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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТУРД 

 

1.1 Актуалност на проблема 

Човекът е единственото разсъждаващо живо същество, което се 

вълнува и търси безсмъртието и вечността. Но в своите търсения прозира, 

че не е сам в този свят. Човекът е потопен в една реалност, с която е 

свързан по много начини. Освен от природните дадености, човекът е 

заобиколен и от себеподобни, които имат същите копнежи и желания като 

него. И неволно достига до вечния въпрос – за смисъла на човешкия 

живот.  

Търсейки смисъла на живота, човек открива, че е странник в този 

свят, че неговото отечество не е от този свят, че съществува, но с друга, 

неведома цел. Трябва да се съгласим, че смъртта не е и не може да бъде 

единствената реалност, единственият край, за който живеем. И само 

тогава, когато разберем, че животът ни е даден с определена мисия, че 

трябва да се живее възможно най–добродетелно, ще ни стане ясно, че сме 

най–съвършените същества в нашата реалност. Ако по този начин 

почувстваме съществуването си, ще изпитаме цялата радост от живота. 

Само такъв, добродетелен живот си струва да се живее и тази радост 

свидетелства, че сме единствени и неповторими, че всеки човек е 

уникален, роден с правото да се радва на живота. 

В опитите да се разбули тайната на съществуването, първото 

заключение, до което се достига, е фактът, че иска или не човек се среща 

със смъртта. Тя е реалност в неговия живот, от която не може да избяга. 

Всичко живо е смъртно и нищо не дава някаква сигурност за обратното. 

Материята може да ни помогне много в живота, но все пак в краен случай 

тя представлява само средство временно да се преживее.  

Единствено решение на проблема на екзистенцията в Православната 

Църква е аскетизмът. Чрез самодисциплина, в душевни борби и трудни 
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решения на волята се стига до състояние, в което става възможно 

различаването на истинното от илюзорното (вж. Гал. 2:20). Защото когато 

човек търси смисъла на живота, най–трудното е да се различи реалното от 

привидното (срв. Рим. 3:28).  

Откриването на истината реалност само по себе си не води до 

откриване на автентичното качество на човешкия живот. И само тогава, 

когато се стремим да разберем живота, ставаме способни да живеем в 

съгласие и да изграждаме лични отношения с другите хора. Взаимното 

разбиране и любовта могат да се придобият единствено след определена 

духовна подготовка, която ще помогне на човека да опознае 

екзистенциалните очертания на своята личност. 

В наше време наблюдаваме нарушения в междуличностните 

човешки отношения. Този проблем, който засяга всеки отделен човек, не 

може да се реши по друг начин освен чрез осъзнаването на това „кой съм и 

какво съм”. Само тогава, когато човек опознае себе си, може да опознае и 

другите. Длъжни сме да приемем факта, че едва когато опознаем и 

възприемем собствената си екзистеницална индивидуалност, можем да 

разберем „присъствието” на другите и единствено тогава можем да се 

опитаме да се „срещнем”. Но за да се стигне до познаване на 

екзистенциалните контури на собствената индивидуалност, до някаква 

цялостна представа за себе си, необходимо е подчинение на началáта на 

аскетския живот. Трябва да се пренебрегнат множеството индивидуални 

проблеми, човек да се затвори в себе си, докато не познае двете основни 

страни на отношението ни към живота и към самия себе си – кое е 

наистина реално и кое е заблуда (срв. 5 Мой. 30:19).  

Отношението към самия себе си включва познание на това кое е 

наистина реално. Така човек е принуден да влезе във вътрешна битка със 

себе си – акт, при който се отдръпва от комфортната екзистенция (от това, 

което е заблуда) и се приближава към това, което е наистина реално и 
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успешно – направеното с богочовешкото дело на Христос. Без да има 

отношение към собствената си личност, човек не живее в Христа. 

Търсейки постоянно сензационното в света, човечеството живее в 

заблуждение и единственото нещо, което остава, е постоянното желание 

съществуването на човечеството да продължи по възможност без Бога, без 

пътят на преобрзуване, завещан ни от Него. Пътот на преобразуване има 

аверзивна мотивираща система, защото е труден, динамичен и изтощаващ 

по отношение на хората, които го приемат. За тях дори се смята за опасен, 

тъй като постоянно принуждава към активно намаляване на 

любопитството към живота, а това усилва безпокойството на личността и 

намалява качеството на живота. И въпреки това е единственият успешен 

метод, при който чрез отношението към собствената си личност реално да 

се достигне вечна близост с Бога (срв. Гал. 4:19). 

