи колективната воля или илюзията, че можем да избягаме 
и да се оразличим от архетипа на Юда, е била изразявана чрез нормативни актове 
и яростни прояви, като например изгарянето на образа на Юда.4 Такива действия 
освен факта, че несъмнено съдържат характеристиките на популярния антисемити-
зъм, ни интересуват от една друга гледна точка. Въпреки крясъците и фантазията 
ни, че сме различни от прототипа „Юда”, всъщност това, което в крайна сметка се 
показва с нашия духовен живот или всъщност в липсата на такъв, е, че всички сме 
потенциални „Юди” до степента, в която приемаме неговите критерии и приори-
тети. Трагично е да осъзнаваме (докато страстно осъждаме и се отвращаваме от 
Юда), че начинът, по който възприемаме християнството, както и ролята и призва-
нието на Църквата днес, разкрива, че неволно сме възприели mutatis mutandis меси-
анските регионално-националистически възгледи на Юда. Това, което внасяме през 
задната врата в живота на Еладската църква, е осъдената ерес на етнофилетизма.

Причината за ангажирането на Юда в изучаването на връзката между Църква-
та и нацията, е, че много от нас, православните християни, кръстени в името 
на Иисус Христос, се поддаваме на изкушението на Юда, без да го знаем или 
да го искаме. Това изкушение не се отнася до акта на предателството, което 
е мотивирано от съблазнителна сума пари, а се отнася към безсъзнателното 
приемане на критерии и приоритети, които Юда въплътил по характерен и тра-
гичен начин, и точно тези критерии и приоритети са го накарали да предаде 
Иисус Христос. Това последното изяснение е абсолютно необходимо, за да се 
разберат основните твърдения на настоящия доклад.

Предателството на Юда  и националистическото 
движение на зилотите

Всъщност мотивацията Христос да бъде предаден не е била само финансова, защо-
то тридесет сребърника, в края на краищата, не представляват значителна сума. 
Евангелските разкази, коментарите на св. отци и химните от Великата седмица5, 
разбира се, подчертават този елемент.6 По-вероятно е обаче тридесетте сребър-
ника да означават дълъг вътрешен процес, при който Юда се е съмнявал и това го 
е довело до отхвърляне на месианския модел, приет от учителя му. Паричната сума 
е възможно да означава потвърждение и гаранция на споразумението, което той е 
сключил с религиозните власти. Докато Юда е последвал Иисус и е участвал в об-
ществото на учениците му, той е бил техният ковчежник според Евангелието на 

2  J. Kornarakis, Judas as a Collective Guilt Archetype (на гръцки) (Thessaloniki, 1991).
3  Евангелие според Иоана (17:2).
4  See G.A. Megas, "Judas in Popular Traditions" (на гръцки), Epetiris tou Laographikou Archeiou, 3-4 (1941-42), 3-32.
5  Последната седмица от Великия пост. Б.пр.
6  Тези текстове и извадки е възможно да се намерят заедно с коментар в P.D. Loukeris, Judas the Iscariot and 
His Place in the Mystery of the „Divine Economy” (in Greek) (Athens, 1991), 33flf.
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Йоан.7 Той показал огромно усърдие, за да избегне всички ненужни – според него – 
финансови загуби, като при случая на сестрата на Лазар, която помазала Иисус със 
скъп мехлем.8 Следователно, ако искаме да потърсим по-дълбокия мотив за преда-
телството на Юда, не трябва да се съсредоточиаваме само върху неоспоримото 
му скъперничество, а трябва да разгледаме връзките му с движението на зилотите.

Много тълкуватели и историци на новозаветната епоха са съгласни, че Юда е 
поддържал близки отношения с това движение. По-конкретно, основната причина 
за неговото предателство изглежда е била горчивото разочарование на месиан-
ската му визия. С други думи – заради това, че Иисус отказал да идентифици-
ра собствената си мисия със сваляне на римската тирания и изпълнението на 
националното възстановяване на юдаизма в Палестина.9 По времето на Иисус 
движението на зилотите е изразявало именно мечтите за политическа независи-
мост на юдаизма и съвременното радикално отхвърляне на римското господство.

Този спор обаче се базира на еврейското очакване на политическия Месия, от 
една страна, и върху политическото богословие на теократизма, от друга. Зи-
лотите поддържали възгледа, че Бог е единственият господар и владетел на 
своя народ и по този начин всяка форма на признаване на управлението на Цезар 
върху Палестина10, като например плащането на данъци на Рим, е било повод 
за анатема/отлъчване. Ето защо те смятали за религиозен дълг да пречат на 
своите съграждани да плащат наложения данък. Те също били готови за бунт 
и война срещу Рим, ако той продължи да пребивава в земята на Божия народ, 
както проф. Агуридис пише в книгата си История на епохата на Новия завет11.

Според Йозефус такова въстание се е случило през 6 г., когато Юда Галилейски, 
под предлог за противопоставяне на преброяването от Квириний, подбудил хо-
рата срещу римската власт.12 Преброяването се считало за знак за признаване 
на римското господство и на владението на Цезар над Бога и неговия народ. 
Въстанието най-накрая било потушено, а Юда Галилейски бил убит и неговите 
последователи са разпръснали.13 Най-тежките бунтове срещу Рим с активно 
участие на зилотите и други съпротивителни групи, избухнали през 132–135 г. 

7  От Иоан (13:29, 12:6)
8  От Иоан (12:3-5), от Матей (26:6-9) и от Марк (14:3-5). Виж също G. Patronos Discipleship and Apostolicity (на 
гръцки) (Атина, 1999), 103. Idem, „Jesus Christ and Judas, or How Judas Conceived His Teacher as a Messiah” (на 
гръцки), Diavasis 24 (2000):23, Savas Agourides, „The Betrayal of Judas” (на гръцки), E Kathimerini 1 March 2001, 
добавка „Seven days”.
9  На тези теми вижте няколко мнения в: J. Karavidopoulos, „The Arrest of Jesus in Gethsemane According to 
the Narration of the Evangelist Luke (22:39-53)” (на гръцки), Epistimoniki Epetiris Theologikis Scholis Aristoteleiou 
Panepistimiou Thessalonikis 15 (1970), 215-216. Връзката между Юда и Иисус е интерпретирана по различни 
начини в следните работи: C. SouUard ed., Judas (Paris, 1999), and A. Abecassis, Judas et Jesus. Une liaison 
dangeretise (Paris, 2001).
10  Josephus, Antiquities ofthe Jews, ed. L. H. Feldman, XVIII, 23-24.
11  Виж S. Agourides, History ofthe New Testament Ttmes (in Greek) (Thessaloniki, 1983), 348-349. Cf. J. Karavidopoulos, 
The Gospel according to Mark (на гръцки) The New Testament Interpretation, 2 (Thessaloniki, 1993), 382.
12  Josephus, Jewish War, II, 117-118 (ed. H. St. J. Thackeray). – idem. Antiquities of the Jews, XVIll, 4-5 (ed. L. H. 
Feldman).
13  Виж Деяния на светите апостоли (5:37).
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(въстанието на Бар-Кохба).14

Изследване на подробностите и взаимоотношенията между различните съпро-
тивителни движения през времето на Иисус ще ни отведе далеч от нашата 
тема, и съвременните експерти не могат да дадат категорични мнения по тази 
тема, отнасяща се до периода на двете големи въстания. Въпреки това трябва 
да отбележим, че революционното движение на зилотите е свързано със Sicarii, 
които по време на въоръжените си нападения срещу римляните използвали спе-
циален нож, наречен на латински sicus. Точно от тази дума произлиза думата 
Sicarius, която означава носител на къс меч или екзекутор.15 Много тълкуватели 
и историци, следвайки тезата на Cullman, вярват, че презимето Искариот про-
излиза от същия корен.16 Според тази позиция презимето Искариот не може да 
се отнася до мястото на произхода, както се поддържа от древните и модер-
ни екзегетически традиции, защото няма доказателство, че е съществувало 
такова място или селище с име „Искария” или Кариот в Палестина. Напротив, 
Искариот (както и вариантите Скариот, Скариотис) изглежда като изменение 
на Сикариотис или Сикариос и изглежда е свързано със зилотската обвързаност 
на Иисусовия ученик.17 Други ученици на Иисус е възможно да са произхождали от 
движението на зилотите, като „Симон, наричан Зилот”18. Ето защо три термина 
са били предложени като референции за юдейската съпротива срещу римляните: 
гръцката дума ζηλωτής (зилот), aрамейската дума kenana (с елинизираната си 
форма кананеос или кананитис) и латинската дума sicarius.19

Не твърдя, че това единствено е точният смисъл и абсолютна легитимност на 
тези интерпретации, защото дискусията сред библеистите продължава. Мога 
обаче да достигна до някои предварителни заключения: (а) несъмнено някои бив-

14  От обширната библиография по този въпрос избираме следните: Savas Agourides, History ofthe New Testament 
Times, 284-290; S. W. Baron, Histoire d'lsrael. Vie sociale et retigieuse, vol. 2 (trans. V. Nikiprowetzky; Paris, 1957), 711-
715, 720-726 ; J. Derenbourg, Essai sur l’ histoire et la geographie de la Palestine d'apres les thalmuds et les autres sources 
rabbiniques, (Paris, 1867), 247-250; A. H. J. Gunneweg, Tlte History of Israel until the Bar-Kochba Revolt, 5th revised 
edition, (trans. J. Mourtzios; Thessaloniki, 1997), 387-399 (in Greek); M. Noth, The History of Israel, (trans. St. Godman, 
New York, 1958), 430-452;W.O.E. Oesterley, A History of Israel, vol II, (Oxford, 1957), 440-451, 459-463; St. Perowne, The 
Political Background of the New Testament, (London, 1965), 126-192; P. Prigent, La fin de Jemsalem. (Neuchatel, 1969).
15  Виж Деяния на Светите Апостоли 21:38. Cf. Josephus, Jewish War, II, 254-257 (ed. H. St. Thackeray); idem.. 
Antiquities ofthe Jews, XX, 185-188 (ed.. L. H. Feldman); V. Nikiprowetzky, "Sicaires et Zelotes. Une reconsideration", 
Semitica, 23/1973, 57-63 ; A. Paul, Le monde des Juifs a I'heure de Jesus. Histoire politique, (Paris, 1981), 216-
220; A. Glavinas, Church History, V. I, (Thessaloniki, 1995), 73.
16  Виж O. Cullmann, Dieu et Cesar, (Neuchatel-Paris, 1956), 18 ; idem., „Le douzieme apotre”. Revue dHistoire et 
de Philosophie Religieuses, 1962, 137-140. Cf. A. Glavinas, op. сit., 73-74.
17  Виж обратното: M. Hengel, Die Zeloten. Untersuchungen zur jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von 
Herodes, I bis 70 n. Chr., (Leiden, 1976), 49, n. 3. За един опит на херменевтичните коментари и библиография 
виж P. D. Loukeris, Judas the Iscariot, p. 25-26, 122-123. Трябва да се отбележи, че Loukeris приписва на Cullman 
мнението, че презимето Искариот означава родното място и означава този, който идва от града Кариот (виж 
p. 25 и бележката на статията на Cullman, p. 122, n 38).
18  Евангелие според Лука (6:15); Деяния на светите апостоли (1:13). Виж също вариантите в ръкописите. Σίμων 
ο Καναναῖος или Κανανίτης за съответното лице в Евангелие според Марк 3:18 (където прилагателното име 
Καναναῖος или Κανανίτης не означава произход от Кана, както погрешно е интерпретирано по-рано, а това е 
арамейското оказване на думата зилот с добавянето на гръцкия суфикс според изясненията на O. Cullmann, 
„Le douzieme apotre,” 134; idem.,Dieu et Cesar, 17-18. Cf. A. Paul, Le monde de Juifs a I 'heure de Jesus,216-219; 
J. Karavidopoulos, The Gospel according to Mark, 148; cf. Същото и в вариантите в Itala ръкописите, Matt 10:3: 
„Judas Zelotes.”
19  O. Cullmann, Dieu et Cesar, 17-18 ; A. Paul, Le monde de Juifs a l’ heure de Jesus, 218-219.
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ши зилоти са участвали в движението на Иисус; (b) сред тях е бил Юда Искари-
от, като доказателство за това е неговото презиме или неговото поведение и 
манталитет, (c) и че много от словата и притчите на Иисус20 са изрично или 
имплицитно носещи антизилотски характер и предназначени да предадат посла-
нието, че инициатива за възстановяване на царството принадлежи единствено 
на Бога. Според проф. Каравидопулос,

„… човекът не може по никакъв начин да принуди Бог да ускори 
идването на царството Му нито чрез вярното спазване на закона, 
както са вярвали фарисеите, нито чрез суровото насилие срещу 
римляните, както са желали зилотите, нито чрез точни изчис-
ления на момента, в който сегашната форма на света ще бъде 
унищожена, както са разбрали апокалиптичните писатели”.21

Известният отговор на Иисус на въпроса капан, поставен от някой от фарисеи-
те и иродианите, дали трябва да плащат данък на Цезар или не, има съответни 
последици: „Отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу”22. Въпреки 
ясния антизилотски характер отговорът на Иисус не осигурява богословска 
защита на сътрудничество с владетеля. По-скоро прехвърля разговора на дру-
го ниво. Поставя задълженията на вярващия човек и отношението му с Бог и 
света в йерархичен мащаб. Той посочва, че човекът не може да принуди Бога 
да ускори идването на царството Му, което няма да дойде чрез революционно 
насилие. Инициативата за пришествие на новия свят принадлежи на Бога. Като 
следствие признаването на властта на Цезар и плащането на данъци ограни-
чава началствата и властите на тази епоха в една ясна предписана рамка и не 
им позволява да претендират за това, което не им принадлежи. С други думи, 
светските власти не могат да заемат мястото и позицията, която принадлежи 
на Бога, и да изискват поклонение, което се дължи единствено на Бога. Иисус 
с неговия чудесен отговор, освен да избяга от капана на религиозното ръко-
водство, който Му бил поставен нарочно, изключва и опасността за изпадане в 
двойното идолопоклонство: това към светската държава, която твърди за себе 
си това, което принадлежи на Бога; и това на поклонението към държавата, за-
ела мястото на Бога, което става при идентифицирането на държавата с Бога. 
Последната точка засяга особено зилотите и темата на настоящия доклад. 

Религиозно-националистическото месианство и 
светската есхатология на зилотите

Оставяйки настрани някои важни въпроси, като например отношенията на зило-
тите с фарисеите, есеите и макавеите23, сега ще разгледам една друга страна 

20  Подобно на притчата за семето, което расте само, в Евангелие според Марк 4:26.
21  J. Karavidopoulos, op. cit., 176-177.
22  Евангелие според Марк (12:13-17), според Матея (22:15-22); според Лука (20:20-26). Херменевтичен ана-
лиз на съответния фрагмент от Марк в J. Karavidopoulos, op. cit., 381-384; cf. също, 176-178.
23  Виж например W. R. Farmer, Maccabees, Zealots and Josephus. An Inquiry into Jewish Nationalism in the 
Greco-Roman Period, New York, 1956; A.H.J. Gunneweg, The History of Israel until the Bar-Cochba Revolt, 390-391; 
S. Agourides, History of the N. T. Times, 348-349.
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на движението на зилотите. Това е измерението, което, изглежда, е оказало сил-
но влияние върху Юда, и това пряко засяга нашата тема. Говоря за месианските 
очаквания на зилотите и възприемането им от Юда.24

Зилотите очаквали Месия-цар със светска власт, чиято основна мисия е да от-
хвърли насилствено римското господство и членовете на олигархията, които били 
съучастници на това господство. По този начин той трябвало да възстанови ев-
рейския народ, социалната справедливост и да изпълни еврейските исторически 
очаквания.25 Месианският прототип е бил Давидов месия с царски характеристики 
и политическа власт. Зилотите били вдъхновени от религиозно-националистиче-
ско месианство, светска визия на месианството, имаща за цел възстановяване 
на Давидовото царство. Освобождението от греха и проповядването на покаяние 
в идването на Божието царство26 не са приоритетите на този вид месианство. 
Приоритети са националното освобождение и защитата на свещената национална 
и религиозна традиция на юдаизма. Още повече, това светско месианство иденти-
фицира идването на Божието царство с израелското национално възстановяване. 
Идеята за месия, който няма светска сила; месия, който проповядва покаяние, лю-
бов и прошка за враговете; месия, който открива Царство, различно от царствата 
на този свят, била напълно немислима. Зилотизъм и съответните теократични на-
ционализми заместват автентичното месианство (основа на есхатологията) със 
светското месианство на нацията и расата. В такива случаи съществува промяна 
в есхатологическата перспектива, която се измества от творческото напрежение 
между историческото и след-историческото и се затваря в рамките на задушното 
светско вътрешноисторическо царство и служи за национална защита.

Юда изглежда повлиян от тези месиански възгледи като бивш последовател на 
зилотизма. Това светско месианство може да се проследи в решението му да 
предаде Иисус заради отказа на последния да поеме ролята на светски цар и 
народен освободител. Първоначалният ентусиазъм на Юда за динамично и впе-
чатляващо присъствие на учителя му, придружено с привидното революционно 
проповядване и чудотворно изцеление, е последвано от разочарование от образа, 
представин от Иисус в края на служението му. Накрая Юда решил да ограничи 
отношенията си с Иисус, защото вместо да използва престижа и популярност-
та, които изцеленията и чудесата му дали, и да атакува римското господство 
и юдейската олигархия, Той не само отказал да поставя своите чудотворни сили 
в служба на националните религиозни месиански визии, но и проповядвал страда-
щия Месия, лишен от всякака светска власт – Месията, който трябвало да бъде 
преследван и отхвърлен. Той се е превърнал в месия, който е дошъл, за да прости 
греховете на хората и да им открие духовното царство. Той станал Месията, 
който не само показва липса на уважение към проблемите на нацията, но дори се 

24  В следващите два параграфа (месианството на зилотите и Юда) бях вдъхновен от изключителния анализ G. 
Patronos, Discipleship and Apostolicity, 42, 103-105; and idem., „Jesus Christ and Judas, or how Judas conceived 
his Teacher as a Messiah”, 21-25.
25  По този начин си представя Иисус S.G.F Brandon в работата си, Jesus and the Zealots. A Study of the Political 
Factor in Primitive Christianity, (Manchester, 1967). Според него Иисус е бил месията, който се е борил дори с 
оръжия за духовното възраждане и политическа независимост на своя народ, преди да бъде осъден на смърт 
от римляните. 
26  Евангелие според Матея 6:33; Евангелие според Лука 12:31.
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дистанцирал от самата традиция на религиозното ръководство – хранилищата 
на свещеното национално и религиозно наследство.

Юда не само се поддал на трите изкушения, които Иисус отказал в пустинята (чудо-
то, тайнството, властта ), но той искал да „поправи” делото на Христос. В случая 
на Юда желанието за „поправяне” е подготвило пътя на предателството. Юда пре-
даде учителя за това, което – според него самия – е религиозна непоследователност 
и също – предателство на юдейския народ и месианското обетование. Той всъщ-
ност е решил да се намеси и е поел тежестта да защити националната история и 
традиция, и асоциирал себе си с религиозната власт; тази, която пази свещената 
традиция на нацията. Юда е действал като разочарован зилот-идеолог, завладян от 
теократичния национализъм и светския месианизъм, които според него противореча-
ли на християнската проповед и поведение. Това всъщност се вижда от целия курс на 
последвалите събития: връщането на тридесетте сребърника, съжалението, което 
изпитал (без покаяние), и накрая – самоубийството му, навеждащо по-скоро на идеоло-
гически основания, отколкото на обикновена алчност като мотивация.

Аналогии с настоящото състояние в Гърция

Аналогията с настоящите църковни реалности в Гърция е очевидна. В традицион-
ните православни страни Църквата е изправена пред (ако вече не се е поддала 
напълно) на изкушението на Юда. Не говоря само за известния проблем на етнофи-
летизма и илюзията, водеща до идентифициране на всеки „православен” народ с ис-
тината на православната вяра. Съществуват по-дълбоки и по-сериозни последици: 
а) изкривяване на идентичността и на самосъзнанието на Църквата; b) свиването 
на Църквата в една иманентна историческа перспектива, от което следва загуба 
на есхатологичната идентичност; с) ограничение на мисията на Църквата чрез из-
пълнение на вечните съдби на народите; d) провъзгласяването на идващото Божие 
царство се превръща в провъзгласяване на националното спасение и опазване на 
едно въображаемо славно етнорелигиозно минало и e) накрая, замяната на исто-
рията на спасението и историята на Божествената икономия с историята на на-
ционалното възраждане. Няма да продължавам с подробен преглед на значителните 
проблеми на отношенията между Църквата и нациите. Това, което ще се опитам 
да направя, е сравнение с Юда и възгледите на еврейския зилотизъм за нацията и 
месията. В моите забележки ще се огранича главно до гръцката църковна действи-
телност, която mutatis mutandis се отнася и за останалата част на „Православния 
свят”, без това да предполага някаква негативна форма на изключителност.

Сто и осемдесет години след революцията27 през 1821 г. и началото на края на 
„кенотичния” период на Църквата под османската власт, по време на който по-
ради изключителните исторически обстоятелства тя се наела със задачата да 
запази нацията, Еладската църква изглежда неспособна да избяга от синдрома 
на идентифицирането с нацията. Тя е неспособна да гледа своето дело и общия 
исторически курс като отделен от курса на народа. Също изглежда като че ли 

27  Революцията на гръцкия народ срещу османското владичество, довела до политическото освобождение и 
създаването на гръцката държава. 
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тя не знае факта, че тази идентификация с нацията и националната идеология е 
била наложена на Църквата от държавата, за да се обслужат собствените цели 
именно на държавата, които постепенно са станали цели и на Църквата.28 По 
този начин в официалния църковен дискурс православието и елинизмът означават 
едно и също нещо (например както в лозунга „Гърция означава православие!”). Гра-
ниците на Църквата се объркват с границите на нацията, докато едновременно 
гърците се считат за избрания Божи народ. Думите на Иисус „дошъл е часът да 
се прослави син Човеческий”29 в срещата Му с елините се тълкуват през призма-
та на расови критерии и историческия анахронизъм. В действителност колкото 
гръцката държава се стреми да се адаптира към международните реалности и 
да предприеме политически стъпки, за да се разведе с Църквата, толкова повече 
Църквата се стреми да се защитава чрез призиви към миналото и към приноса 
си към „борбите на нацията”, за да може по този начин да пази изключителната 
си връзка и симбиоза с нацията. Докато съвременната гръцка държава посте-
пенно се денационализира в резултат на по-широки промени като глобализацията 
и мултикултурализма, Еладската църква продължава да се национализира поради 
нарастващото чувство на несигурност, произлизащо от загубата на специални-
те юридически привилегии с държавата и от изключителната връзка с народа.30

За съжаление тези явления се отнасят не само до кризата на църковната политика, 
проявите на анахронизма и религиозния фундаментализъм. Те също така подчерта-
ват нещо по-дълбоко: обръщането на приоритетите (Христос или нацията? Божи-
ето царство или непрекъснатостта на нацията?), загубата на католичността и 
универсалността на Църквата и несъзнаваното приемане на светската есхатоло-
гия. Доминиращото църковно послание днес не описва чувството на загуба или не-
успех, което произтича от интимната връзка между Църквата и нацията; напротив, 
Църквата се наслаждава да стои в това измерение, например с книги и публикации за 
участието на духовенството във въоръжената борба през 1821 г., в македонската 
борба и през катастрофата в Мала Азия. В този процес Църквата не осъзнава раз-
стоянието, което разделя тези действия от поведението на Иисус в подобни случаи, 
и игнорира напълно изключителния характер (κατ’οἰκονομίαν), който винаги се при-
писва от църковната съвест при участието на духовенството във въоръжена борба.

Колко далеч е обаче такова църковно послание и последователната църковна прак-
тика от изкушението на Юда и теократичния национализъм, както са представе-
ни по-горе? Преувеличено ли ще бъде да се твърди, че това, което Иисус Христос 
е отрекъл (ограничаване в тясната национална рамка, националната изключител-
ност, ограничението в светския месианизъм), mutatis mutandis изглежда, че днес се 
адаптира от официалната църква? Всъщност изкушенията, които Христос е от-
хвърлил в пустинята, се приемат от институционалната църква. Там е разликата: 

28  За историята на приемането на националната идеология от Еладската църква виж C. Frazee, The Orthodox 
Church and Independent Greece (1821-1852), (Cambridge 1969); cf. I. Petrou, Church and Politics in Greece 1750-1909, 
(Thessaloniki, 1992), 141ff. (на гръцки); and A. Manitakis, The Relations between the Church and the State-Nation in 
the Shadow of the Identity-Cards Conflict, (Athens, 2000), 21-56 (на гръцки). За сравнително изследване на този фено-
мен в балканските страни виж P. Kitromilidis, „Imagined Communities' and the Origins of the National Question in the 
Balkans,” in Modem Greece: Nationalism and Nationality, (ed. M. Veremis; London and Athens, 1990), 51-60.
29  Евангелие според Иоана 12:23.
30  A. Manitakis, op. cit., p. 17.
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че вместо да се превръщат камъните в хляб, Църквата флиртува с двете: опит-
вайки да се покаже това, че Македония е гръцка, и организирайки големи събирания, 
изисквайки записването на религиозната деноминация върху личните карти.31

В същото време римските завоеватели последователно са заменени от турците, 
българите, германците, Европейския съюз, новия световен ред, Съединените щати, 
НАТО и т.н. Националистическото освобождение, което Христос отказал на Юда и 
зилотите, по аналогия се оказва националистическото освобождение, извършено от 
Теодорос Колокотронис или Папафлесас32 в революцията от 1821 г. Тези усилия, ко-
ито ограничават католичността и пространството на християнската свобода, се 
приемат и гордо се проектират от нашата собствена Църква и също така се при-
зовават като знак за нейната вярност към православието (гръцкото православие). 
Това, което Юда не е намерил в личността на Иисус и в духовното му месианство, се 
предлага щедро от Църквата днес с непрекъснатото  занимание със светски въп-
роси, външна политика, продължаването на гръцката нация и гръцката еднородност, 
демографския проблем на включването на имигранти, личните карти и други подобни.

Логическата и естествена последица от горното е идентифицирането между 
религиозните и етническите измерения. По този начин националната и християн-
ската идентичност се считат за нещо обединено и неделимо, въпреки че в крайна 
сметка, разбира се, християнската идентичност унижава и става съставна част 
на националната идентичност. При този случай „християнската” идентичност 
не се позовава на участието в евхаристийната и есхатологичанта общност, 
която Църквата е, и в следващите морални, социални и политически последствия, 
които произтичат от включването в тази общност. Динамиката на този вид 
участие остава безгранична и отвъд всички a priori ограничения, особено огра-
ниченията наложени от националистическите привързаности. „Християнската” 
идентичност, затворена в тези граници, се отнася до една общностна действи-
телност, чиито граници се разширяват едновременно с границите на нацията. 
Следователно прилагателното  име „християнин” не задължително въвежда оп-
ределени критерии и изисквания, обяснени от Църквата за личния, социалния и об-
ществения живот. По-скоро това име е свързано само с традиционните културни 
и исторически източници. По този начин борбата за включването на религиозна-
та идентификация в личните карти завършва като битка за националната иден-
тичност, белязана от духа на фундаментализма. Съвместното идентифициране 
на религиозните и националните идентичности  има трагични последици както 
за религиозните общности, така и за съвременните нации.33 

31  От времето на нацистката окупация на Гърция по време на Втората световна война до скоро гръцките лич-
ни карти включваха и религиозните деноминации на гражданите. Тази практика беше премахната от гръцкото 
правителство през май 2000 г. въпреки силната реакция и опозицията на Църквата в Гърция. 
32  Герои от гръцката революция от 1821 г. Сред най-известните и високо оценени от гръцкия народ. 
33  Виж например St. Zoumboulakis, The God in the City. Essays on Religion and Politics, (Athens, 2002), 11 -47 (на гръц-
ки); G. Kepel, La revanche de Dieu. Chretiens, juifs et musulmans a la reconquete du monde, (Paris, 1991); A. Maalouf, 
Les identites meurtrieres, (Paris, 1999); J. Petrou, "Nationale Identitat und Orthodoxie im heutigen Griechenland,”in 
Gottes auserwdhlte Volker Erwdhlungsvorstellungen und kollektive Selbstfindung in der Geschichte, (ed. Alois Moisser; 
Frankfurt am Main, 2001), 261-271; Ph. Terzakis, Irrationalism, Fundamentalism and Religious Revivalism: The colours 
of the chessboard, (Athens, 1998) (на гръцки). For the religious roots of nationalism, see P. Lekkas, The Nationalistic 
Ideology. Five working hypotheses in historical sociology, (Athens, 1996), 178-194 (на гръцки).
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От историята на Божествената икономия към 
историята на националното възраждане

Несъмнено националната роля на Църквата и нейната ангажираност в област-
та на националната идентичност показва липсата на есхатологична перспек-
тива.34 Есхатологията обаче не е само разговор за последните времена или за 
последната глава на догматиката, а и перспектива и действителност, която е 
свързана с навлизането на ἔσχατον в настоящето, предвкусването още „отсе-
га” на живота в бъдещия век, активното очакване на идващото царство. Зато-
ва трябва да помним множеството библейски препратки, които според плана на 
Божествената икономия обявяват есхатологичната реализация на единението 
на всички народи и тяхното окончателно преобразуване. Това съединение ще 
позволи възстановяването и разпространението на универсалния мир.35 Също 
така трябва да помним факта, че това единство вече присъства в Църквата 
на Иисус Христос. Грехът, който е нарушил първоначалното единство на чо-
вешката раса, е преодолян. Всички видове разделения и социалните класи се 
превъзхождат според изявлението на апостол Павел: „Няма вече иудеин, ни елин; 
няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте 
в Христа Иисуса”36. Освен това след Петдесетница и идването на Паракли-
та/Утешителя есхатологичното актуализиране на съединението се предста-
вя от църковната химнология като осезаема действителност, преодоляване на 
разделението между езиците и народите, предизвикано от арогантността на 
вавилонската кула. Кондакът на празника на Петдесетница провъзгласява: кога-
то Всевишният слезе и смеси езиците, раздели народите, а когато раздаваше 
огнените езици, към единство призова затова и единогласно славим Всесветия 
Дух. За да бъдем точни, това единство е част от плана на Божествената ико-
номия, където понятията за изключителност, избрани народи и наследствени 
осиновявания се премахват, както отлично изобразява пророческата книга на 
Йона, както и посланието на Павел до римляните, глави 4 и 9-11. Професор Никос 
Мацукас твърди според тези текстове, че: 

„Тази изключителност, която е най-сериозният симптом на пър-
вородния грях, представлява опасност за епохата на Църквата на 
Параклита. Ръждата на църковното тяло чрез греха на изключи-
телността, като егоцентрично събиране, е непрекъснато и опасно 
близо… За апостол Павел изкривяването на Израил представлява 
болезнен факт на историята на Божествената икономия… Нищо 
не може да гарантира съществуването в Църквата освен духа на 
универсалността”.37 

34  Вижте разширен анализ на този аспект в моята работа „The Church and the Nation in Eschatological 
Perspective,” in Eschatology and the Church, (ed. P. Kalaitzidis; Academy for Orthodox Theological Studies of the 
Holy Metropolis of Demetrias, Winter Programme 2000-01, Athens 2003), 339-373 (in Greek). Cf. P Kalaitzidis, 
„Orthodoxy and in modern Greek Identity. Critical Remarks from a Theological point of view,” Indiktos, 17 (2003), 
44-94 (на гръцки).
35  Виж например Бит. 12; Ис. 2:2-5, 66:18-24; Рим. 4:9-11; Гал. 3:8; Еф. 2:11-22.
36  Виж Кол. 3:11, Гал. 3:26-29, също Посланието към Диогнет, ch. 5; Грегорий Назиански, Слово 7, PG 35,785; 
св. Максим Изповедник, Мистагогия I, PG 91, 664 D-668 C. 
37  N. Matsoukas, Dogmatic and Symbolic Theology, v. II, (Thessaloniki 1985), 375-376 (на гръцки).
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Все пак историята на Божествената икономия е свързана с Божествените прояви 
в сътворението и историята; интервенции на предсъществуващото въплътеното 
Слово  и мисията на Светия Дух. Крайната цел е освобождението от греха и спасе-
нието чрез Христос, в което всички народи ще участват заедно с Израил.38 Всички 
големи събития на свещената история се движат към същата цел. Изборът и за-
ветът, законът и обещаната земя, призивът на пророците, изпращането на Иисус 
от Отца, притчите и разкриването на тайните на царството, изпълнението на 
Писанието и необходимостта от страдание. Парадоксът на кръста и славата на 
възкресението, идването на Параклита и апостолското служение – всички провъзгла-
сяват благата вест (евангелието) за царството Божие. Това е добра новина, която 
включва всички народи и се реализира в личността на Иисус – Месията и Божия Син. 

В общоприетата църковна риторика обаче събитията на историята за Божествена-
та икономия не са интегрирани във визия, която превъзхожда последиците на греха и 
която утвърждава единение отвъд националността. Още по-лошо, те са символично 
свързани и емоционално натоварени със събития и превратности на нашата нацио-
нална съдба. Така се появява значителна промяна, едно плъзгане от историята на 
Божествената икономия до историята на националното възраждане, едно движение, 
което не е нищо друго освен логичното заключение от изкушението на Юда и свет-
ското месианство на зилотите. Виждаме съответно, че няма велик празник в Църк-
вата, който по никакъв начин да не е свързан с някое голямо национално събитие и 
облечен с патриотична символика. Благовещението на Богородица е свързано с гръц-
ката революция на 1821 г. (25 март39), възкресението на Христос с възкресението 
на гръцкия народ след 400 години робство; успението на Богородица – с празника на 
въоръжените сили; въздигането на Светия кръст – с годишнината на катастрофата 
на Мала Азия  от 1922 г; празникът на Светия покров (Ἁγία Σκέπη) – с годишнината 
на съпротивата срещу италианците и нацистите; празникът на архангелите Михаил 
и Гавриил – с празника на Военновъздушните сили; празникът на св. Варвара – с ар-
тилерията; празникът на св. Артемиос – с празника на полицията, и т.н. Спирам тук 
защото списъкът изглежда безкраен. Най-трагичното е, че Църквата не само не иска 
нищо да направи, за да ограничи този режим (много от тези „двойни празници” скоро 
бяха официално установени), а изглежда прави всичко да го подкрепи, може би защото 
вярва, че по този начин тя стои в центъра на обществения живот и следователно 
може да действа с по-ефективна пасторална роля.