За съвременното човечество това е проблем, който струва ни се 

измъчва всеки един индивид. Заобиколени с безброй човешки бития, 

оставаме сами. Най–голямата трагедия, която е застигнала днешния човек, 

е именно трагедията на самотата. От дълбината на съзнанието излиза 

самотния писък на душата, който измъчва и с многообразието си от 

ежедневни превъплъщения. Самотата днес представлява най–

тайнственият, най–скритият, но същевременно и най–общият проблем на 

човешката душа, която живее с цялото изобилие на модерната 

екзистенциалност. Дълбоко чувство на самотност измъчва съвременния 

човек и това е заболяване, което не може да бъде излекувано с 

придобиване и трупане на още повече материални блага, които все пак 

някак си ни помагат да излезем от пространството на самотата си, но 

винаги под прикритието на самоизмамата и самозаблудата. Материалните 

богатства затормозяват и усложняват живота: богатият избор от 

комуникации и широкият набор от различни ситуации са предизвикани от 

социалната природа и плуралистичния характер на съвременната реалност. 
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Но всичко това не може да спаси човека от неговата самота. Колкото 

повече той се стреми да осмисли живота си с различни суетни неща, 

толкова повече разбира, че е просто жертва на желанието да се освободи 

от самотата си.  

Свидетели сме на изобилие от материални блага, с които е обкръжен 

всеки човек, но също така сме свидетели и на огромната пустош, която 

владее наоколо. Имайки всичко, нямаме нищо! (вж. Мат. 8:35) Особено 

като знаем, че това, което имаме – няма с кого да бъде споделено. 

Състоянието на самотния човек е екзистенциален проблем на днешния 

човек. Изморен и изтощен от живота, който живее и разбирайки дълбоката 

самота и отчужденост на хората, които го обкръжават, той търси изход в 

уединението, в което най–сетне да намери мир. Той се опитва да открие 

допирни точки с това уединение, за да се освободи от самотата, която 

психически го натоварва. И когато най–накрая успее да се озове в толкова 

желаното пространство на уединение, намира единствено това, от което 

искал да избяга. Защото често единственото което вижда, попаднал в 

уединение, е вътрешна празнота. Няма ги белезите на блага тишина, няма 

я гостолюбивата личност на добрия самарянин, който ще полее с вино и 

елей раните на самотата. В уединението си той намира само разбойниците, 

които са наранили душата му и са я оставили полумъртва (вж. Лк. 10:25–

37). 

Изначално човекът копнее за сродна душа, копнее за личност, на 

която да може да разкрие всички свои душевни болки, но стремежът да се 

излезе от състоянието на самотност не е единствено проблем на 

случващото се, където се извършва подмяна на една трагедия с множество 

подобни трагедии. Във всички случаи човекът изживява единствено 

мъките на съществуването.  

Изходът от това състояние на самотност, което представлява 

сериозен екзистенционален проблем, може да се намери единствено 
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посредством търсене и намиране на нови ценности в живота. А тези нови 

ценности могат единствено да се основат на онова, което е извор на 

живота. Единствено от Животодавеца може да се вземе смисъла за 

съществуването. Всяко по–различно онтологично тълкуване на живота 

неминуемо води до задълбочаване на самотата и до изгубване на смисъла 

на живота.  Тогава, когато в сърцето си потърсим Христа, ще открием че 

то е мястото, откъдето трябва животът да започне. Само ако се уединим в 

себе си, само когато започнем частица по частица да отхвърляме всички 

наслоения от сърцето си, които са го превърнали в непрестъпно за 

Божията благодат – само тогава ще открием смисъла на живота. И тъкмо в 

това се открива смисъла на монашкия подвиг. Монахът, затваряйки се в 

своята килия като в гроб, чака времето на възкресението, когато всички 

гробове ще се отворят и живите ще срещнат своите възкръснали мъртви. 

Но това все пак представлява само една метафора. От нас се изисква не 

тялото да затворим, а своя ум в неговата килия – сърцето, та съглеждайки 

цялата вътрешна пустош, то да почне да зове: „Господи Иисусе Христе, 

помилуй ме”. Това е жертвата, която търсим, за да принесем чиста 

молитва пред олтара на нашето сърце. 

Само ако успеем от дълбината на нашето сърце да призовем името 

Христово, което е единственото име, с което можем да се спасим, ще 

открием, че не сме сами в света, ще открием, че съществува още една 

Личност, Която кротко чака да отворим заключените порти на нашето 

сърце. 

 

1.2 Основна хипотеза 

Целта на всяка дисертация е да се изложат оригиналните мисли на 

автора. А цел на тази дисертация е да се проучи начинът, по който 

Богочовекът позволи в човешкия род да има място за въплъщение на 

Логоса. За тази цел са използвани творби на повече свети отци и 
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съвременни богослови. Но да подчертаем какво представлява основна 

хипотеза на тази дисертация. 