Според тази логика свещеното и почитаното наследство на вярата на Църк-
вата, включително и Божествената литургия, свещените символи, църковни 
празници на светиите и мъчениците, светите мощи и т.н., стават едновре-
менно свещени и почитани обекти на нацията. По този начин кръстът, който 
символизира разпнатия етос на Христос и неговото себеотричане, сега се из-
ползва като религиозен и национален символ. Националните мъченици често се 
объркват с новите мъченици на Църквата40. Известните „двойни празници” на 

38  N. Matsoukas, op. cit., p. 58.
39  Годишнината от гръцката национална революция срещу Османската империя. 
40  Мъчениците, които са отказвали да станат мюсюлмани и са умрели за Христос по време на Османската 
империя.



84

Християнство и политика

Църквата и нацията завършват с много аплодисменти, пеенето на националния 
химн и дълготрайни патриотични проповеди – една пародия на църква и нация 
заедно. Причината за това е, че църковното измерение на празника се губи, за-
щото не определя, а по-скоро се определя от националния празник. Официалната 
църковна риторика в Гърция не проповядва „Иисуса Христа разпнатия41”, „който 
за юдеи е съблазън, а за елини безумство42”, а по-скоро един Христос, полезен за 
преобладаваща национално-религиозна идеология. По този начин следва, че цър-
ковната проповед често предлага урок по патриотически триумфализъм, както 
е било посочено от покойния митрополит Дионисиос Псарианос. По този начин 
патриотичното проповядване прилича на приоритетите на Юда и зилотите, а 
не на Иисус.

Следователно трябваше да се очаква, че поместната църква ще се превърне в 
национална църква. Един трагичен резултат на многорасовите, мултикултур-
ните общества на Западна Европа и Америка е изкушението на множеството 
православни църковни юрисдикции (всеки народ трябва да има своя собствена 
църква) – нещо, което води до унищожаване православната еклесиология. По 
този начин призивът за спасението и освещението на света, както и на все-
лената, се заменя от освещението и канонизацията на нацията. Едновременно 
с това традицията на Църквата се превръща от обновена действителност, 
жива в Светия Дух в един вид вкаменен фолклорен музей, пазител на нацията и 
нейните истини. В допълнение, смесването на нацията и Църквата и замества-
нето на историята на Божествената икономия с историята на националното 
възраждане създава идеи и манифести, които водят до теологическо и полити-
ческо объркване и се отличават със своя наивен стил и метафизичната вяра във 
вечната стойност на елинизма. Такава тропа  – типична за климата на онази 
епоха, а и като тенденция, която все още съществува днес в Еладската църква 
и обществото – е характерна началото на XX в., както се вижда от работи, 
публикувани в Патра, в които се включват и един „Символ на вярата на елини-
зма” – имитацията на Никейското вероизповедание – включва елементи, които 
затъват в поклонението на хтоничните сили на земята, на раса и кръв. Еладска-
та църква никога не е била – доколкото зная – ясно отделена от подобни усилия: 

Текстът на Националния символ на „вярата” 

„Вярвам в една Гърция, велика и неразделна, три пъти прославена 
и вечна, родина на духа, светлината и мъдростта, на науката, на 
всичко, което е съвършено; създателят на изкуството, цивилиза-
цията и целия напредък. 

И в елинизма, интелектуалната сила на тази раса, родена от 
светлина и гръцката природа. 

И в елинския жизнерадостен дух, изхождайки от елинската светли-
на и светлината на чрез светлината на  цивилизацията, изпълвай-
ки света и давайки осветление в човечеството  от най-ранните 
векове; и произвеждано от елинската земя и преподава цивилиза-

41  1 Кор. 2:2.
42  1 Кор. 1:23.
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цията  в средата на варварството.

И в непобедимостта на силата на този дух, непобедим, нито уни-
зен, нито лишен от нищо през ужасните народни изпитания през 
вековете; по-скоро жив и лъчезарен, светейки от ъгъла на Оте-
чеството, който расте без промяна и намаление. 

В новия блясък на бащиния дух със същото отлично богатство на 
мъдростта, науката и изкуството.

И в нашата национална божествена религия, винаги поддържайки 
непокътнат национализма и езика през всички ужасни бури на на-
шия народ, и непоклатимо свързана с съществуването и величието 
на народа. 

Очаквам неизбежното господство на елинизма, точно както в мина-
лото, така и в настоящето, срещу всички врагове и всички препят-
ствия и сигурен окончателен триумф срещу всички противници. 

Нека величието на старото нашето Отечество и непобедимата 
слава, сила и красота на възкресените ни народи да издържи на 
всички векове. 

Амин!”43

Към новите отношения между Църква и народ

Божието слово заповядва: „да нямаш други богове, освен Мене. Не си прави кумир 
и никакво изображение… не им се кланяй и не им служи”44. Не е ли тази заповед 
във всички случаи приложима към горното „Национално вероизповедание”, което 
използва езика на вероизповеданието на Православната църква и не само въвеж-
да етнофилетизма, а и паганизма на хората и нацията? Чудя се: дали изповедта 
на Стария завет „не изговаряй напразно името на Господа45”, не е срещу неза-
конното объркване на Бога с нацията? Не е ли предупреждение за катастрофал-
ните последици на теократичния национализъм, който е въплътен по трагичен 
начин от Юда и зилотите и който продължава да оцелява днес под християнско 
наметало?46 Ако променим лицата и имената, географските и хронологичните 
координати, тогава изкушението на Юда и отричането му определено обхваща 
всички нас, които идентифицираме нацията с Църквата, националната идентич-
ност с християнската идентичност. Въпреки това както епископът на Диоклея 
Калистос Уеър изтъква:

„Уважавайки националната идентичност, не трябва да забравяме, 
че Църквата в нейната по-дълбока същност е Една и Католична. 
Основният елемент в структурата на Църквата на земята не е 

43  Вж. M. Chairetos, Reflections on the Nation, or: A Study on Ethnism, (Patras 1905), 7-8 (на гръцки).
44  Изход 20:3-5.
45  Изход 20:7.
46  Трябва да се отбележи, че текстът на Константинополския събор от 1872 г. е свързал етнофилетизма с 
юдейския дух на изключителността. Йеромонах А. Радович (сегашният митрополит на Черна гора) е говорил 
за това „юдейско изкушение”, което води до култа към нацията и към прародителите и което не позволява на 
Църквата да осъзнае своята католичност и универсалност (cf. A. Radovic, „The catholicity of Orthodoxy. Sobornost 
or the bottom of illogicality,” in Witness of Orthodoxy, (Athens 1971), 36-38 (на гръцки).
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нацията, а местното църковно събрание, събирането около епис-
копа всяка неделя за служението на божествената Евхаристия. И 
това събиране на Евхаристията обединява всички християни на 
даденото място, независимо от националния им произход. Според 
светите канони епископът има отговорността не пред национал-
ната група, а пред определената област. Църквата като евхари-
стийна общност не е организирана според националната основа, а 
на местна основа. Резултат на това е националното измерение, 
което трябва да служи Църквата и да не я поробва”.47 

Следователно целта е да се определи правилната йерархия на критерии и при-
оритети между църковните и националните измерения, както и да се изяснят 
съответните им граници и техните взаимоотношения. Нито трябва нацията 
да се идентифицира с Църквата, нито Църквата – с нацията. Въпреки това, 
както историята продължава и съществува, по този начин и народите също ще 
съществуват. Понятията нация и Църква включват диалектическо отношение, 
тъй като те водят до една несъвместима и противодействаща динамика. На-
цията произхожда от разпадането и фрагментацията на единното човечество, 
докато Църквата подготвя и актуализира по есхатологичен начин пътя към еди-
нението. Нацията разделя онези, които са били първоначално обединени, докато 
Църквата обединява онези, които са били предварително разделени. Разбира се, 
не е лесно да се отрекат положителните елементи на симбиозата между Църк-
вата и народа. Нито пък можем да подценяваме факта, че става дума за една 
народна църква, което включва значителни исторически и социални ангажимен-
ти. Колкото и да е жаждата на хората за свобода и справедливост легитимна, 
също толкова необходимо е за Църквата да се предпазва, за да не се превърне в 
една временна организация на освобождение с краен срок.

В крайна сметка, що се отнася до субекта на нацията, въпросът е дали курсът на 
официалната църква в Гърция и може би и в църквите в други православни страни, 
не носят елементите на историческия грях, защото им липсва способността да 
се съобразят със спасителния си мандат. Дали пък непрекъснатото занимаване 
на Църквата с проблемите на нацията не означава загуба на есхатологичната 
идентичност на Църквата и завиването  в исторически светски въпроси? Трябва 
да питаме дали заплитането на църковния дискурс в структурите и формите на 
тази епоха представлява приемане на претенциите и желанията на национал-
но-религиозното месианство на Юда и зилотите. Проблемът е възникнал в мо-
мента, когато Църквата е влязла в света и е започнала да търси оправдание за 
мисията си, прибягвайки в историческото минало. По този начин Църквата, надце-
нявайки „сегашното” и забравяйки „това, което не е дошло още” на природата си 
и мисията,  започва да се занимава страстно с реалностите на нацията и народа, 
които са определени да бъдат заместени и да умират в есхатологичния край.

Превод от гръцки: Йоанис Каминис

47  Kallistos Ware, „L'unit6 dans la diversite. La vocation orthodoxe en Europe occidental,” Service Orthodoxe 
dePresse, 11 (Avril 1983), 14.
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Йоанис Каминис 

ПРАВОСЛАВИЕ	И	ПОЛИТИКА	

(универсалистичната визия на православието и 

антисъвременни възгледи) 

Факт е, че днес съществуват две различни мнения за отношението между пра-
вославие и политика. Първото мнение, което ще разгледаме, не само е антисъ-
временно, но дори предлага алтернативна политическа система, която напомня 
предмодерните политически реалности. Произходът на това мнение може да бъде 
открит в творчеството на съвременни автори като отец Йоанис Романидис 
и особено в книгата му Ромиосини, Романия, Румели1. Възгледите му за исто-
рията са доведени до крайности и се съсредоточават най-вече срещу Запада. 
Тези крайности на историческите мнения на Романидис могат да се използват 
за изграждането на политическа теория с антидемократичен характер, които 
напомнят политическото богословие на Доносо Кортез, който защитава полити-
ческото богословие на монархическото възраждане срещу „атеистичните сили” 
на либерализма2. Поляризацията в работата на Романидис не се полага в про-
тивоположните политически сили на монархията и демокрацията, а се постaвя 
върху двуполюсната ос Ромиосини-Франкосини/Ромейство-Франкство, докато ис-
торическите интерпретации, поддържащи тази поляризация, имат чертите на 
конспирология (напр. Романидис твърди, че Наполеон е планирал окончателното 
унищожение на ромейството, за да не се възстанови Ромейската империя3). Тези 

1 Ιωάννης Ρωμανίδης, Ρωμηοσύνη Ρωμανία Ρούμελη, (Θεσσαλονίκη, 2003). Думата „ромиосини” на български 
може да се предаде катко „ромейство”.
2 Carl Schmitt, ”The Unknown DonosoCortés”, в Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation, пр. Mark 
Grzeskowiak, (Cologne, 1950), сс. 67-79.
3 Pantelis Kalaitzidis, ”The Image of the West in Contemporary Greek Theology”, в Orthodox Constructions of the 
West, edited by George E. Demacopoulos and Aristotle Papanikolaou, (New York, 2013): сс. 146.

Йоанис Каминис е докторант по патрология в Богословския факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски”. Завършил е бакалавърска програма по теология 
във Висшата църковна школа в Солун и магистратура в Свободния  гръцки 
университет в Патра. Темата на магистърската му теза е: „Историята на 
богомилството (X–XIII в.): богословско и социално учение на богомилите във 
Византия и в региона на Балканския полуостров”. Основните му интереси 
са в областта на патристиката и отношението православие – политика. 
Има няколко публикации в тази научна област, както и редица преводи от 
български на гръцки и от гръцки на български език. 
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възгледи са възприети и от други богослови, като напр. отец Георгиос Металинос 
и митрополита на Навпактос и Свети Власиос Йеротей Влахос. Първият твърди, 
че западната политика е желаела разпадането на Османската империя и едно-
временно е възпрепятствала възстановяването на Ромейската държава, докато 
вторият описва Византия по изключително позитивен начин, като великата хрис-
тиянската държава, която представлява държава на Бога на тази земя4. 

По-същия начин се описва Византия от известната историчка Елени Гликаци-Ар-
велер в последната  книга със заглавие Защо Византия?5. Всъщност в увода 
тя прави уговорката, че става дума за текст „без научни претенции”, който „е 
насочен към тези съвременни гърци, които се измъчват от проблема на исто-
рията на гръцката континуалност през вековете”6. Според нея целта на тази 
книга е да се представят постиженията на Византия и по нейните думи – „да 
представя накратко тези неща, които показват първата европейска империя, и 
да обясня не само културното величие, а и необичайната сила и дълголетието на 
тази империя”7. С други думи, целта на книгата от началото е ясна и нескрито 
идеологическа, затова и избраните материали служат за тази цел. А тя е да се 
покажат само добрите страни на Византия. Например говори се за „византий-
ския гражданин, който познава ненарушения мир8”, при положение че всъщност 
във Византия е нямало граждани, а поданици на императора и вярващи в Бога. 
Гражданин не е този, който може да работи и да вземе участие в държавната 
администрация, а този, който участва в политическия живот на града, във взе-
мането на решенията, в приемането на закони и упражняването на властта, 
както е било в политическата практика на демократичните градове на древна-
та Елада9. Освен това г-жа Арвелер пише за „хармоничното сътрудничество” 
на Църквата и държавата във времето на Византия и твърди, че отношенията 
между Църквата и държавата са били изразени ясно в законодателния византий-
ски сборник на Василий I (885/6) Епанагога, в който има принос и св. патриарх 
Фотий10. Но трябва да се направят някои разяснения по този въпрос. Във Визан-
тия не са липсвали противоречия и конфликти между двете власти – държава и 
Църква, нещо, което се доказва от честите низвергвания на патриарси от съ-
ответните императори. Например патриарх Фотий е бил детрониран два пъти 
(първият път в 867 г., върнал се на трона в 877 г. и пак е детрониран през 886 г., 
а накрая умира в изгнание). Разни изследователи считат, че държавата и Църк-
вата във Византия въпреки съперничеството не са били отделни институции, а 
две форми на една неделима концепция на християнството. Непосредствената 
последица от това е, че всъщност е имало само една власт, т.е. автократична-

4 Γ. Μεταλληνός, Παράδοση και Αλλοτρίωση, (Αθήνα: 2001): сс. 198 και Ιερόθεος Βλάχος, Γέννημα και Θρέμμα 
Ρωμηοί, (Θήβα, 2000).
5 Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ, Γιατί το Βυζάντιο, (Αθήνα, 2009).
6 Ibidem, сс. 9.
7 Ibidem, сс. 10.
8  Ibidem, сс. 188.
9 Γιώργος Ν. Οικονόμου, Τα ιδεολογήματα του Βυζαντινισμού, http://oikonomouyorgos.blogspot.bg/2012/09/
blog-post.html (2.5.2017).
10 Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ, ό.π, σ. 167-168.
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та власт на императора11. Накратко, отношенията между двете власти не са 
били толкова „хармонични”, както пише г-жа Арвелер. 

Без да искаме да омаловажим богословската и историческата работа на тези 
изследователи, трябва да кажем, че историко-богословският им подход може да 
стане опасен, защото страда от някои идеологически натрапчиви идеи: напри-
мер постоянната възхвала на Източната ромейската империя, липсата на се-
риозно и критично осмисляне на нейната история и общото противопоставяне 
срещу западната модерност и просвещението – неща, които въпреки че засягат 
нашия живот сега, според горните изследователи трябва да бъдат отхвърлени 
и заменени с православната империя. 

Тези идеи, за съжаление, лесно се използват от хора, които виждат в съвремен-
на Русия „Третия Рим” и наследник на Ромейската империя12. Тази идеология на 
културния национализъм е пряко свързана с горните възгледи и може лесно да 
бъде възприета от всяка държава, в която православните християни представ-
ляват мнозинство от населението, и по този начин може да бъдат стимулирани 
империалистически настроения. Не много отдавна гръцката държава е имала 
като национална идеология „елинохристиянството” и с тази идеология е било 
оправдавано формулирането на експанзионистична външна политика13. 

Също така след разпадането на СССР открито започна да се проповядва от 
определени кръгове национализъм във всички бивши страни от социалистическия 
лагер и този вид национализъм в православна среда влезе в синкретична цялост 
с едно подправено, неавтентично „православие”, претендиращо за абсолютна 
автентичност. Особено в Русия през последните години религиозната свобода 
се потиска от различни ограничителни разпоредби и от новото законодател-
ство, опиращо се на понятие като „канонична територия”. Може да се каже, че 
то е взето на въоръжение от самата руска държава. В еклесиологичен смисъл 
това понятие се отъждествява с географското измерение на една империя и 
поставя църковните територии под териториалните поделения на страната. 
Този термин всъщност обслужва интересите на руската държава, защото по 
този начин се създава една хомогенна етнокултурна област, която предот-
вратява влияния от т.нар. „чужди” традиции14. Освен това след избирането на 
патриарх Кирил се наблюдава пълна идентификация на РПЦ с руската държава; 
Църквата се превръща в инструмент на държавата с цел да подкрепя руската 
национална идея и идентичност; да насърчава обществения ред и да бъде под-
крепа на държавните институции до такава степен, че оправдава и войните в 
Кавказкия регион15 и дори вече в Украйна и Приднестровието. Във връзка с това 

11 Γιώργος Ν. Οικονόμου, ό.π.
12 Stanislav Mishin, The Third Rome, a heavy responsibility, http://www.pravdareport.com/russia/politics/05-07-
2009/107955-third_rome-0/ (Електронен ресурс 17 Март 2017).
13 Εφη Γαζή, Ο δεύτερος βίος των Τριών Ιεραρχών, (Αθήνα, 2004): сс. 64-65.
14 Pantelis Kalaitzidis, ”Church and State in the Orthodox World. From the Byzantine ”Symphonia” and Nationalized 
Orthodoxyto the Need of Witnessing the Word of God in a Pluralistic Society”, в Religioni, Libertà, Potere, (Milano, 
2014): сс. 49.
15 Ibidem, сс. 51.
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трябва да споменем, че патриарх Кирил заяви, че президентът Владимир Путин 
е „божие чудо”, а същевременно влиянието на РПЦ се увеличава непрекъснато – 
днес тя дори има достъп до затворите и армията16.