Въплъщението на Богочовека Христос има интегрираща функция за 

създаване на метод за κοινωνία (communicatio) на Бога с човека. Първата 

подфункция е с цел човекът да се отдели от греха чрез общението – 

communicatio с Него. Втората е възможността на човешкото обожение до 

степен на повторно интегриране на човека с Бога.  

Христос видоизмени йерархията на ценностите след 

грехопадението. Любовта към Бога и към ближния е христологическото 

съдържание в създадения от Него метод на добродетелно 

усъвършенстване на ума на човека. „Възлюби Бога и възлюби ближния си 

като себе си” (Мат. 22:37–40) е принцип, даден от Богочовека, с цел умът 

на човека да се освободи от неумерено самолюбие (от гледна точка на 

неговия краен егоизъм) и омраза. 

Човекът отхвърли принципа на създадения образ Божий в него и 

избра да следва светските удоволствия. Затова стана плен на много 

страсти, които постепенно се срастнаха с неговата душа. 

Вътре в човека се случва дезинтеграция, която може да спре само с 

получаване на нова свобода в Богочовека Христос. Неправилната употреба 

на страстите при човека имат дезинтегриращ ефект, а реинтегриращ ефект 

има подвижническият живот. Самолюбието е ключовата изява на 

човешката греховност. Сега при човека има липса на интерес за 

придобиване на по-високи добродетели. Това го води в посока, противна 

от зададената. Греховното желание за земна слава „премести” човека на 

психологическо ниво от онтологичното му ниво на придобиване на 

Божието подобие. От живота на човека изчезна стремежът към 

богоуподобяване. Това произлиза от погрешното използване на 

природните способности. Човекът сега е самоосъден да търси 

удоволствия, които не могат да го заситят. Всичко това произлиза от 
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самолюбието. Желателната способност на душата е острастена. 

Преображението се случва с пречистване чрез любов и въздържание. 

Порочният живот се отличава с процес на дезинтеграция и разрушава 

позитивния христологичен аспект на човешкото устройство. Естествената 

способност за духовно удовлетворение, противно на природата, е 

изопачено в търсенето за светско удоволствие. Дезинтеграцията е 

отделяне от Божия есхатон.  

Любовта към ближните и самолюбието са две противоположности, 

както е казал и Богочовекът (Мат. 22:37–39). 

Всички пороци, придобити в живота на човека, са причина за 

дезинтеграция от Бога, докато отричането и дисфункционалното 

унищожаване на пороците оформят човека до целта, за която е създаден. 

Взаимността между божествената и човешката воля на Христос 

създава историческа възможност за останалото човечество за повторна 

интеграция по точно определен метод. Това означава, че ако човек приема 

божествените атрибути чрез communicatio, в този случай и Бог приема 

подобието при хората. Стремейки се да постига степените на духовен 

напредък и развивайки в себе си Божието подобие, човекът придобива 

обожение. Този процес на вътрешно усъвършенстване в добродетелите, 

проповядвани от Христос Богочовека, води до характерна взаимност – 

communicatio – чрез молитва. 

На човека му остава да развие средната фаза. Той съдържа в себе си 

битието и вечнобитието, а временно трябва да придобива благобитието, 

където свободата на човешката воля играе много важна роля. Свободната 

воля трябва да се усъвършенства от психологично към онтологично ниво. 

Само тези вярващи, които пазят Божиите заповеди – да вършат делата на 

Богочовека, които Той изпълни със съдържанието на всички добродетели 

– се уподобяват на Логоса и постигат богопознание (срв. Йн. 8:32). 
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Очистването от страстите е подготовка за вътрешното пребиваване 

на Христос във всеки човек. Бог винаги иска да се въплъти и да стане 

човек в достойните. Христос се ражда в човека чрез неговите добродетели. 

Стремейки се към безстрастие, ἀπάθεια, човекът вътрешно се облича в 

Христос. Той съдържа всички възможни добродетели, затова и 

придобиването им ни прави участници в Христовото битие. Стремежът 

към безстрастие постепено създава условия за вътрешно преобразяване. 

Презирането на всички страсти носи съвършена любов, а тя създава 

условия за показване на любов към всички. Любовта е връх на всички 

добродетели, крайна победа над всички страсти, тя дава сила на човешката 

реинтеграция. 

Реинтеграцията на човешката личност единствено е възможна в 

евхаристията – това е целта, от която човек отстъпи с първородния грях; 

вместо да се уподобява на Бога, той се отдалечи от Него. Живеейки с Бога 

в евхаристията, човек поправя грешката от първородния грях, когато 

пожелал да стане бог по природа. 

 

1.3 Цел и задача на изследването 

Предмет на изследване в този труд са Христологическите и 

сотирологическите аспекти в Евхаристийната реинтеграция на личността.  

 Основният понятиен апарат на Христологическите аспекти включва 

проблеми както: Боговъплъщението, природата и устройството на човека, 

деинтеграция и реинтеграция на личността, при това свързвайки ги с 

Евхаристията, която представлява мястото, където се случва цялостно 

единение на човека с Бога.  

Защото този труд се опитва да отговори на въпроса дали всички 

останали моменти от Божествения Домострой представляват само 

подготовка на това което се случва в евхаристията; – от тук, този въпрос е 

свързано с един друг по конкретен въпрос: трябва ли целокупният живот 
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на човека, всъщност да бъде благодарение. Несъмнен е факта, че целта на 

човешкият живот е обожението, ставане на богове по благодат – в един 

конкретен и съвършен съюз с Бога. Тъкмо в евхаристията човека става 

едно с Бога. Основа на евхаристията е бого-центричният поглед на човека. 

Човека не е създаден като същество достатъчно само за себе си. Той, 

конячно и вечно, ще се реализира единствено само тогава когато „ще 

съществува” в Бога. Между човека и Бог има нужно и динамично 

отношение. Тази мисъл се препознава низ цялата Христология и 

Сотирология на последователен начин. Като конкретна задача в 

докторската дисертация се явява и дефинирането на целта и смисъла на 

Евхаристийната ре-интеграция на личността. Цел която се открива само с 

правилно поемане на Евхаристията и мястото на човека в Нея. 

С явлението на греха се губи Богочовешкия порядък на човешката 

личност, човек отпада от Бога и се променя сърцевината на личността. 

Богочовешкият метод на живот се заменя с метод, чужд на човешкото 

естество. Човекът губи спокойствието в своето съществуване и настъпва 

сблъсък между физическите и метафизическите части в човека. Човешката 

воля получава греховна нестройност, затова реинтеграцията на човешката 

личност е възможна единствено чрез правилно насочване на човешката 

свободна воля. Правилното насочване на човешката воля се случва в един 

по–дълъг процес на сблъсък на волята с желанието, сблъсък на 

константното намаляване на желанията и постепенното нарастване на 

волята за единение с Бога. Доколкото не сме в тялото на Христос 

Спасителя – правим едно – изпълваме се с грехове и страсти, а с това 

невидимо се изпълваме с дявола, с неговата „пълнота”. Защото чрез 

страстите и греховете той невидимо и тайно живее в нас, невидимо и 

тайно участва в нашите (човешки) мисли, в нашите чувства, в нашите 

желания, в нашето разположение, в нашето отношение, в постъпките, в 

делата, особено в нашите грехове и падения. Тайно и невидимо той 
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напредва чрез нашите неправди, наслаждава се чрез нашите страсти, лъже 

чрез нашите лъжи, похотства чрез нашите похоти, щети чрез нашите щети, 

мрази чрез нашата омраза, злочества чрез нашите зли дела, греши чрез 

нашите грехове (1 Пет. 5:8). Така хората стават „духовни чеда на дявола”, 

а той невидимо става наш „духовен отец” и владее с всички елементи на 

човешкото битие и на престола на ума, и на престола на сърцето, и на 

престола на съвестта, и на престола на волята. Това означава, че чрез 

страстите и греховете той духовно и цялостно се въплътява в човешкото 

битие. Понеже дяволът чрез греха целият се е въплътил в света, затова 

Господ Иисус Христос дойде на света, стана човек, въплъти се в нашия 

свят, победи греха и създаде „методология за спасение” на човешкия род. 

Преди това никой, освен Бог, не е могъл и не може да победи и да 

обезоръжи дявола и неговите главни сили – грехът и смъртта. Това може 

да направи и го направи единствено Господ и Бог Иисус Христос, Който в 

цялост (освен греха) прие човешкото тяло, давайки на човешкия род 

цялостно достъпна пълнотата на Своето Божество. Господ Иисус Христос 

направи едноставна методология за спасение на човешкия род, единствена 

възможност за Евхаристийна реинтеграция на личността на човека. 

Насочването на човешката свободна воля е конкретна задача на 

Христологията – на Богочовешкото дело на земята. Конкретността на 

задачата в тази дисертация произлиза от Христологическият метод, 

целокупното проявяване на Богочовекът Христос, до откриването на 

Евхаристията като корона на метода който се показа като 

сотирологически. Още от създаването на света човекът е като корона на 

цялото творение; той беше призован от цялото творение да го приведе в 

крайното му състояние и в неразделим съюз с Бога. Пропуснатата 

възможност на човека да направи съюза се възмездява от спасителната 

стойност на Църквата и Евхаристията в нея. 
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Заключението от търсенето се насочва в дефинираният цикъл на 

отношение и живеене на Богочовека Христос на земята. С Христос като 

Богочовек, есхатонът вече влезе и действа в историята. Есхатонът на 

Царството Божие е крайното изпълнение и крайното осмисляне на 

човешката история. Царството Божие не е отрицание на историята, а 

изкупление и осмисляне на историята, нейното изпълнение в Христос 

Богочовека, Който е пълнота на времето, „пълнота на Този, Който 

изпълнява всичко във всичко”. 