В този контекст разбираме, че историко-политическата идеология на отец Йоан-
нис Романидис може да се комбинира с други антизападни възгледи и по този на-
чин да бъде използвана от държавни агенции, за да се подкрепи един нов тип им-
перски национализъм, който има за духовен стълб едно изопачено „православие”. 
Интересно е, че всички тези идеологии се възправят против западната демокра-
ция, проектирайки идеалистична картина на миналото. Прот. Георгий Флоровски 
обаче твърди, че империята на Средновековието е била единствено провал и 
компромис, защото въпреки че Църквата изпълвала света с християнската вяра, 
не е успяла наистина да го промени17. Въпреки това се наблюдава тенденция у 
много богослови да идеализират или Източната ромейска империя, или една въоб-
ражаема православна общност като тази, която е била представена от Алексей 
Хомяков с понятието „соборность” през ХIХ в. в контекста на нарастващото 
движение на славянофилството18. Между другото, тя носи не по-малко расистки 
и антисемитски характер от идеите на националсоциалистите на ХХ в., но в 
онова време обществото в Русия няма сензитивноста за този проблем.

Разбира се, това понятие е било отнасяно в началото към синодалността на 
Православната църква, за разлика от Римокатолическата, но после то е било 
идеологически заредено и е придобило смисъл на духовната общност на нация-
та, която живее по определен начин на живот и с определени морални правила. 
По същия начин се представя и понятието общност-енория в творчеството на 
Христос Янарас, като „биологично продължение на полисния начин на същест-
вуване”, т.е. едно продължение на елинизма през вековете. Интересно е, че в 
една от последните книги на Янарас със заглавие Европа е родена от Схизма-
та,19 се представя културният сблъсък между гръцкото православие и Запада. 
Както казва и Хараламбос Вентис, „този модел на конфликт между православие 
и Запад принадлежи към твърдото ядро на мисълта на Янарас” и се оказва мно-
го податливо за използване от популисти, пропагандатори на „ромиосини” и на 
идеологизирана карикатура на православната вяра. С други думи, на един вид „ду-
ховност”, която счита, че всичко е решено от отците на Църквата и по този 
начин анулира всяка възможност за диалог със съвременността и постиженията 
й20. Трябва тук да се подчертае склонността на няколко учени да бягат от ис-
торията, позовавайки се на едно въображаемо и идеализирано минало и по този 
начин, вместо да помогнат на читателите си да разберат знаците на времето 

16 Marlene Laruelle, ”Russia as an anti-liberal European Civilization”, The New Russian Nationalism, edited 
PålKolstø, Helge Blakkisrud, (Edinburgh, 2016): сс. 292.
17 Παντελής Καλαϊτζίδης, ”Εσχατολογία και Πολιτική”, Σύναξις Ευχαριστίας χαριστήρια εις τιμήν του Γέροντος 
Αιμιλιανού, (Αθήναι, 2003): σ. 522. 
18 С Хомяков, Письмо к редактору „L’UnionChretienne” о значении слов: „Кафолический” и „Соборный” по 
поводу речи иезуита отца Гагарина, Полное Собрание Сочиненй Алексея Степановича Хомякова3, т. 2, (Москва, 
1886): сс. 325-326 http://www.odinblago.ru/filosofiya/homakov/tom2/8 (Електронен ресурс 18 март 2017).
19 Χρήστος Γιανναράς, Η Ευρώπη γεννήθηκε από το «Σχίσμα», (Αθήνα, 2015): сс. 234-235.
20 Χαράλαμπος Βεντής, „Οπισθοφυλακής αγών άγονος: Σκέψεις με αφορμή την έκδοση του βιβλίου Η Ευρώπη 
Γεννήθηκε από το Σχίσμα, του Χρήστου Γιανναρά”, The Book’s Journal 68 (2016). 
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и критично, и реалистично да подработват едно по-добро бъдеще, предлагат 
празни интелектуални приказки, които не водят доникъде. 

Tези възгледи изтъкват идеята за избрания народ, който притежава определени 
религиозни черти. Друга черта на тези възгледи е недоверието към настоящите 
постижения на съвременността, като правата на човека и представителната 
демокрация21. Освен това трябва да се отбележи и идеализирането на миналото – 
чрез идеализиране на православната общност, като нищо не се споменава за лип-
сата на свобода и за тоталитарното управление в тези общности в историята22.

В заключение, всички по-горни възгледи могат да бъдат използвани, за да се укрепят 
различни националистически групи и враговете на демокрацията. Със сигурност 
Църквата не може да се превърне в политическа организация, защото политиката 
е пряко свързана с властта и закона, но може да се бори срещу всички проявления 
на злото, т.е. да се противопоставя на социалната несправедливост, насилието и 
неравенството и да насърчава стойностите на справедливостта, мира и свобода-
та – ценности, които са достояние и постижение на съвремеността23. 

В този контекст може да се представя вторият възглед за отношението между 
православието и политиката. Той води до своеобразен „есхатологически анар-
хизъм” по думите на Пантелис Калайдзидис24. Това понятие е характерно за 
отците, които винаги са подчертавали есхатологичния фактор на политическо-
то учение на Църквата, защото есхатологията не означава само „последните 
неща”, а и постоянното присъствие на Божието Царство в живота на хората и 
също – присъствие на любовта в обществото на лицата на Светата Троица25. 
Не трябва да забравяме още една друга черта на светоотеческото богосло-
вие, която съвпада с важността, поставяна от съвременността на човешките 
права: това е постоянната грижа за човешката личност, която се изразява в 
радикалния персонализъм на отците. Тази постоянна грижа е изразена на прак-
тика, тъй като всеки може да я види в живота на отци като св. Василий Велики 
и св. Йоан Златоуст26. Политическото богословие в западните страни винаги 
е било против самооправданията на властта, защото там доминира паметта 
за Христовите страдания и смърт, които са станали по време на Римската 
империя и при нейния представител Пилат Понтийски. Затова политическото 
богословие се противопоставя на силите на тиранията27. 

В същото време бихме могли да говорим за политическо богословие на Изток, 

21 Αντώνης Μανιτάκης, ”Ορθοδοξία και Δικαιώματα του Ανθρώπου” , στο Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα, (Αθήνα, 
2007): сс. 204.
22 Γιώργος Ν. Οικονόμου, ό.π.
23 Ν. Κοκοσαλάκης, «Ορθοδοξία και Πολιτική», π. Α. Αυγουστίδης, Κ. Ζορμπάς κ.α., Η Ορθοδοξία ως Πολιτισμικό 
Επίτευγμα και τα α Προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου τ. Β΄, (Πάτρα,2002): сс. 177-178.
24 Παντελής Καλαϊτζίδης, «Εσχατολογία και Πολιτική», Σύναξις Ευχαριστίας χαριστήρια εις τιμήν του Γέροντος 
Αιμιλιανού, сс. 520. 
25 Michael Plekon, ”Eastern Orthodox Thought”, в The Blackwell Companion to Political Theology (Oxford, 2004): сс. 94.
26 Ibidem, сс. 94.
27 Jürgen Moltmann, God for a Secular Society, trans. Margaret Kohl, (London, 1997): сс. 57.



92

Християнство и политика

в което централна позиция ще има въплъщението, разкриващо се в историята 
чрез Евхаристията28. Хората, които участват в Евхаристията, се съединяват 
в християнския живот, водещ до преодоляване на егоизма и авторитарния дух29. 
Това означава, че Църквата не може да се идентифицира с никаква политическа 
форма или националност; напротив, тя безкрайно критикува арогантността на 
властта, срива стените на всеки авторитет и със сигурност не абсолютизира 
историята30. Това може да бъде открито и в Новия завет31. Появява се още в 
ранния християнски документ Посланието до Диогнет, където се вижда пара-
доксалното състояние на християните в историята; където християните са в 
света и отвъд него – участващи в политиката, но едновременно с начина си на 
живот те я надвишават. Християнската свобода не може да се отъждествява 
с национализма: т.е. националното себевъзвеличаване32. Напротив, Църквата 
действа по-добре в контекста на съвременната глобализация, защото християн-
ството се е появило в глобализираната обстановка на Римската империя, имаща 
редица прилики с настоящото време. В това състояние на индивидуализиране на 
социалните и културните идентичности, което се комбинира с деконструкция 
на традициите и с непрекъсната културна иновация, универсалната визия на 
православието може фактически да се реализира, ако се решат православните 
църкви най-накрая да се освободят от така нареченото „велико” минало и да 
изпитат по есхатологичен начин традицията, живееща в съвременността. 

Много интересно е и творчеството на Аристотел Папаниколау, и особено кни-
гата му Политиката на обожението: Православието се среща с демокрацията33. 
В тази книга Папаниколау не поставя само въпроса за политическите последици 
на църковното събитие и политическия ангажимент на православните християни, 
но оспорва идентифицирането на православното богословие с консервативната 
политическа идеология, а в същото време обсъжда съвместимостта на либерал-
ната демокрация с православната еклесиология и антропология34. Богословската 
основа, върху която стъпва тази визия, е понятието обожение, или по-скоро бо-
гочовешкото общество, което според неговото мнение е проникваща концепция 
в цялата православна традиция, защото независимо от политическите различия 

28 John Panteleimon Manoussakis, „The Anarchic Principle of Christian Eschatology in the Eucharistic Tradition of 
the Eastern Church”, The Harvard Theological Review, vol. 100, No. 1 (January 2007): сс. 33.
29 Παντελής Καλαϊτζίδης, «Εσχατολογία και Πολιτική», Σύναξις Ευχαριστίας χαριστήρια εις τιμήν του Γέροντος 
Αιμιλιανού, сс. 520.
30 Βασίλης Αδραχτάς, „Η Πολιτική Διάσταση της Εσχατολογίας”, в Εκκλησία και Εσχατολογία, (Αθήνα, 2003): сс. 
261.
31 Деяния на светите япостоли, 2:44-47,„А всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо, продаваха 
имоти и стока и разделяха ги между всички, всекиму според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха 
в храма, преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха 
обичани от целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха” , Деяния 
на светите апостоли 5:29 „А Петър и апостолите отговориха и казаха: трябва да се покоряваме повече на Бога, 
нежели на човеци”.
32 Otto Kallscheuer, „Ο Ψυχρός πόλεμος στο χριστιανισμό”, в. Θρησκείες και Πολιτική στη Νεωτερικότητα, επιμ. Θ. 
Λίποβατς, Ν. Δεμερτζής, Β. Γεωργιάδου, (Αθήνα, 2002): сс. 322.
33 Тази книга е издадена в САЩ със заглавие: The Mystical as political: Democracy and Non-Radical Orthodoxy, 
(Indiana, 2012). Аз използвам гръцкото издание: Αριστοτέλης Παπανικολάου, Η πολιτική της θέωσης: Η Ορθοδοξία 
συναντά τη δημοκρατία, (Βόλος, 2015).
34 Αριστοτέλης Παπανικολάου, Η πολιτική της θέωσης: Η Ορθοδοξία συναντά την Δημοκρατία, μτφρ. Νικόλαος 
Ασπρούλης, (Βόλος, 2015): сс. 20.
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всички православни, от най-консервативните до най-либералните, вярват, че чо-
векът е създаден за обожението и общението с Бога35. По този начин тази кон-
цепция влияе и върху начина, по-който християните трябва да живеят, и начина, 
по-който действат в политическата сфера. Този начин се състои в политиката 
на обожението, с други думи, това означава да научим как да обичаме по начина, 
по който Бог обича, т.е. без егоизъм и ограничения да се свържем с други хора – 
дори и с тези, които не споделят непременно една и съща вяра и същия начин на 
живот с нас36. Политическата общност според Папаниколау представлява една 
общност, където може да се показва практическата грижа и любовта към ближ-
ния; християнинът трябва да се бори в политическия живот, както монахът в 
пустинята – да се бори с изкушенията, които му пречат да изучава любовта и го 
карат да демонизира ближния си – изкушението, което се явява по-силно в сфе-
рата на политиката37. Също така християните трябва да осъзнаят, че общест-
веното политическо пространство не е църковно, защото целта на първото, 
въпреки че прилича на второто, се отличава от него и следователно не трябва 
да се очаква, че общият морал на публичното пространство ще бъде идентичен с 
начина на живот в Църквата. Една истинска демократична и плуралистична общ-
ност третира всички хора като уникални личности и гарантира свободата им.

Творчеството на Пантелис Калайдзидис и Аристотел Папаниколау показва инте-
реса, който съществува към темите на православната политическа теология. 
Трябва да се отбележи, че последните години се издават и интересни докторски 
дисертации и следдипломни работи на различни теми от политическата теоло-
гия в големи университети, като например в Оксфорд, в Глазгоу, Fordham, в Солун 
и в Богословския университет на Мелбърн. Много интересна в тази посока е и 
интернет страницата на центъра за православни християнски проучвания на 
Fordham университет, където се обсъждат теми, които загасят политиката, 
Църквата и академията38. Очевидно е, че ще се умножават публикациите по 
темите за православието и политиката, особено ако имаме предвид, че съвре-
менността не е едно тяло, което се състои от непроменими догмати, вярвания 
и морал, а едно място, при което се произвеждат непрекъснато нови идеи и 
начини на живот и се конкурират без ограничения. В съвременността човекът 
се еманципира от всякакъв традиционен авторитет и колективност, от вся-
каква безкритична вяра и историческа памет или навик и получава правото да 
самоопределя себе си. Именно в този контекст се намира сега православието и 
Божественото присъствие в църковната общност може да стане модел за от-
ношенията между хората в съвременното либерално общество. Ако политиката 
на обожението и принципът на богочовешкото общество води до причастно 
осъзнаване на Църквата, тогава тази политика не може да води до отхвърляне, 
а а до укрепване на либералната демокрация и на модерността39.

35 Ibidem, сс. 21.
36 Ibidem, сс. 22.
37 Ibidem, сс. 22.
38 https://publicorthodoxy.org/
39 Αριστοτέλης Παπανικολάου, ό.π, сс. 24.
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Пол Ладусьор

ЧОВЕЦИ	ИЛИ	ЛИЧНОСТИ?
Един от най-оживените дебати по време на Великия събор на Православната 
църква през юни 2016 засегна въпроса за това кои гръцки думи трябва да бъдат 
използвани в съборните документи за обозначаване на хората: anthrōpos (човек) 
или anthrōpino prosōpo (или просто prosōpon) (личност). Основните протагонисти 
в този дебат бяха митрополит Йеротей (Влахос), защитаващ anthrōpos, и мит-
рополит Йоан (Зизиулас), подкрепян от митр. Калистос (Уеър) – на страната на 
prosōpon. Макар този епизод да изглежда като вътрешно гръцка лингвистична 
кавга, богословските залози са много високи.

Преди Събора, през май 2016 г., Еладската църква по настояване на митр. Йе-
ротей и други прие, че всички позовавания в съборните документи на „личност” 
трябва да бъдат сменени с „човек”. Влахос изтъкна два аргумента за отхвърля-
не на позоваването на хората като личности. Първо, древните отци са отнася-
ли понятието личност (prosōpon) към Лицата на Светата Троица, а за човека са 
използвали библейското понятие anthrōpos – човек, човешко същество. Той от-
хвърля значимостта на спорадичната патристична употреба на по-абстракт-
ното понятие хюпостасис за човеците, което също се използва за Лицата в 
Троицата. Според Влахос не е приемливо човеците да се наричат личности, 
доколкото така изглежда, сякаш те биват поставяни наравно с божествените 
Лица. Тъй че хората трябва да бъдат мислени просто като anthrōpoi (човеци); 
те нямат (според терминологията на Христос Янарас) личен „модус на същест-
вуване”, аналогичен на Лицата в Светата Троица.

Д-р Пол Ладусьор е преподавател в Православната школа по богословие, 
Тринити Колидж, Торонто, а също така и във факултета по богословие 
и религиозни науки на Университета „Лавал”, Квебек. Сред лекционните 
му дисциплини в Школата могат да се споменат Съвременната източна 
християнска мисъл, Доктрина и богословие (XV–XXI век); Православно пас-
тирско богословие. В Университета „Лавал” (Монреалски институт за 
православно богословие, преди в Университета „Шербрук”) д-р Ладусьор 
чете лекционни курсове по иконология; съвременно православно богосло-
вие; основи на православната духовност; догматическа традиция и др. 
Автор е на множество книги и статии сред които: Modern Orthodox The-
ology: “Behold I Make All Things New” (London: 2017);  Living Orthodoxy (Mon-
treal: Alexander Press, 2003; 2004; 2nd revised edition, 2014); Rencontre avec 
l’Orthodoxie, Éditions Alexandre, Montréal, 2000 ; 2003;  2e édition révisée, 2015. 
Статиите му могат да се прочетат в авторитетни православни медии 
като Public Orthodoxy.
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Това настояване за стриктно спазване на буквата на патристичната термино-
логия предполага, че православното богословие е спряло в някакво далечно ми-
нало, може би със св. Григорий Палама през ХIV век, но със сигурност не по-късно 
от 29 май 1452 г. (падането на Константинопол). Съобразно това положение, 
православната теология оттогава насетне се състои в преутвърждаване на 
казаното от отците и всъщност представлява бележки под линия или глоси 
върху патристичните текстове. Православното богословие по този начин ста-
ва статично, застинало във времето, а не динамична и жива теология.