Изпълването на всичко във всичко представлява ре-интегрирането 

на личността в рамките на Евхаристията – в, от Христа въз поставената 

Църква. С влизането в Църквата, човекът тук и сега придобива 

възможност да участва в победата над смъртта, придобива възможност да 

осъзнае, че е създаден за вечен живот и за радостно и любовно битие. 

 

1.4 Метод на работа 

В работата на тази докторска дисертация пременен е аналитически 

синтетическият метод на изпитване. На анализ са поставени 

христологичните и сотирологичните аспекти които ги съдържа и които са 

въз поставени – конкретно събрани елементи от двата аспекти на 

Богочовека Христос в Евхаристията. Докато със синтеза се оценява 

степента на ре-интеграция на личността който се случва в Евхаристията.  
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2. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

  

2.1 Човекьт като личност 

Всяка личност, която търси да извиси себе си, започва с нарушение 

на природата, на отделното, индивидуално битие, извършвайки нещо, 

което е противно на делото Христово. „Който не събира с Мене, 

разпилява” (Мт. 12:30). Значи, че човек трябва не да разтури, да напусне 

своята собствена природа, която всъщност е еднаква за всички, а да 

събира, да придобива благодатта, която трябва да бъде придобита от всяка 

личност. „И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?” 

(Лк. 16:12). Нашата природа е чужда – Христос я придоби със Своята 

скъпоценна кръв; създадената благодат не е наша – тя ни е дадена от 

Светия Дух. Тази неведома тайна на Църквата, която е дело на Христос и 

на Светия Дух, (една в Христа, многократна чрез Светия Дух) единствена 

човешка природа в Христовата ипостас, повече човешки ипостаси в 

благодатта на Светия Дух (срв. Еф. 3:6). И защото Църквата е едно Тяло, 

една природа, съединена с Бога в личността Христова – нашето лично 

единство, съвършеното единство с Бога в нашите личности, ще се изпълни 

дори в бъдните векове. Светотайнствените единства, които ни е предала 

Църквата, та дори и най–съвършеното от тях – Евхаристийното единство, 

се отнасят за нашата природа, доколкото е съединена в личността 

Христова. По отношение на нашите личности Светите тайнства са 

средство, което трябва да се реализира, да се усвои цялостно и да стане 

наше в течение на нашите борби, в които нашата воля ще се съобрази с 

волята на Бога в Светия Дух, който съществува в нас. Обнилно дадени на 

нашата природа, свети таинства ни дават способността за духовен живот, в 

който се извършва единение на нашите личности с Бога. Нашата природа в 

Църквата притежава всички обективни условия за това единство. 
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Субективните условия зависят от нас (срв. 2 Пет. 1:4; също срв. Пс. 

104:33). 

 

2.2 Тайната на Боговъплъщението 

Въплъщението на Сина Божий като човек и напълното 

обожествяване на човешката Христова природа, относно 

въипостазирането или оличносяването на човешката природа в Него, го 

представлява като начало на началата на личностното отношение между 

Бога и човека. Като следствие от това единство на Божията и човешката 

природа в едната личност на Сина Божий е нашето обожение, което черпи 

своите извори точно от обожението на човешката природа, която Христос 

е усвоил. 

Темата за Боговъплъщението е свързана с православната 

христология, която е основоположник на правилното осмисляне на 

антропологията и на еклисиологията. 

Единството на човешката и Божията природа в една Личност на 

Господ Иисус Христос означава единство в истинския смисъл на думата, 

където не съществува никаква пречка, нищо, което стои между Христос 

като Бог и Човек, а от тук – и между останалите хора. Поради факта, че 

самата човешка Христова природа няма своя отделна испостас, различна 

от ипостаста на Сина Божий, Синът е съвършен Човек за Бога и за хората. 