В днешния свят отказът да се атрибутира личностност на човешкото същест-
вуване понижава човешкостта. Това не е вярност към патристичната антропо-
логия, а по-скоро предателство към нея. Отците са се стремили да въздигнат 
човечеството, като подчертаят, че хората са сътворени по образ Божий, с 
възможност за единение с Бога (теозис), а не просто като пешки, подчинени 
на нелична и неумолима съдба или на боговете. Ако идеята, че всички човеци са 
личности, не е приемлива, още по-неприемлива би била идеята, че хората са ин-
дивиди (atoma), доколкото това способства себичния индивидуализъм, противен 
на заповедта на любовта. Ако хората не са нито личности, нито индивиди, те 
са просто anthrōpoi, взаимозаменими спесименти на homo sapiens. Това е един 
редукционистки възглед за човечеството: хората като единствено anthrōpoi не 
са уникални личности с безкрайна ценност, както биват смятани от православ-
ната антропология и православния персонализъм. Такова богословие, противно на 
духа на патристичната антропология, върши чудесна работа в ръцете на съвре-
менните секуларисти, за които хората не са нищо повече от мислещи животни.

Вторият аргумент, който Влахос привежда срещу идеята за човеците като личности, 
е, че тази идея, твърди той, е взета от западния персонализъм, който митрополитът 
погрешно представя така: „В модерната философия се е развил един екзистенциален 
персонализъм, който се отклонява от патристичната традиция, като отъждествява 
природата с нуждата и греха, а желанието-воля с личността”. Достатъчно е само 
да погледнем някои базисни текстове върху персонализма (например в Станфорд-
ската философска енциклопедия или Интернет енциклопедията по философия) за да 
разберем колко изкривена е тази карикатура на западния персонализъм.

Като приписва персонализма само на западната философия, митр. Йеротей пре-
небрегва дългата история на персонализма в модерната православна мисъл. Пра-
вославният персонализъм може да се проследи до руските славянофили в края на 
ХIХ и началото на ХХ век, особено у Владимир Соловьов, Николай Бердяев и Сергий 
Булгаков. От тях персоналистката мисъл преминава към Владимир Лоски, а чрез 
него – към съвременните гръцки богослови, особено Христос Янарас и самия 
Иоан Зизиулас, а също и към други водещи православни богослови като Оливие 
Клеман, Димитру Стънилоае и Калистос Уеър. Макар връзката между православ-
ния и западния персонализъм да не е напълно изяснена, православното мислене 
за човека като личност следва своето собствено развитие в предреволюционна 
Русия, сред руснаците в изгнание и в съвременното православие. Православното 
богословие на човешката личност е златна нишка, преминаваща по протежение 
на век и половина – едно от славните завоевания на православната мисъл.
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Антиперсонализмът посяга на човешките права, като прискърбно усилва широко раз-
пространеното впечатление, че православието се противопоставя на човешките 
права. Православните, които критикуват човешките права, застават редом до всеки 
тиран, който е ходил по земята, който е преследвал собствения си народ и други за 
лична или национална слава и обогатяване, или пък в името на антиперсонални филосо-
фии, мотивирани от теории като етническото превъзходство (нацизма), социалната 
идеология (комунизма) или религиозния фанатизъм (ИД). Наистина странна дружба.

Най-мощните аргументи срещу зверствата, свързани с подобни движения, се 
основават именно на човешките права. Православните са разбираемо разтрево-
жени от призива човешките права да подкрепят морално неприемливи практики 
като аборта или еднополовия брак, но не бива да позволяват тяхното възмущение 
от моралните проблеми да губи от поглед по-мащабната важност на човешките 
права за защитата на човешкия живот и достойнство. Всеобщата декларация за 
човешките права от 1948 г. е един от най-великите триумфи на християнската 
култура. Макар нейното спазване далеч да не е повсеместно, тя полага един мно-
го висок стандарт на човешко поведение. Православните трябва да се гордеят 
от факта, че Чарлз Хабиб Малик, православен философ и дипломат от Ливан, беше 
ключова фигура в изработването и приемането на декларацията от 1948. 

Отказът човекът да се разглежда като личност има също така последствия 
в правната философия. В повечето правни системи личностите (лицата) имат 
права и отговорности – идея, която се простира до различни асоциации, при-
емани като юридически лица (личности). Това също така е критично по отно-
шение на неродените деца. Следвайки антиперсоналистките разсъждения, мо-
жем да заключим, че ако възрастните хора не са личности, тогава те не могат 
да имат претенции за гражданските права, които са свързани с личностите. 
Какво остава тогава за неродените. С отричането на личностността на чове-
ците антиперсоналистите подкопават ключов аргумент срещу аборта, а имен-
но, че нероденият фетус е истинска личност и има правата на всяка личност.

Много от позоваванията на „човешката личност” в критските документи се проме-
ниха на „човек” още преди Събора. В очакване на публикацията на протоколите на 
Събора, ние можем да реконструираме дебата единствено по публикуваните бележ-
ки на участниците. И макар да имаше известна подкрепа за премахването на всички 
позовавания на личност, в крайна сметка, според Дневника на събора от епископ 
Максим (Васильевич) от Сръбската православна църква Еладската църква оттегли 
своя почин да премахне останалите седем позовавания. Това може да е решило проб-
лема на Събора, но антиперсонализмът остава една важна черта на православната 
неотрадиционалистка мисъл. В светлината на патристичната антропология пра-
вославните антиперсоналисти следва да преосмислят своето богословие, съвре-
менното православно мислене на личността и съвременната световна сцена.1

Превод от английски: Слава Янакиева

1  Благодарен съм на д-р Атанасиос Гьокас и на о. Теодор Параскевопулос за техните коментари и предложе-
ния по този текст.
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Митрополит Йеротей Влахос

РЕШЕНИЯ	НА	ЙЕРАРХИЯТА	НА	

ЕЛАДСКАТА	ЦЪРКВА	ВЪРХУ	

СВЕТИЯ	И	ВЕЛИК	СЪБОР	И	

КРАЙНИЯТ	РЕЗУЛТАТ

Сряда, 28 септември 2016

На срещите си от 24 и 25 май 2016 г. йерархията на Еладската църква по право 
и с отговорност изучи текстовете, възприети от предсъборните всеправо-
славни конференции и срещите на примасите, в допълнение към решението и 
предложението на Постоянния Свети синод. Като взе под внимание параграф 11 
на Организацията и работната процедура на Светия и Велик събор, тя реши да 
излезе с предложения, изменения, поправки и допълнения, които бяха представени 
в предписания срок на компетентния всеправославен секретариат на Светия и 
Велик събор.

…

ii. Личност и човек

Решението на йерархията беше да се замени изразът „човешка личност” в този 
и други параграфи с понятието „човешко същество”, за да се установи единна 
терминология и текстова последователност. Така:

„Предложено беше да се замени фразата „Ценността на човешката личност…” 
с фразата „ценността на човешкото същество” в параграф А1, фразата 
„представата за човешката личност” с фразата „представата за човешко съ-
щество” в параграф В3, и фразата „на човешката личност…” с фразата „на 
човешкото същество” в параграф С1 на същия текст.”

Интерпретативен коментар

В текста отпреди 2014 г. терминът „човешка личност” беше открито иденти-
фициран с богословския и библейски термин „по образ и подобие”. По този повод 
той споменава:

„Наистина, в течение на периода на своя исторически живот православието е 
служило с консистентност, последователност и усърдие на величието на човеш-
ката личност в абсолютния и универсален смисъл, с който това е било свърз-



98

Дискусия

вано в контекста на християнската антропология. Човешкото същество, като 
връх и сума на божественото творение и като сътворено по образ и подобие 
на Твореца, е за Православната църква цялото съдържание на нейната мисия в 
света и историята на спасението”.

Но новият текст говори за „най-високата ценност на човешката личност” без 
подобна яснота. Веднъж само той реферира към образа, без препратка към 
подобието, което означава, че думата „личност” за „човешкото същество” се 
отдалечава от богословието и е по-близо до съвременната екзистенциална и 
идеалистична философия.

Особено трябва да се отбележи, че терминът „личност” Отците отнасят към 
Триединния Бог, докато за хората се използва библейският термин „човешко съ-
щество” (anthropos), с уточнението, че човешките същества са сътворени по 
образ и подобие на Бога.

Апостол Павел пише: „защото ние станахме причастници на Христа, стига само 
здраво да запазим докрай наченатата вяра [‘hypostasis’]” (Евр. 3:14). От това 
място става ясно, че ипостасата се разглежда като пребиваване в образа и 
подобието. Това е т.нар. „ипостасен принцип”. Но когато ипостасата-личност 
се интерпретира единствено като пребиваване в образа без пребиваване в по-
добието, тогава има проблем.

Съвременната западна философия употребява термина „личност” и за човеш-
ките същества. Но това се разглежда според принципа на персонализма (във 
философски, психологически и екзистенциален смисъл) и отпадането на чове-
чеството от богословското понятие за пребиваване в образа и подобието на 
Бога. За съжаление този западен персонализъм беше донесен в православното 
богословие от някои.

Още повече че терминът „човешко същество”, „човек” (anthropos), е утвърден 
на всички езици, докато личност се възприема по различни начини, или в смисъл 
на маска, или в смисъл на психология и логика, или пък в смисъл на свобода на 
съществуването, или от гледна точка на немския идеализъм, или в смисъл на 
волунтаризма, или в социологически смисъл.

В добавка, думата „личност” за „човека” може да бъде разбрана по различни на-
чини на различните езици.

Трябва да се подчертае, че по протежение на документа двата термина, „чо-
вешко същество” и „човешка личност”, са използвани взаимозаменимо. Терминът 
„човек” е използван около 70 пъти, а терминът „личност” или „човешка личност” 
е използван 7 пъти. Също, там, където текстът се позовава на човешката лич-
ност според Отците, цитираните патристични места реферират към човека, 
а не към личността.

И понеже текстът е непоследователен по този въпрос, може да се заключи, 
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че човекът е нещо различно от човешката личност, а това би предизвикало 
объркване относно какво е човек и какво е личност и каква е разликата между 
двете. Тъй че този текст трябва да бъде направен консистентен по този въп-
рос.

Поради всички тези причини от нашата Църква беше предложено терминът „лич-
ност” да бъде заменен с „човек”, тъй че да може да се разбира от всеки и да 
бъде използвана консистентна терминология в текста.

След първите дискусии от името на Иерусалимския патриарх Негово Високопре-
освещенство Аристарх Константински каза:

„Мисля, че дискусията показа, че има проблем с термина „човешка личност”, и 
понеже той се среща едва седем пъти в текста, изглежда за предпочитане да 
бъде премахнат, както настоя Синодът на Еладската църква и с това се съгла-
сяват примасът на Иерусалимската църква и Иерусалимската църква”.

В течение на дискусията върху „човешка личност” от името на Сръбската 
православна църква митрополит Амфилохийе Черногорски и Румънският патри-
арх Даниел се съгласиха с предложението на нашата Църква, като използваха 
различни аргументи. Така освен нашата Църква този въпрос беше подкрепен и 
от четири от десетте налични църкви.

Вселенският патриарх Вартоломей обаче настоя на запазването на думата 
„личност”. След като похвали богословското ниво на митрополитите на Пергам 
и Нафпактос, той предложи „богословски продуктивната дискусия между отлич-
ните и плодовити богослови като митрополитите на Пергам и Нафпактос да 
бъде продължена. Ние ги ценим, възхищаваме се на това как пишат книги една 
след друга, които биват превеждани на чужди езици. Затова ние, като Констан-
тинополска църква, сме за това този текст да се остави такъв, какъвто е”.

По тази причина думата „личност” остана в текста заедно с „човек” за послед-
ващи дискусии, но дискусията се завърна на въпроса за онтологията на личност-
та и общността от личности в следващия параграф, както ще се види.

iii. Онтология на личността – общността от личности

Първото изречение на параграф В1 на текста гласи:

„Свобода и отговорност. 1. Свободата е един от най-големите дарове на Бога 
към човека като специфичен носител на образа на персоналния Бог и като член 
на общността на личностите, който чрез единството на човечеството от-
разява по благодат живота и общението на Божествените Лица на Светата 
Троица”.

Вместо това йерархията на Еладската църква реши да предложи следните думи:
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„Свобода и отговорност. 1. Свободата е един от най-великите дарове на Бога 
към човека”.

С други думи, тя предложи да се премахнат добавени в скоби фрази – „като спе-
цифичен носител на образа на личния Бог и като член на общността на личнос-
тите, който чрез единството на човечеството отразява по благодат живота 
и общението на Божествените Лица на Светата Троица” – което реферира 
към онтологията на личността и общността на личностите и е богословски 
проблематично.

Интерпретативен коментар:

В контекста на предишния коментар относно личността целта е да се подчер-
тае свободата на хората като Божии творения, като се премахнат изразите в 
скоби. Изразите в скобите рискуват да наченат дискусия относно определяне-
то на това, какво означава „общение на Божествените Лица, и какво означава 
„общността на човешките личности”, която отразява единството съобразно 
благодатта на човечеството „в живота и общението на Божествените Лица 
на Светата Троица”. Може да има дискусия и относно определянето на това 
какво означава, че човекът е „специфичен носител на образа на личния Бог”. Така 
неясните богословски понятия пораждат различни интерпретации, някои от ко-
ито са напълно антипатристични.

Доколкото целта на тази част е да се подчертае, че човеците, като сътворени 
от Бога, имат свободата като божествен дар, не е необходимо да се цитират 
неясните богословски фрази в скобите. И без това непосредствено след това 
се цитират патристични пасажи, които реферират към свободата на човеците, 
а не общността от личности и т.н.

След дискусията на тези въпроси предложението на Еладската църква беше въз-
прието и в този специфичен параграф всичко, отнасящо се до онтологията на 
личността и общността на личностите, беше премахнато.

Това означава, че като цяло предложението на Църквата по отношение на онто-
логията на личността и общността на личностите беше прието от Светия и 
Велик събор, а цялата фраза, реферираща до общността на личностите, която 
отразява по благодат, чрез единството на човечеството, живота на Светата 
Троица и общението на Божествените Лица, беше премахната. На някои места 
обаче терминът „човешка личност” остана за последващи дискусии.

Мисля, че това беше успех на Еладската църква. И все пак, понеже терминът 
„личност” си остана, аз изразявам своите задръжки.

Превод от английски: Слава Янакиева
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Георги Каприев

ЧОВЕЦИ	ИЛИ	ЛИЧНОСТИ

Коментар към дебата между митрополитите Йеротей Влахос 

и Йоан Зизиулас

Нараства множеството на текстовете, посветени на дебата между митропо-
лит Йеротей (Влахос) и митрополит Йоан (Зизиулас) относно една употреба на 
понятия в документите на събора в Крит. Статията на Пол Ладусьор е един от 
тях.1 Дебатът в никакъв случай не може да бъде тълкуван като вътрешногръцки 
филологически спор, нито пък да се ограничи до ситуативно уточнение на тер-
мини, ползвани между другото в съборните документи. Дискусията очертава фи-
гури от най-високите нива на спекулативната теология, упражнявана от висшия 
клир на православните църкви, които дават поводи за притеснение.

1. Тезите на митрополит Йеротей Влахос

Митрополит Йеротей възразява срещу употребата на понятието πρόσωπο 
(лице) по отношение на човека и предлага (възприетото от събора) άνθρωπος 

1  Вж. англоезичната версия в: https://wordpress.com/read/feeds/37574747/posts/1485677370.

Проф. д.ф.н. Георги Каприев (Бургас, 1960) е завършил философия в 
СУ, специализирал е в Кьолн и Париж. 2002–2012 – президент на ко-
мисията „Византийска философия” на Международното общество за 
изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Член на Об-
ществото за философия на Средновековието и Ренесанса (GPMR) 
в Германия. Съосновател на Европейския висш колеж за антична и 
средновековна философия (EGSAMP). Гост-професор в Кьолнския уни-
верситет – 2005/6 г. Гост-лектор в университетите на Амстердам, 
Бари, Берлин, Бон, Бохум, Вюрцбург, Карлсруе, Кьолн, Лече, Мюнстер, 
Хановер, Цюрих и др. Автор е на 20 книги, между които Византийски 
етюди, София, 2014; Византийска философия. Четири центъра на син-
теза, София, 2011; Максим Изповедник. Въведение в мисловната му 
система, София, 2010; Philosophie in Byzanz, Würzburg, 2005; ...ipsa vita 
et veritas. Der „ontologische Gottesbeweis” und die Ideenwelt Anselms von 
Canterbury, Leiden - Boston - Köln, 1998. Съиздател на „Архив за сред-
новековна философия и култура” и „Bibliotheca christiana“. Преводач 
от латински, старогръцки, немски и руски. 
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(човек). Знаменателно и само по себе си тревожно е, че това се прави строго с 
оглед на английския превод и затова понятията се редуцират безостатъчно до 
„person” (което по принуда снема в себе си „лице” и „ипостас”) и „human being”. 
Пол Ладусьор справедливо е показал, че аргументите на митр. Йеротей се свеж-
дат до две линии:

1) Светите отци не ползват термина „лице” по отношение на човеците, а само 
относно Лицата на Св. Троица – употребата на „лице” за човешките същества 
непозволено ги издига до нивото на Божествените лица; 

2) Въвеждането на „лице” като водещо антропологично понятие е дело на фило-
софстващите богослови от ХХ в. (атаката е изключително срещу т.нар. Париж-
ка теология и нейните последователи, като Янарас и най-вече Зизиулас), силно 
повлияни от западния персонализъм – то влиза в противоречие с традицията.

Нека проследим аргументацията на митр. Йеротей малко по-детайлно, основа-
вайки се на осемте пункта по тази тема в писмото му до Синода на Еладската 
църква от 5 март 2016 г.2, които обобщено казват следното:

1) Отците от IV в. определят, че Троичният Бог е три Лица, имащи една същ-
ност-природа-енергия (ἔχουν ἴδια οὐσία-φύση-ἐνέργεια) и отделно присъщи им 
ипостасни свойства (ἰδιαίτερα ὑποστατικά ἰδιώματα). Лицето се дефинира като 
„същност с ипостасни свойства”. 2) В Троичния Бог съществува различие между 
Божествените Лица, а не общение (κοινωνία). Отец съ-общее (κοινωνεῖ) същ-
ността си със Сина чрез раждането и със Светия Дух чрез изхождението, но 
не и Лицето си или ипостасните си свойства. 3) „Светите отци наричаха с 
ипостас, лице и индивид едно и също” (св. Иоан Дамаскин). Христос е едно лице, 
имащо две природи. Едно е лицето и един е индивидът. „Индивид” (ἄτομο) е 
негативно изказване, значещо „неделимост, неразделяне на части” (Дамаскин). 
Различието между лице и индивид идва от западната философия. 4) За човека 
отците ползват най-вече понятието „човек”. И в това е пропастната разлика 
между сътворено и несътворено. Ставащото в Троицата не става с човека. Бо-
гословското понятие за човека се изразява с „по образ” и „по подобие”, с което 
се означава, че е воден към обожение. В някои отечески писания става дума за 
човека като за ипостас, но винаги с оглед на богословската мисъл за него като 
[съществуващ] по образ и по подобие Божие, с принципа на ипостасата (τήν 
ἀρχή τῆς ὑποστάσεως) (Евр. 3:14)3. С това разбиране пише старецът Софроний, 
а не воден от перспективата на съвременната философия. 5) Владимир Лоски е 
този, който въвежда в православната словоупотреба понятието „лице” по от-
ношение на човека. 6) Проблемът обаче е не само в ползването на понятието 
„лице” за човека, а в това, че съвременните теории за „човешкото лице” и даже 
за „светостта” и „достойнството на човешкото лице” свързват природата с 
необходимостта и греха, а лицето със свободата, волевото желание (θέληση-

2  Cf. http://parembasis.gr/images/anakoinoseis/2016/NI_IS_20160305_070.pdf (стр. 7-8), респ. http://www.
johnsanidopoulos.com/2016/03/the-theological-problem-with-phrase.html.
3  Защото ние станахме причастници (гр. μέτοχοι) на Христа, стига само здраво да запазим докрай начената-
та вяра (гр. τήν ἀρχή τῆς ὑποστάσεως).
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βούληση) и любовта. Подобни идеи напомнят на арианството и монотелетизма, 
осъдени от вселенските събори. 7) Волята (ἡ βούληση) и самоопределението (τό 
αὐτεξούσιο) са [присъщи] не на лицето, а на природата. Лицето е желаещо, за-
щото волята е стремеж на природата и желанието е резултат от волята на 
притежаващия воля. Ако волята-желание се гледа като ипостасна, сиреч на ли-
цето, всяко Божествено Лице би имало собствено желание, воля, свобода: нещо, 
което намира израз в тритеизма. Шестият вселенски събор осъжда отстоява-
щите ипостасната воля. 8) Така, ако схоластическата теология отъждествява 
енергията със същността, съвременните персоналистични теории свързват 
енергията-воля (ἐνέργεια-βούληση) с лицето и въвеждат волунтаристичен (во-
лекратичен) персонализъм.

Въпреки своя безапелационен тон твърденията на митр. Йеротей накърняват 
позиции на визираните от него отци най-вече чрез премълчаване на съществени 
техни определения по засегнатите теми. 

2. Ипостас, лице и индивид според светите отци

Настояването, че светите отци ползват понятието „лице” изключително по 
отношение на Св. Троица, при което се постулира еднозначно тъждество между 
ипостас, лице и индивид, е богословски рисковано, меко казано. То отваря възмож-
ност да се говори и мисли за Ипостасите на Троицата като за индивиди, сиреч 
като за три отделни субстанции. Тъкмо затова отците никога не са ползвали 
относно тях понятието „индивид”, а св. Иоан Дамаскин се обявява строго срещу 
понятието „отделна същност” (μερικὴ οὐσία)4. Впрочем отците ни най-малко не 
употребяват понятието „лице” изключително по отношение на Троицата.

Кападокийците

Преди това трябва, разбира се, да се каже, че Кападокийците са първоначално 
рязко подозрителни относно употребата на понятието „лице” за Божествените 
ипостаси, визирайки влязлото вече в латинска словоупотреба понятие „persona” 
и съответното му „πρόσωπον”, доколкото съзират в него отстъпки пред мода-
лизма.5 Споровете около него постепенно се преодоляват през късния IV в., за да 
се наложи (почти) синонимната употреба на понятията ὑπόστασις и πρόσωπον 
относно разумните същества. Тя се среща и във формулата на Халкедонския 
събор.

Що се отнася до обема на понятието ὑπόστασις при Кападокийците, показател-
но е дори самото Писмо 38 на Василий Велики, където е дадена базисната му 
формулировка. Няма съмнение, че тя се прави основно с оглед на Троицата. Зна-
менателно е, че уточняването на понятието се прави обаче тъкмо чрез човека 
и неговата ипостас. С думата „човек”, казва се там, се посочва общата при-

4  De haeresibus, 83, in: MPG 744B [български превод: Св. Иоан Дамаскин, Извор на знанието, т. 1, прев. Ата-
нас Атанасов, София 2014].
5  Cf. Basilius Magnus, Epistulae, 236, 6, in: MPG 32, 884AC.
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рода, а не конкретният човек. „И тъй, ние твърдим следното: изказваното като 
собствено присъщо се изразява с думата „ипостас”. Защото изреклият думата 
„човек” поради безпределния обхват на обозначаваното от нея представя пред 
слуха ни някаква неопределена идея … съществуващият сам по себе си предмет, 
който се посочва от това име, не бива изразен.” И по-надолу: „Ето, това е ипо-
стасата – не неопределената мисъл за същността … а мисъл, която представя 
и очертава общото и необхватното в един конкретен предмет, опирайки се на 
изпъкващите собствени [признаци]”6.

Добре е да се забележи, че още във втория параграф се прави разширител-
но обобщение, отнасящо понятието „ипостас” към всеки конкретен предмет, 
към всяко самосъществуващо биващо: то не е описание на общата природа, а 
πράγματος τινος περιγραφή: по отношение на присъщия му признак конкретният 
предмет няма нищо общо с друг предмет от същия род. Понятията „лице” и 
„ипостас” клонят към съвпадение само при разумните същества: човек, ангел, 
Бог. Няма съмнение, че при описанието на човешката ипостас или лице човешка-
та богообразност и придаденото при сътворението богоподобие имат своето 
съществено място.

2.2. Св. Максим Изповедник

Такава е позицията и на св. Максим Изповедник. Неговата дефиниция е еднознач-
на: „Ипостас и лице [означават] едно и също. И двете [биват налични] отделно 
и обособено, що се отнася до вписаното в тях, без то да може да се изказва по 
природа за множество [неща]”7. Ипостасата е онова, което очертава и описва 
общото и неописуемото (тоест уникалното) като свойствени на конкретното 
нещо.8 Знаменателно е, че при св. Максим тъждеството между „ипостас” и 
„лице” е пълно. Това се вижда от първата му дефиниция, тази за същността и 
природата: „Същност и природа [означават] едно и също. И двете [понятия] са 
общи и универсални, тъй като се изказват за много и различни по число [неща], 
a никога не се дефинират чрез едно-единствено лице (πρόσωπον)”9. Изненадата 
за школуваното от самия св. Максим ухо тук е последната дума от тази гене-
рализираща дефиниция. То очаква да чуе „ипостас”. За св. Максим обаче, който 
в този момент е изцяло вглъбен в христологичния проблем, двете понятия са в 
неразличимо тъждество.

С оглед на означаваното чрез тях той ясно подчертава, че както общото по 
същност, сиреч видът, е въипостасен (ἐνυπόστατον) в индивида (без при това 
да се въвежда интервалност между същност и ипостас или някакво начало на 

6  Basilius Magnus, Epistulae, 38, in: MPG 32, 325B-328B [български превод: Василий Велики, Писмо до своя 
брат Григорий за различието между същност и ипостас, прев. Иван Христов, в: Архив за средновековна фило-
софия, 4 (1997), 22-23].
7  Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica, 14, in: MPG 91, 152A [български превод: Св. Максим 
Изповедник, Различни дефиниции, прев. Георги Каприев, в: Архив за средновековна философия, 7 (2001), 73-
76].
8  Ibid., 23, 265C.
9  Ibid., 14, 149B.
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въипостасирането на същността, както се притеснява митр. Йеротей10), така 
и ипостасата е въсъщностена (ἐνоύσιον) в същността.11 Ипостас/лице/индивид 
и природа/същност са немислими едно без друго.

Заедно с това св. Максим прокарва – но от друга една перспектива – същест-
вена разлика между „ипостас” и „индивид”. В индивидите въипостасеното се 
открива по своята природа.12 Иначе казано, докато акцентът при ипостасата/
лицето пада върху самосъществуването и уникалните свойства, индивидът е 
сингуларният носител на природата. Той е включен в понятията от природния 
ред, защото при него решаващото са именно природните му свойства, а не 
собствените неповторими характеристики. Тази линия е решително продължена 
при св. Иоан Дамаскин.

1.3. Св. Иоан Дамаскин

Приведеният от митр. Йеротей цитат („Светите отци наричаха с ипостас, 
лице и индивид едно и също”) е коректен.13 Но той далеч не е единствената 
дума на св. Иоан Дамаскин по темата. Трите понятия се схващат при него по 
нееднакъв начин, доколкото той ги мисли в два различни концептуални реда.

Единият от тях следва от дистинкцията „общо – единично”. Там „индивид” се 
отъждествява с „ипостас” и „лице”, доколкото обозначава някого определен, 
принадлежащ към една същност или природа. Доколкото се мислят в реда на 
числово единичното с оглед на общото, понятията обозначават едно и също: 
нещо определено (τὸν τινὰ σημαίνει)14. Хубаво е да се види, че и тук, и на подоб-
ните места Дамаскин се опира на примери, свързани с човешки индивиди, но 
именува „индивид” и „ипостас” и всеки единичен представител на своя най-видов 
вид или „съществуването само по себе си и по собствен начин” („Петър, Павел, 
определен кон”)15.

В другия ред обаче, следващ от дистинкцията „природно – уникално”, трите по-
нятия вече не са синонимни. Дамаскин обръща нарочно внимание, че сам по себе 
си индивидът никога не се различава съгласно неотделимо съпътстващо свойс-
тво (задаващо уникалността на ипостасата), тъкмо защото това свойство не 
влиза в определението на природата.16 „Индивид” е понятие, обвързано по-скоро 
с природните, отколкото с ипостасните свойства и характеристики. Той е не-
делимият по-нататък сингуларен представител на природата. Друг е въпросът, 
че св. Иоан Дамаскин различава (след Иоан Филопон и Леонтий от Византион) 

10  http://www.johnsanidopoulos.com/2016/01/the-dangers-of-parisian-theology.html.
11  Ibid., 14, 149BC et 152A.
12  Ibid., 149B-153B.
13  Ioannes Damascenus, Dialetica, in: MPL 94, 613B [Die Schriften des Johannes von Damaskus, Bd. 1, ed. B. 
Kotter, Berlin 1969, 19,10-11] [български превод: Св. Иоан Дамаскин, Извор на знанието, т. 1, прев. Атанас 
Атанасов, София 2014]. 
14  Dialectica, 5, in: MPG 94, 541CD [ed. Kotter, Bd. 1, 61,66-68].
15  Cf. Ibid., 5, in: MPG 94, 544A; Ibid., 42, in: MPG 94, 612B [ed. Kotter, Bd. 1, 62,75; 108,1-7].
16  Ibid., 13, in: MPG 94, 576CD [ed. Kotter, Bd. 1, 83,21-26].
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между „природа, съзерцавана във вида” (тоест абстрактно), и „природа, съ-
зерцавана в индивида” (тоест в отделния  носител), при което се отчитат 
особеностите, носени от конкретното съществуване, но става дума за една и 
същата природа.17

Обратно на това, понятията „ипостас” и „лице” фиксират най-вече уникал-
ността на отделното нещо. Ипостас се нарича всяко самосъществуващо нещо 
(независимо дали е одушевено или неодушевено, разумно или неразумно, смъртно 
или безсмъртно, отбелязва специално Дамаскин), носещо същността и същест-
вуващо по уникален начин: ипостасата е съществуването само по себе си и по 
собствен начин.18 Докато природата означава що е нещото, а видовото разли-
чие – как е съставено, ипостасата означава кой или какво е то19, бидейки опре-
деляна чрез характеризиращите единствено нея свойства20.

Св. Иоан Дамаскин, сам обикновено ползващ понятията „ипостас” и „лице” си-
нонимно, полага един нюанс, сочещ непълното съвпадение между тях, продъл-
жавайки една позиция на Филопон. Той обръща внимание на словоупотребата, 
различаваща лице от ипостас, наричайки „лице” отношението на определени 
неща едно спрямо друго или представянето на едно лице пред друго или вместо. 
Защото, дава примери той, ние казваме, че някой е приел моето лице, че някой 
обвинява някого в лицето му, че наместникът има лицето на царя (той управлява 
от негово име, олицетворява го).21

Докато „ипостас” фиксира най-вече самостоятелното и самоопределено съ-
ществуване, „лице” съобщава, забелязва Дамаскин, по-скоро особеното действие, 
следващо от личните свойства, при съответната отнесеност към други лица 
(или представяне пред тях), чрез които именно се различава от тях.22 В този 
смисъл „лице” обозначава способността на ипостасата да влиза неспонтанно в 
релации и по този начин да се отнася към други ипостаси, включващи се в тези 
релации. Дамаскин формулира в този хоризонт понятието „единение на лица” 
(ἕνωσις προσωπική), онагледявайки го със скриването на някого зад лицето на 
друг, и понятието „релационно единение” (ἕνωσις σχετική), каквото е например 
отношението на приятел към приятел. Обратно на това, при единението по 
ипостас (καθ͗ ὑπόστασιν ἕνωσις) става дума единствено за неща, единявани в 
съставната ипостас.23

Вижда се, че тезите, заявени от митр. Йеротей Влахос в точките 3), 4) и 5) 
на неговото писмо, не съответстват с позициите на отците, към които той 
апелира. Не е трудно отстояваните от тях определения да бъдат открити и в 

17  Expositio de fide orthodoxa, III, 11, in: MPG 94, 1021D-1024A [Die Schriften des Johannes von Damaskus, Bd. 
2, ed. B. Kotter, Berlin – New York 1973, 108,131,1-21].
18  Dialectica, 42, 612BC [ed. Kotter, Bd. 1, 108,1-13].
19  Ibid., 17, 584B [ed. Kotter, Bd. 1, 88,65-67].
20  Ibid., 30, 596A [ed. Kotter, Bd. 1, 95,31-35].
21  De haeresibus, 83, in: MPG 94, 749C.
22  Dialectica, 43, in: MPG 94, 613B [ed. Kotter, Bd. 1, 109,1-14].
23  Ibid., 65, 664B [ed. Kotter, Bd. 1, 136,118-127].
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по-нататъшната традиция на православната мисъл, включително при св. пат-
риарх Фотий и св. Григорий Палама. Атакуваните от него положения не са из-
ведени от „перспективата на съвременната философия”, нито са изобретение 
на Владимир Лоски или някой от последователите му, а тъкмо от богословския 
и философския опит на отците. За сметка на това, редуцирането на човека до 
неговата природа или същност е отстъпление от достоянията на християн-
ската мисъл, насочена към спасението на човека, което се гледа именно като 
лично, а не на вида или на друга някаква общност.

3. „Начин на съществуване” и основанията на дебата 
срещу митрополит Йоан Зизиулас

Една бележка в текста на митр. Йеротей, посветен специално на „опасности-
те от Парижката теология”24, повдига завесата към неговите намерения да 
предприеме подобни „редактиращи” отците ходове. Митр. Йеротей възмутено 
отхвърля фразата „ипостасата е начинът на съществуване на природата”. Той 
подчертава, че изразът „начин на съществуване” се ползва от отците, за да 
обозначат различията и отношенията между Лицата на Троицата, но тази фор-
мула не може да бъде прилагана спрямо човеците: Фразата „начин на съществу-
ване” относно Лицата на Троицата никога не би могла да има същото тълкуване 
с оглед на човешките отношения. Тук той е принципно прав.