Христос като Бог и като Човек – Богочовек, напълно е въчовечен като Бог 

и напълно е обожен като човек. Всички хора по отношение на Него могат 

да се очовечат и да се обожат. Единството на двете природи в Христовата 

ипостас има редица импликации, които преди всичко са от сотирологичен 

характер. Всеки различен акт на спасение на човешкия род в най–малка 

степен би бил насилствен и преди всичко деструктивен (унищожаващ) 

върху човешката природа, по проста причина, че в определени граници би 

детерминирал свободата. Но нъпреки това, такова спасение не би 
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означавало в никакъв случай Божие откровение на човека. Бог и по–

нататък остава неппостижим за човека, но сега не заради Божията 

непостижимост, а заради липсата на общи черти между човека и Бога, 

нещо което би го довело до отношения на общение. В ипостаста на 

Христос, Коато е ипостас на двете природи, съществуват и се активират 

свойствата и силите на двете природи. Общата ипостас на двете природи в 

Господ Иисус Христос се явява като ценност на общуването на двете 

природи. Те не се менят, не се смесват, не се разделят. Христос е единен в 

Бога и в Човека. В Него хората се срещат с Бога. Тази среща на Бога и на 

човека се извършва в Църквата.  

 

2.3 Дезинтерация и реинтеграция на личността 

 Деинтегрирането (разпадът) на личността се разпростира върху 

всички съставки на човешката природа и особено върху гносеологичния 

апарат. Губейки чрез грехопадението богообразния център на личността, 

човекът губи заедно с това и гносеологичния център, защото човешкото 

падение е първично гносеологично – човекът престъпва поставените от 

Бога в него сили на познание. Грехът е момент на разделение, 

деинтеграция и падение на духовния живот. 

Изразен чрез етическата терминология, гносеологичният метод на 

сатаната гласи: „високомерие, гордост”. С този метод сатаната успява да 

пренесе и да вкорени в човека принципа и метода на своя живот, защото 

живот без Бога, означава да се отделиш от Бога и да умреш, защото 

единствено Бог живее чрез собствената Си природа, а всичко останало 

живее, участвайки в Неговия живот. 

Човек трябва да се върне там, където принадлежи в светлината на 

иконичноста. Дълбоко да отвори сърцето за думите Христови, за да 

приеме благодатта на покаяние. Благодатта ще позволи на човека да 
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премине границата на обичайната изолираност и възлюбено да излезе от 

мрака към светлината Божия (вж. 1 Кор. 3:9). 

Подвигът на спасението трябва да се движи от уравновесения 

синергизъм на волята и благодатта, която мистически прави етическата 

триада единосъщна, с природата на човешката личност. Синергизмът се 

основава напълно на свободното и непринудено желание на волята да 

приеме благодатта за свой сътрудник. Благодатта Божия е подтикваща, а 

не принуждаваща, за да се съхрани свободата на волята. Процесът на 

придобиване на благодат за личността не е нищо друго, а постепенно 

потискане на греха от всички амартизирани (огрешени) дялове на душата. 

Благодатта изсушава греховете и злите походи. Като лишава душата от 

грехове, благодатта изчиства от душата цялата кора, цялото було на греха 

и душата приема „своята собствена природа”, връща се в своята чистота 

отпреди падението, връща се в своята богообразна същина и христолика 

красота. Симфоничният синергизъм (единно сътрудничество) на 

благодатта и волята, комбинирани с човешката личност в етическа триада, 

е пренесен в най-интимните лични отношения с личността на Христос. 

 

2.4 Църквата като Христова всетайна 

Този който сдържа своята индивидуалност и свобода, този, който не 

е открил тайнствата на Църквата и не участва в тайнството на събранието 

– този човек (или човечеството като цяло) няма да усети изконния стремеж 

на всеки за продължаване на съществуването и безотговорно изменя 

вечния промисъл Божий за съюз между Него и човека. Евхаристията 

представлява „чудо” на повторното съединение на разкъсаната греховна 

човешка природа в Богочовешкото единство на Иисуса Христа. 

Спасителят дойде да проповядва истината и човек трябва да 

приобщи своята личност към Църквата като Негово Тяло, защото 

Неговото истинско идване положи Тайнствата, които Самия Иисус 
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Христос изрази в благодарствена молитва и в чина на благодатната сила 

(на Христовите страдания) на хляба и виното (Лк. 22:19–20). Тези тайнства 

на Църквата актуализират Христовото изкупително дело, заради властта, 

придобита с единение на неговата Богочовешка личност, концентрирана в 

Неговата жертва и като резултат на Неговото Възкресение изкупление и 

спасение човека (срв. 1 Кор. 11:23–26; Мт. 26:26; Лк. 22:17–19).  

Църквата и Евхаристията са две неразделни истини, защото 

устройството на Новия Завет е единствената възможност, за да се роди нов 

народ Божий, запечатан с кръвта на Иисус Христос (срв. Мт. 26:26–28; 

Мрк. 14:31). За православната теология Евхаристията не е просто свещено 

дело, а конвергентен център за целокупния църковен живот. 

Дойдох да проява и да изпълня своето членство, да проява и да 

свидетелствам пред Бога и света тайнството на царството Божие – тези 

перифразирани думи на Христос имат екзистенциален характер. 