Наистина, понятието „начин на съществуване” (τρόπος τῆς ὑπάρξεως) се изказва 
спрямо тварите, но едва благодарение на различаването, въведено от отците, 
при употребата му спрямо Троицата и тварните природи. Още Кападокийците 
правят непроизволни уговорки при формулирането на божествената разделност 
по ипостас и единство по същност, акцентирайки простотата на природата 
и липсата на интервалност в божественото битие. Св. Максим Изповедник 
говори за специфичния характер на употреба на двойката „логос на същност-
та – тропос на съществуването” относно Божествеността. Тъй като Божест-
вената природа не е разделена или разпределена в Божествените ипостаси, а 
съществува изцяло във всяка от тях, ипостасите на Бога съвпадат с начините 
на съществуване на Божествената същност.25 В подобен ключ размишлява и 
св. Иоан Дамаскин. Трите Божествени ипостаси са не подобни, а тъждествени 
по същност. Единството на Божествеността не се съставя от ипостаси, а е в 
три ипостаси и е три ипостаси, всяка от които има съвършената пълнота на 
Божествената същност и съществуване. Те се различават помежду си само по 
своите ипостасни отличителни свойства.26 При Божествените ипостаси свойс-
твата съвпадат с тяхното битие и изразяват свойствения за всяка ипостас 
начин на съществуване на едната природа. Тринитарната ситуация не може да 
е модел, обясняващ антропологическата.

24  http://www.johnsanidopoulos.com/2016/01/the-dangers-of-parisian-theology.html.
25  Cf. Ambigua ad Iohannem, 67, 10, in: MPG 91, 1400D-1401A [Maximos the Confessor, On Difficulties in the 
Church Fathers. The Ambigua, v. 2, ed. N. Constas, Cambridge, Mass. – London 2014, 296]. 
26  Expositio de fide orthodoxa, I, 13, in: MPG 94, 853D-857A [ed. Kotter, Bd. 2, 39,58-41,98]. 
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Относно тварите и в частност човека св. Максим е еднозначен. „Начинът на 
съществуване” e формата на различните прояви на природата; той е начинът, 
по който същността съществува и действа. Понятието „съществуване” не се 
отнася само към ипостасата. Ипостасният модус не е еквивалентен с този на 
съществуването, причисляван от Максим първично към порядъка на същност-
та.27 Тълкуваният тук τρόπος τῆς ὑπάρξεως е начинът, по който фактически 
съществува природата. Той обозначава природата в конкретната  историческа 
действителност. Тъкмо с цел да предотврати отъждествяването на „начин на 
съществуване” с „ипостас” и провеждайки диференцирането между същност и 
ипостас, той говори с оглед на ипостасното битие за „логос на ипостасата” 
и „начин на съществуване на ипостасата”, несъвпадащи с тропоса и логоса на 
същността.28

Впрочем в полза на обвързването на понятието „начин на съществуване” ди-
ректно и единствено с ипостасата и ипостасното днешните православни ав-
тори обикновено привеждат тезите на Поликарп Шеруд, Ханс-Урс фон Балтазар, 
Кристоф фон Шьонборн, Ален Риу, Хуан-Мигел Гариг. Имам аргументи да твърдя, 
че при повечето от тях тази позиция е идеологически базирана, за да обслужва 
сблъсъка на католически богослови с „неопаламитите” през 60-те и 70-те годи-
ни на ХХ в., целейки дискредитиране на разпространяваното от опонентите им 
учение за природните енергии. Някои от тях са и преки участници в тогавашния 
дебат.29

Бележката на митр. Йеротей има много ясен адресат. Паралелът между начина 
на съществуване на човека и на троичните ипостаси е характерен за възгле-
дите на Христос Янарас и намира ясно продължение в учението на митр. Йоан 
Зизиулас за действителното човешко съществуване, за Църквата и общество-
то, както подчертава и митр. Йеротей в цитирания текст: човекът в Църквата 
носи „Божия начин на битие”.

4. Тезите на митрополит Йоан Зизиулас и ученията на 
отците

В антропологическото си учение, развито в многократно преиздаваната книга 
Битието като общение и множество последвали публикации, митр. Йоан развива 
освен това своето негативно тълкуване на човешката природа, отхвърлянето 
на възможността  за вечно битие и постулирането на два контрарно проти-
вопоставяни типа битийност (природен и ипостасен). Природата се идентифи-
цира с необходимостта, ограничаваща свободата, и трябва да бъде преодоляна, 
„трансцендирана” от ипостасата.

27  Cf. Ambigua ad Iohannem, 42, 26 et in: MPG 91, 1341D et 1344D [ed. Constas, v. II, 172 et 176-178].
28  Cf. Ambigua ad Iohannem, 36, in: MPG 91, 1289C [ed. Constas, v. II, 72]; Epistulae, 12, in: MPG 91, 493D. 
29  Първоначалното разшифроване на тази позиция е дело на Жан-Клод Ларше. Cf. Jean-Claude Larchet, La 
divinisation de l'homme selon Saint Maxime le Confesseur, Paris 1996, 141-151.
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„Основанието на Божията онтологична свобода не лежи в Неговата природа, а 
в личното Му съществуване, т.е. лежи в начина на съществуване, чрез който 
Той пребивава като божествена природа.” Човекът от своя страна има въз-
можност „да стане личност в смисъла, в който Бог е личност, т.е. автентич-
на личност”. Това може да стане чрез надмогващата природата ипостас/лице. 
„Лицето (person) се превръща самото в битие и едновременно с това … в 
конститутивния, установителния елемент” („принципа” или „причината” на „би-
тията”). Митр. Йоан изключва „всяка възможност лицето да се разглежда като 
израз или еманация на същността или природата на човека”.

За да изведе това положение, митр. Йоан заговаря за три различни ипостаси на 
отделния човек (биологична, социална и еклесиологична), при което само пос-
ледната е източникът на автентичното съществуване, на свободата и дейст-
вителното волево действие. Останалите трябва да се ипостасират „в съот-
ветствие с модуса на съществуване на еклесиалната ипостас”. „Провалената” 
природа се представлява от индивида.

Разликата между „индивид” и „ипостас” минава според митр. Йоан през крите-
рии като „затвореност-откритост” и „егоизъм-любов”. Оказва се, че атомът/
индивид е по дефиниция „нерелационно биващо” или носител на негативни коно-
тации, каквито напр. в антропологията са изолирането от останалите човешки 
същества или пък от творението въобще. Индивидът се мисли като неуспяла 
да се изяви персонално ипостас. (Веднага следва да се каже, че според отците 
той няма как да се стреми да стане ипостас, тъкмо защото по дефиниция от-
разява аспекта на общовалидното в единичното, чиято уникалност се изразява 
чрез термина „ипостас”.) Индивидът, респ. индивидуалността, обаче се гледа 
от митр. Йоан като „разпад на ипостасата”, който следва да се стреми да 
преходи в ипостас.

Радикалното отчуждаване между природа и лице довежда до мисленето на ипо-
стасата като конституирана изцяло от релацията/релациите между ипоста-
сите. Лицето се гледа като σχέσις, което гледане резултира в една релационна 
теория за ипостасата или лицето.30 

Вижда се, че притесненията на митр. Йеротей не са неоснователни. Антро-
пологическите теории на митр. Йоан разделят радикално природа и ипостас, 
изискват преодоляване на природата, с което поставят под много голям въпрос 
възможността за спасение, както го формулира християнското учение. Митр. 
Йеротей е принципно прав, дори тези теории да не кореспондират непременно 
със споменатите от него ереси. Справедливо е и отхвърлянето му на тезата, 
че волята е присъща на лицето, при което правомерно се позовава на Шестия 
вселенски събор. Наистина, Съборът поставя въпроса не в тринитарен, а в хрис-
тологичен план и затова е в единомислие с една от базисните тези на св. Мак-
сим Изповедник. 

30  Cf. John Zizioulas, Being as Communion: Studies in Personhood and the Curch, Ch. 1, New York 1985 [български 
превод: Иоан Д. Зизиулас, Битието като общение. Изследвания върху личностността и църквата, прев. Слава 
Янакиева, София 2013, 22-58].
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Св. Максим акцентира възможността за съществуването на две воли в едно 
лице (πρόσωπον) тъкмо чрез доказването на факта, че волята (τὸ θέλειν) е на 
природата (или природна, респ. по природа)31. (Впрочем на същото място той 
еднозначно извежда, че нищо природно не само у божествената и нетварна, но 
и у разумната и тварна природа не е подчинено на необходимостта и принуда-
та.32) Тъкмо между тези две изказвания обаче св. Максим развива положението, 
че съвсем не е едно и също да желаеш и как желаеш (τὸ πῶς θέλειν).33 Волята е 
природна сила, но начинът на нейното ползване (βούλησις или ποιὰ θέλεσις) е вече 
личностно формиран.

В този контекст св. Максим отбелязва, че γνώμη се отнася към προαίρεσις, 
към конкретното волево решение, по същия начин както ἕξις се отнася към 
ἐνέργεια.34 Както γνώμη, така и ἕξις се определят като „ὄρεξις ἐνδιάθετος” (вът-
решен стремеж или вътрешна предразположеност).35 Те са носещи фактори на 
самодетерминирането, при което ἕξις се асоциира непосредствено с изпълнение-
то (προχείρησις) в хода на времевия процес.36 Св. Максим свързва γνώμη с начина 
на живот (τρόπος ζωῆς).37 Така се подчертава, че тя стои във връзка не с логоса 
на природата, а с τρόπος χρήσεως, с начина на употреба на природните сили в 
рамките на съответния начин на живот.

Както силите, така и енергиите са, наистина, природни, но те биват персонал-
но конкретизирани, ипостасно определяни и насочвани посредством „филтъра” 
на хексисите-ἕξεις. Те са факторът, персонализиращ природното: персонализира-
щият фактор. Така намира обяснение и фактът на нееднаквата интензивност и 
насоченост на природните енергии, излъчвани от различните хора или обаче от 
един и същи човек в различни периоди от неговата лична история. Обвързването 
на конкретната волева енергия с лицето не въвежда нищо противоречащо на 
отците, стига преди това самата воля да е била разбирана като природна, а 
не персонална сила. 

5. Заключение

След всичко казано става необходимо да се заключи, че в спора между двамата 
учени митрополити проговарят две различни модерни школи в православната 
мисъл, на които не бих си позволил да слагам етикети (както прави това Ладу-
сьор чрез „неотрадиционалистка мисъл” относно митр. Йеротей или той самият 
чрез изявлението: „Парижката теология е съзерцателна и философска теология, 
отдалечила се от базисните предпоставки на теологията на светите отци на 
църквата”, обявявайки о. Йоан Романидис за „говорителя на отеческото учение, 

31  Disputatio cum Pyrrho, in: MPG 91, 292AB [български превод: Максим Изповедник, Диспут с Пир, прев. Яна 
Букова, София 2002].
32  Ibid., 293BC.
33  Ibid., 292D-293B.
34  Opuscula theologica et polemica, 1, in: MPG 91, 17C.
35  Ibid.
36  Disputatio cum Pyrrho, in: MPG 91, 324D-325A.
37  Ibid., 308B.
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ориентир за автентичните православни богословски критерии на светите отци 
на Църквата”38).

Общо и за двете е, че при обслужването на своите пристрастия те, както бе 
показано, си позволяват да влизат в ролята на редактори или даже цензори на 
отците учители. Отивайки всеки в своята крайност, те суспендират един или 
друг дял от техните учения. Това води до обедняване, до опростяване на слож-
ната и субтилна тяхна мисъл, която е неизменна характеристика на същински 
християнското богомислие. Нямам нищо против да се говори за „собствена ево-
люция на православното мислене” (Ладусьор). Православната традиция дейст-
вително има като своя иманентна черта иновацията. Но нейното разгръщане 
не става и не бива да става за сметка на постигнатото в историята или в 
противоречие с него.

Притеснителна е и реакцията на участниците в събора, прекратили дебата, 
въвеждайки някакви прагматични теми. Спорещите са били посъветвани, с една 
бележка, направена от патриарх Вартоломей, да отнесат тези теми към акаде-
мичните си занимания. Ако не друго, подобни действия издават липса на съзнание 
за значимостта на самите теми и начините, по които те биват формулирани.

В една последна бележка ще си позволя да отбележа пагубната роля на гнусли-
востта от философията, широко разпространена сред съвременните правос-
лавни богослови. Чрез нея те – от една страна – накърняват, за да не кажа 
осакатяват, мисловния свят на големите мислители от предвизантийския и 
византийския период с техните многобройни и драгоценни приноси към разви-
тието тъкмо на философията в собствения и строг смисъл на това понятие. 
От друга страна, споменатата гнусливост и демонстративният отказ от за-
нимания с философия провокират неизменно – както доказва историята и на 
християнската мисъл – до несъзнавано ангажиране с масово популярни и затова 
обикновено дефицитни философски платформи на своето време, което води до 
опустошаващи и самоунищожителни резултати.

38  http://www.johnsanidopoulos.com/2016/01/the-dangers-of-parisian-theology.html.
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Златина Карчева

ЙЕРОМОНАХ	ДИОНИСИЙ	ОТ	

ФУРНА	–	ИКОНОПИСЕЦ	И	

ВЪЗРОЖДЕНСКИ	ДЕЕЦ

Макар и за широката публика неговото име да 
не говори много, тези, които сериозно са се 
посветили на иконографското изкуство, позна-
ват неговата ерминия1 „Изяснение на рисува-
телното изкуство” (Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς 
τέχνης)2, която е основополагаща за всички 
по-сетнешни ерминии и представлява едно 
възрожденско завръщане към византийските 
иконографски образци и техники. Тази ерминия, 
разбира се, е оказала своето силно влияние и 
върху българските ерминии от ХIХ век. Все пак 
нека отбележим, че българските, както и мно-
го гръцки възрожденски художници тръгват по 
пътя на влияние от Запад и привнасят реди-
ца барокови елементи в своята „възрожденска 
иконография”, която се превръща в странна 
еклектика, която не следва наложилия се в 
Преданието източноправославен стил, носещ 

1 Ерминия (гр. ερμηνεία) – практическо ръководство за зограф, иконописец. Б.р.
2  Това съчинение е преведено на български език от покойния художник реставратор Атанас Шаренков и 
филолога богослов, професор по Нов завет в Богословския факултет на СУ Иван Ж. Димитров през 80-те години, 
но в крайна сметка не бива издадено. Самият Шаренков свидетелства, че цитира превода в ръкопис в ста-
тията си „Проблеми на технологията и техниката на стенописите в Зографския манастир „Св. Георги” в Света 
гора”. В: Светогорска обител Зограф, І, София 1995, с. 202, бел. 1.

Златина Карчева е завършила Националната художествена академия в Со-
фия през 1999 г. В периода 1996–1999 г. е стипендиант на фондация „Отво-
рено общество”; 2001–2002 г. специализира гръцки език и култура в Атин-
ския държавен Каподистриев университет. От 1998 г. до днес участва в 
различни изложби и проекти в страната и чужбина. Нейните интереси са 
основно във византийското изкуство и ренесансовата западноевропейска 
живопис. През 2006 г. издава книгата Византийски икони – практическо ръ-
ководство за изписване, издателство „Лик”, София. 

Изображение на Христос, намиращо се в  
монашеската килия на Дионисий,  
Света гора-Атон
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своята характерна богословска идейна зареденост (сн. 1). В противовес на 
тази тенденция работи именно иеромонах Дионисий. За него можем да кажем, че 
той представлява едно направление през ХVII–ХVIII век в Света гора-Атон, кое-
то се опитва и в крайна сметка успява да възроди оригиналното и богословски 
издържано иконографско изкуство от късновизантийската епоха.3 

Иеромонах Дионисий е роден през 1670 г. във Фурна, Аграфон, окръг Еврита-
ния, област Етолия, в семейството на свещеник Панайотис Халкяс. Неговото 
светско име не е известно. Неговият житиеписец и духовен наследник Теофан 
свидетелства, че той е бил принуден още на дванадесетгодишна възраст да се 
издържа сам и да си търси препитание в Канстантинопол (Истанбул), където 
останал четири години. След престоя си в столицата на отоманската империя, 
през 1686 г. „по Божие вдъхновение” се отправил към Света гора и се настанил 
в една келия в Карея – централното селище на Светогорската монашеска ре-
публика. Не е ясно дали в родната си Фурна е посещавал училище, но на Света 
гора той успява да учи задълбочено не само църковна, но и светска книжнина и 
най-вече да се занимава задълбочено с рисуване, и то използвайки древни образ-
ци и теоретически извори за иконографията. Вероятно не е имал възможност да 
се обучава при голям майстор, а по-скоро сам е търсил писмени извори и изрядни 
образци от късновизантийската епоха. Все пак едва ли е бил съвсем неук в това 
изкуство, тъй като иконите и стенописите му се отличават с висока естети-
ческа стойност и завидно изпълнение от техническа гледна точка. 

Все пак той сам споменава как дълго време просто е прерисувал образците на 
известния византийски художник Мануил Панселинос, докато започне сам да със-

3  Μιχαηλίδης, Μ., Цит. съч. кол. 1130.

„Пророк Йона” – предполагаема творба на Дионисий
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тавя образи.4 С течение на времето тол-
кова напреднал в това изкуство, че около 
него започнали да се събират и ученици.5 

През 1701 или 1711 г. Дионисий организира 
със собствени пари цялостно обновяване 
на килията си и възстановяване и изписва-
не на параклиса „Св. Йоан Предтеча”. Ве-
роятно в това му начинание са помагали 
неговите ученици. 

От кореспонденцията му знаем, че между 
1724 и 1728 г. той, заедно с малка група 
ученици, пребивава в родната Фурна, къде-
то изписват катедралния храм „Преобра-
жение Господне”. По време на революция-
та за национално освобождение на Гърция 
(1821 г.) храмът е изгорен и не остава 
нищо от работата на Дионисий. 

Той основава и подпомага активно изграждането на женския манастир в родното 
си място, където млади бедни момичета да имат възможност за добро възпита-
ние като домакини. От 1729 до 1734 г. отново живее и работи на Света гора, 
като през този период приключва обновяването на своята килия. През 1734 г. 
той поисква в писмо до патриарх Серафим да се завърне за постоянно във Фурна, 
за да основе там мъжка обител и школа за изучаване на свещените писания. По 
време на своя неуморен труд в Света гора той невинаги се радва на признание: 
често други зографи, ревниви заради неговите дарби, му пречат и го преследват. 

Бидейки изключително дейна и силна личност, Дионисий успява между 1734 и 
1743 г. да привлече достатъчно ученици около себе си и силни поддръжници във 
Фанари (Фенер) в столицата Константинопол, че да осъществи построяване-
то и финансовата поддръжка на манастира „Живоносен източник” край Фурна. 
Той успява и в начинанието си да организира училище по общи науки, от което 
излизат видни будители на гръцкото национално възраждане като Йоанис Ди-
митриадис, Сергиос Макреос, Кирилос – ръководител на Козанското училище и 
виден светогорски духовник, Хрисантос Етолийски, Йосиф и Козма Етолийски. 
Той успява да основе и иконографска школа, която да продължи неговото дело 
за възраждане на древната православна традиция в областта на иконография-
та. Нейни възпитаници стават едни от най-известните иконографи на ХIХ век 
в Тесалия и Евритания – Георгиос Георгиу от Маврилос и Георгиос Анагност от 
Фурна.6 

4  Διονυσίου ‘Ιερομονάχου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, ‘Ερμηνεία τῆς Ζωγραφικῆς Τέχνης. Ἔκδ. Ἀ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως. 
Ἐν Πετρούπολει 1909, с. 6.
5  Βασιλείου, Π. Ι., Διονύσιος ὁ ἱερομονάχος «ὁ ἐκ Φουρνᾶ ἱστοριογράφος» (1670 – τό ἀργότερο 1745 πιθανόν). В: 
Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. 4, кол. 60 сл. 
6  Δημαρᾶ, Κ., Θεοφάνους τοῦ ἐξ ̉Αγραφῶν, Βίος Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶς, ̉Αθῆναι 1938, с. 50 сл. 

„Христос Пантократор” –  
предполагаема творба на Дионисий
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В крайна сметка се оттегля в планинската област на Аграфон, района на род-
ната му Фурна, където пребивава заедно със свои верни ученици. Починал във 
Фурна през 1745 г. и е погребан в двора на неговия манастир.7 

Дионисий оставя след себе си и богато кни-
жовно наследство. До нас са достигнали мно-
жество негови писма, надписи върху негови 
икони, две асматични последования, едното 
посветено на свещеномъченик Серафим, ар-
хиепископ на Фанар и Неохори, а другото – 
на манастира „Живоносен източник” във 
Фурна, като второто е изгубено. Най-обем-
ният запазен текст, излязъл изпод негови-
те ръце, е известното и твърде значимо за 
по-сетнешното развитие на ерминиите: „Ер-
миния на зографското изкуство” (Ἑρμηνεία 
τῆς ζωγραφικῆς τέχνης). Според изследовате-
лите някои негови части са претърпели в 
по-късно време известни интерполации8, но 
като цяло текстът е добре запазен и ана-
лизиран. Той се разделя на две основни час-
ти – първата представлява „Технология”, а 
втората условно е наречена „За сюжетите”. 
Докато в първата се дават единствено тех-
нологически съвети-рецепти относно техни-
ката на материалите и изграждане на образите, във втората се дават кратки 
описания на каноничните образни постановки. Първата е ясно, че има за извори 
по-ранни съчинения, писани в ранната отоманска епоха, но след 1500 г. и включ-
ва и някои западни техонологически открития. Въпреки че се споменава името 
на знаменития късновизантийски художник М. Панселинос, едва ли Дионисий е 
черпил пряко от толкова ранни текстове, а и в постановките, описани от Ди-
онисий, влиянието на Теофан Критски е много по-явно от това на Палеологовата 
епоха, в която твори Панселинос.9 Втората част се нарича от по-късни автори 
и „Иконография”. Тя обхваща 582 описания на сцени от Стария и Новия завет, от 
Откровението и Второ пришествие, от житието на Пресв. Богородица, апос-
толите, мъчениците, сцени от Вселенските събори, някои светийски чудеса и 
Месецослов. Последната част дава съвети относно изписването на куполните 
и базиликални църковни постройки, фиали и трапезарии. Накрая е разположено 
епиграфското съдържание на надписите на свитъците от различните сцени. Тъй 
като вероятно изворите за тази втора „иконографска” част са били недоста-
тъчно, някои, особено старозаветни сцени, просто се изброяват или се описват 
съвсем накратко. 

7  Пак там, кол. 61-62.
8  Виж Мутафов, Ем., Европеизация на хартия – съчинения за живописта на гръцки език през първата полови-
на на ХVІІІ в. София 2001, с. 127-128.
9  Мутафов, Ем., Цит. съч., 128, 130. Някои от предполагаемите първоизвори на Дионисиевото произведение 
са включени като приложения накрая на цитираното издание на Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως.

„Св. Теодор Тирон, св. Теодор Стратилат, св. Ди-
митрий” – предполагаема творба на Дионисий
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Дори и при липсата на писмени из-
вори, все пак авторът е могъл да 
състави повечето от статиите 
по принципа на събирането и наб-
людението, тъй като е имал пред 
очи огромното духовно и зографско 
наследство на светогорските ма-
настири. Ако текстът, както отбе-
лязват специалистите, е писан от 
1701 г. до 1728/33 г., то авторът и 
неговият помощник-ученик Кирил от 
о. Хиос, са имали време да съста-
вят текста по този принцип.10 Що 
се отнася до украсата на църковни-
те и манастирски сгради, Дионисий 
е използвал по-стари извори, прило-
жени от гореспоменатия издател в 
третото приложение на неговото 
издание. Тъй като отделни сцени 
нямат аналог в светогорското из-

куство и е трудно да се установи откъде са заимствани, някои автори предпо-
лагат личен творчески елемент при съставянето на сцените.11

Като художник той ни е познат от не много творби. Икони, запазени до нас, са 
следните: „Св. Йоан Предтеча” от параклиса „Св. Йоан Предтеча”, килията на 
Мелетий, Карея, в Света гора-Атон; „Св. Дванадесет апостоли”, ман. Каракала, 
в Света гора-Атон; „Христос Велик Архиерей”, „Богородица – живоносен източ-
ник”, „Св. Йоан Предтеча”, „Св. св. Петър и Павел” – в храма „Св. Преображе-
ние”, село Фурна, Евритания; „Иисус Христос”, „Пресв. Богородица”, „Св. Иоан 
Предтеча” – в парклиса „Св. Иоан Предтеча” в ман. „Живоносен източник”, Аг-
рафон, Евритания; „Успение Богородично”, с. Домиани, Евритания. 

Стенописи, запазени до наше време: параклис „Св. Йоан Предтеча”, килия на 
Мелетий, Карея, в Света гора-Атон; храм „Св. Василий”, ман. Редина, в Тесалия12.

10  Пак там, с. 129-130.
11  Виж пак там, с. 130.
12  Виж Мутофов, Ем., цит. съч., с. 134.

Житийна икона на св. Йоан Предтеча –  
предполагаема творба на Дионисий

„Шестокрил ангел” –  
предполагаема творба на Дионисий
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Политическите вярвания на евангелистите в САЩ, борбата на Кентърбърийския 
архиепископ срещу антисемитизма, Фейсбук и Църквата – това са темите, ко-
ито включваме в настоящия медиен обзор на Християнство и култура.

***

Политическите вярвания на евангелистите

Десет минути преди началото на неделната служба в храма „Фрий Чапъл” в Гейн-
свил, Джорджия, микробуси докарват вярващите от северния и южния паркинг 
към храмовата зала, която събира три хиляди души.1 Новодошлите се посрещат 
с кафе и понички във фоайето. Отвътре залата е оборудвана със светлинна и 
озвучителна система, подходящи за концерт на софт-рок група; през по-голя-
мата част от службата звучи християнски поп. През последното десетилетие 
тази петдесятна общност значително се разраства благодарение на пастор 
Франклин: сега тя разполага с няколко кампуса в района и набира средства от 
даренията на редовните участници в службите. Допълнителна особеност е, че 
пасторът е и член на настоящия „евангелски съветнически борд” към Белия дом.

По социологически данни от 2011 г. белите евангелисти в САЩ са групата, 
която в най-висока степен смята, че личният морал е изключително важен по 
отношение на президента. След изборите от 2016 г. обаче нещата се преобръ-
щат: като цяло, днес белите евангелисти в най-малка степен споделят това 
виждане. Логично според данни на изследователския център „Пю” нивото на 
одобрение на настоящия президент на САЩ в рамките на тази група е изключи-
телно високо – около 80% (като нивата на неодобрение сред по-младите от тях 
са относително по-високи).

Но как евангелистите обясняват подкрепата си за някого, който има три брака 
зад гърба си и чиито биографи досега не са го представяли като човек, който 
се вълнува особено от въпроса за личното си спасение? Ед Хенри, сенатор от 
Алабама, смята, че „той просто не се преструва на такъв, какъвто не е”. Съ-
щевременно сенатор Хенри е един от няколкото политици от Алабама, които в 
продължение на месеци критикуват щатския губернатор (сам виден баптист) 
за прикриване на извънбрачна връзка; Хенри не вижда конфликт между това 
обстоятелство и подкрепата си за президента. Според други евангелисти пък 
назначението на Нийл Горсък във Върховния съд е доказателство за това, че 
атаката срещу тях в рамките на съдебната власт като цяло вече е в миналото.

1  „The political beliefs of evangelical Christians”, www.economist.com (01.07.2017).
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Когато пастор Франклин започва да разказва за посещението си в Белия дом, 
залата във „Фрий Чапъл” се изпълва с аплодисменти. „Много се радвам, че в 
Белия дом се казва Господнята молитва”, казва пасторът на енориашите си. 
Проповедта му не съдържа почти никакви политически препратки; вместо това 
той обръща внимание на нещата, които могат да се постигнат, когато човек 
изостави съмнението в личните си способности. Към края той все пак се за-
връща отново към президента с думите: „Предричам, че Бог ще отвори широки 
порти за неговия народ през 2017 г.”.

***

Църквата „Фейсбук” никога няма да се случи

Човек лесно може да разбере защо Марк Зукърбърг, изглежда, придобива божест-
вен комплекс.2 Към момента неговата социална мрежа разполага с около два ми-
лиарда потребители на месец, която я превръща в общност, по-голяма от всяко 
вероизповедно разклонение на християнството. В този смисъл вероятно може и 
да се разбере защо Зукърбърг вижда мрежата си като възможна алтернатива 
на Църквата.

Не става въпрос за измислена възможност: в една реч от края на миналия юни 
самият Зукърбърг казва, че Фейсбук би могъл да запълни „празнината” в човеш-
ките животи, оставена от „отдръпването” на Църквата; пояснява, че „мнозина 
вече имат нужда да намерят подкрепа и усещане за цел другаде”. 

Напълно нелепо е да се води сериозен спор с това виждане за „божеството на 
XXI в.”, но все пак: Църквата предлага живот, който е диаметрално противо-
положен на културата, която Фейсбук насърчава и от която се храни. На първо 
място, църквите са разхвърляни – те не са организирани от никакви алгоритми 
и не предлагат индивидуална кройка, която да пасва на всеки отделен потре-
бител. Напротив, все същите богослужения и песнопения за всички от всички 
краища на света, от които никой не е в състояние да отстрани парченцата, 
които не му допадат. Седмица след седмица верните се сблъскват с неудобни 
библейски пасажи, неразгадаеми тайни, истини, които ги карат да се чувстват 
неудобно. За разлика от Фейсбук, Църквата ни казва, че ние не сме в центъра 
на света.

Вместо да ни насърчава непрекъснато да показваме най-доброто от себе си, 
Църквата ни кара да се гледаме в цялост, даже да се вторачваме в онези неща, 
за които с радост бихме се престорили, че не съществуват. Фейсбук, напротив, 
ни предлага едно ограничено, бедняшко, стеснено виждане за самите себе си – 
онова, което смятаме, че приятелите ни имат за нас, подсилено от виртуални-
те им реакции и споделяния. А Църквата в най-добрия случай ни свързва с хора, 
които иначе никога не бихме смятали за приятели. Разбира се, съществуват 
групички и компании; но всички заедно стоим на една трапеза, пием от една 

2  „Mark Zukerberg, the Church of Facebook can never be. Here is why”, www.theguardian.com (29.06.2017).
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чаша, пеем същите песни и казваме същите молитви. Господнята молитва, в 
крайна сметка, е в множествено число. Това е разрушаване на прегради, усещане 
за взаимна отговорност и зависимост, тържество на слабостта – недезинфек-
цирано и свръхздравословно преживяване на човечеството. 

Изобщо една добра Църква е много повече от социална мрежа: тя е място за 
опит с отвъдното, за тишина, пространство, почитание, мир, богатство и дъл-
бочина. Независимо колко наедро вижда нещата Марк Зукърбърг, неговото виж-
дане никога няма да може да си съперничи с всичко това.

***

Архиепископ Уелби за антисемитизма

Кентърбърийският архиепископ Джъстин Уелби призовава за изграждане на 
мостове към еврейската общност, за да бъде предотвратен нов възход на анти-
семитизма3. На слово, произнесено в мемориала „Яд Вашем” в Йерусалим, Уелби 
отбелязва, че „в рамките на европейската култура корените на расизма като 
цяло могат да се открият в антисемитизма. Това ни връща повече от хилядоле-
тие назад в историята на европейското християнство. В границите на нашата 
традиция са натрупани векове след векове на омрази, в които един народ бива 
мразен по-особено, по-жестоко и по-непреклонно и систематично от всеки друг 
народ. Евреите успяват да напреднат в науката, изкуствата, музиката, да ос-
новат икономики – човек би казал, че би трябвало да се разбираме отлично. Но 
сега, с модерния възход на антисемитизма, ние отново трябва да се посветим 
на изграждане на мостове и приятелства, на разбиране, толерантност, един-
ство и мир”.

Това е първото посещение на водача на англиканската общност в Светите 
земи. Главният равин на еврейската британска общност Ефраим Мирвис, който 
придружава Уелби, отбелязва: „Много бих искал да изпратя едно послание назад 
в историческите анали – към Клифърд Тауър в Йорк, където 150 евреи са убити 
през 1190 г., към средновековните общности, пострадали от гонения, към всички, 
чийто живот е пострадал от походите на кръстоносците; да им кажа, че днес 
един равин и един архиепископ на Кентърбъри се молят заедно, като приятели, 
в свещения град Йерусалим”.

***

Защо европейските мюсюлмани не са единни?

В европейския ислям нищо не върви по план.4 Според мечтания сценарий на воде-
щите политици в Европа мнозинството от местните мюсюлмани би трябвало 
да осъди тероризма колективно и гръмко. В резултат би възникнал нов консен-

3  „Justin Welby: Christians must unite with Jews to halt rise of antisemitism”, www.theguardian.com (03.05.2017).
4  „Why Europe’s Muslims do not chant in unison, as its politicians would like”, www.economist.com (18.06.2017).
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сус, насочен към борба с неговите най-нови и ужасни форми, познати от Ница, 
Брюксел, Берлин, Манчестър и Лондон. 

Реалността обаче е различна. На планираното за 17 юни в Кьолн шествие под 
надслов „Не в нашето име!” например се появяват около три хиляди души – 
вместо очакваните над десет хиляди. Вероятната причина: най-голямата ор-
ганизация, представляваща мюсюлманите в Германия – Турско-ислямският съюз 
за религиозни дела – заявява, че протестът не бива да се ограничава само до 
представителите на една религия, защото това би затвърдило стигмата върху 
самата религия. За съжаление подобна дистанция между мюсюлманските пред-
ставителства и официалната местна политика може да се наблюдава също и 
във Франция и Великобритания. Междувременно в по-малки европейски държави 
(Холандия, Белгия) зараждането и възходът на единна и отговорна политика в 
мюсюлманските среди се възпрепятстват от чисто социологически фактори: 
мюсюлманите там произхождат предимно от бедните райони на страни като 
Турция и Мароко и просто не са в състояние активно да се включат в полити-
ческия живот на местно ниво.

В крайна сметка навсякъде става въпрос за един и същ проблем: като цяло, 
сцената на исляма е голяма, разнообразна и свадлива; характеризира се с бо-
гословски, идеологически, етнически и личностни съперничества. Поради тази 
причина е малко вероятно в скоро време ислямските водачи да поведат битка 
срещу тероризма по начина, по който политиците биха искали това да се случи. 
Разбира се, това не означава, че нещата са безнадеждни. Огромното мнозин-
ство мюсюлмани, живеещи в Европа, имат осъдително отношение към терори-
зма и действително понасят тежки преки и косвени страдания при извършване-
то на всеки терористичен акт. Но за да постигне някакъв политически ефект, 
намесата в една толкова разнородна среда изисква тежка работа – в това 
число много говорене, но и много слушане.