Екзистенциалноста е проявена чрез единението, защото Църквата – това 

сме ние, хората – ние съставяме Църквата, която пък съдържа 

необходимите свети Тайни. По този начин Христос живее в нас – ние сме 

в Христа и Христос е в нас (вж. Откр. 3:20). 

Това светотаинствено–свещеноизкупително снисхождение на Бога е 

предизвикано от една единствена причина – отпадането на човека от „рая 

на храната на безсмъртието” в този свят, който вече не е от Бога, а от себе 

си и за себе, и затова е тленен и смъртен. Ако е така, тогава Христос 

извършва спасението на света, обновявайки начина на живот като света 

тайна. Спасението се придобива само чрез Христологически поставен 

начин на живот, живот в светите тайнства на Неговото тяло – Църквата. 

Светата тайна е есхатологична и се отнася за Божия свят, който трябва да 

се изпълни в царството Божие на бъдещия век. Този свят има край – 

„небето и земята ще преминат” – затова Христологическият път на 
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преобразуване е даден за тези, които вярват в Христа и Го познават като 

„Път, Истина и Живот”(Йн. 14:6). 

Доживяването на храма като „небе и земя”, като свидетелство на 

факта, че се „приближи царството Божие”, в което вярваме, че Храмът 

(Църквата) представлява небето, това отношение е важно за нас, както и за 

човечеството изобщо. Литургията е „свето тайнство на събранието”. 

Христос дойде, за да „събере в едно и разпилените чеда Божии” 

(Йн. 11:52). Събирането заедно в Църквата като в ръкотворен храм е само 

образ, символ на неръкотворния. Самият Христос чрез своето тяло, 

Църквата, постави „видими знаци на невидимата благодат”, особени в 

тяхната действителност. Светите тайнства се извършват посредством 

силата на Христовите страдания, които са дадени като възможност за 

човека да се реинтегрира чрез Христологичния метод. Нищо друго не е 

по–нормално, материалното не може да изгради такъв успешен метод, 

като добре подредена и вътрешно съгласувана система, достъпна 

единствено в Църквата, която ни се дава с право и единствено чрез вяра 

(lex credendi) и чрез молитва (lex orandi) да го изпълним. Обаче всичко на 

света може да се припознае и реализира чрез дадения Христологичен път. 

Това е така, защото цялото мироздание е извикано за живот и 

предопределено за изпълнение на Божието домостроителство – „за Бог да 

бъде си в си” (вж. Еф. 1:23). 

 Ако събирането като Църква е в най–истинския смисъл на думата 

начало на евхаристийното свещенодействие и тяхно първо и основно 

условие, тогава техният край е възнесението на Църквата на небесата.  

 Тайната на Църквата е голяма, защото самата тя е една всеобхватна, 

света всетайна на Богочовека. Тайна, която може да се разбере само 

отвътре, с живот в нейните Свети Тайни и добродетелите на Светия Дух, 

при това в рамките на онова, което при благодатния живот и подвиг ни се 

открива. 
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  Светите тайнства са съществена част от Църквата, а не нейни 

символни означения. Те са за нея това, което е сърцето за останалите 

органи и това, което е коренът на растението за неговите клони, и това, 

което са жилите за лозите, както казва Господ (Йн. 15:5). Защото тук не 

съществува само общо име или подобно по аналогия, а истинско 

повторение. Защото светите тайнства са Тялото и Кръвта Христови. За 

Цръквата Христова те са истинско „ядене и пиене” (Йн. 6:55). И когато 

Църквата се причастява с тях, не се претворява в човешко тяло, както и 

обикновената храна, но самата се разтваря в тях (= Тяло и Кръв Христови) 

с това, че побеждава по–голямото. Църквата Христова, както някой би 

могъл да я види, когато е съединена с Христа и се причастява с Неговото 

Тяло, нищо друго не би видял, освен самото Тяло Христово. Тук се 

откриват сотирологическите аспекти в Евхаристията – реинтеграция на 

личността. Поради това ни най–малко не е несъответствие, че с Тайнствата 

се означава Църквата, като място, където се случва реинтеграция на 

личността. Човекът става във всичко подобен на Бога, освен по природа. 

 Сключването на личния (по–точно междуличностния) съюз между 

Бога и човека, когото личностно повиква, и човекът, който личностно се 

отзовава, представлява основна теза на този труд т. е. замяна на 

тенденцията на антропоцентричност с общение и съюз между Бога и 

човека. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Още в увода на дисертацията бе зададен въпросът, кой е смисълът на 

живота? Или какво се случва с появата на Христос в историята на 

човечеството? Всичко което е писано – особено в 3 глава, ме подбужда да 

дам общото заключение – постоянната увереност на човечеството, че на 

края Бог все пак ще ни „прости”. Тъй е погледнато от истината на идеята 

за Бога. Но от друга гледна точка, изхождайки не от Божията любов към 

битията, а от любовта на битията спрямо Бога, същото съзнание получава 

противно заключение. Съзнанието, което налага дисертацията не може да 

позволи спасение без подходяща любов към Бога. 

С появата на греха се губи Богочовешкия порядък на човешката 

личност, човекът отпада от Бога и се променя центъра на личността. 

Третата глава е „емпиристическа” по отношение на първите две глави. Тя 

анализира промяната на ролята, която човекът получава със създаването – 

вместо човека да напредва в доброто, след падането той започва да 

напредва в злото. Богочовечкия метод на живот, се заменя с метод, който е 

чужд на човешката природа. Затова тази глава в началото противопоставя 

хамартологията и гносеологията. Човекът загубва мира в своето битие и 

става сблъсък помежду физическите и метафизичките части в човека. 

Човешката воля, получава греховна настроеност, затова реинтеграцията на 

човешката личност е възможна единствено чрез правилно насочване на 

човешката свободна воля. Правилното насочване на човешката воля се 

случва в един дълъг процес на сблъсък на волята с желанието, сблъсък на 

константно намаляване на желанието и постепенно увеличаване на волята 

за общност с Бога – за това се говори в третата подточка на третата глава. 

В тази глава противопоставянето на проблема на реинтеграцията на 

личността, а също така и решаването на проблема на амартизацията се 

свежда до отстраняване на причините за дезинтеграция. Тайната на 

личността намира своя източник в тайната на Света Троица, затова 
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реинтеграцията на личността е дело на цяла Света Троица. Идването 

Христово е много важно доказателство, че живота и интегритетът на 

човешката личност е онтологически невъзможен без личното участие на 

едно от Лицата на Триипостасното Божество. Идването Христово, е 

връщане на първоначално достойнство на човешката природа. 

 Като връх на човешкото съществуване се приема участието в Бога, 

участие което е възможно единствено чрез съединението с Бога. Тъкмо 

затова четвърта глава на тази докторска дисертация разглежда 

проблемите, които се решават с евхаристийната еклисиология. 

Светотайнските единства които ни е предала Църквата, дори и най-

съвършеното от тях – Евхаристийното единство, се отнасят до нашата 

природа, доколкото е приета в личността Христова. По отношение на 

нашите личности, Светите Тайнства са средства, които трябва да се 

реализират, приемат, изцяло да станат наши през времето на постоянните 

борби, в които нашата воля ще се съобрази с волята на Бога в Светия Дух, 

Който присъства в нас. Обилно давани на нашата природа, църковните 

свети тайнства ни удостояват за духовен живот, в който се извършва 

единството на нашите личности с Бога. Нашата природа в Църквата е 

получила всички обективни условия за това единство. Субективните 

условия зависят от всеки човек поотделно. 

Домостроителството за спасение на човека и света, включва повече 

аспекти, обаче точно Евхаристията представлява център, където се случва 

същинското преобразяване на човека, неговото пълно утвърждаване като 

личност, която в себе си съдържа образа Божий. Всички останали моменти 

от Божественото домостроителство са само подготовка на онова, което се 

случва в Евхаристията. В този труд, Евхаристията се разкри като смисъл 

на живота на всеки християнин. Несъмнен е фактът, че целта на 

човешкият живот е теозисът, т.е. единението с Бога. Тъкмо в Евхаристията 

човекът става едно с Бога. Основа на Евхаристията е богоцентричният 
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възглед на човека. Човекът не е създаден като същество достатъчно само 

на себе си. Той ще се реализира само тогава, когато „ще съществува” в 

Бога. Между човека и Бог е нужно динамично отношение. Тази мисъл се 

разпознава през цялата христология и сотириология на непримирим начин. 

Евхаристийната реинтеграция на личността се случва само с правилно 

приемане на Евхаристията и участието на човекът в нея.  
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4. ПРИНОСИ 

 

Сред приносите на настоящата работа се отнасят следните моменти: 

1. Прави се конкретен анализ на деамартизираните измерения на 

личността, която е избрала пътят на възвръщане към Бога. 

2. Деамартизирането на човека се обосновава чрез синергията му с 

Бога, чрез която свободно и активно приема единението. Определя 

се значението на подвижническите аспекти на синергията за 

евхаристийното общение. 

3. Оригинални елементи се съдържат в анализа на Богообразния 

характер на добродетелите. 

4. Извеждат се аспектите, определящи възможността за реинтеграция 

с Христос, без причастност към самата природа на Бога, свързани с 

участието в Божествената евхаристия и другите свети тайнства на 

Църквата. 
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