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В качеството ми на научен ръководител на йеромонах Григорий е редно да 

започна становището си с кратко представяне на докторанта и съвместната ни работа с 

него. Преди да види своето монашеско призвание, той получава светско икономическо 

образование и дори прави международна кариера в сферата на финансите в 

консултантска фирма в Норвегия. Осъзнавайки своето истинско призвание, 

докторантът приема монашеско подстрижение на 01.10.2003 г. През следващите години 

той се утвърждава в Македонската Православна Църква и понастоящем е секретар на 

Скопската епархия. Вече като монах Григорий разгръща своите интереси в областта на 

богословието и разширява кръга на така липсващото у нас учено монашество. 

Богословски факултет на СУ става мястото, където той разработва своя дисертационен 

труд първоначално под ръководството на проф. Димитър Киров. След като през 2009 г. 

последният напуска БогФ, с решение на ФС на БогФ (Протокол 9 / 29.05.2009 г.) 

научното ръководство на докторанта беше поверено на мен. През годините на 

съвместната ни работа той изпълняваше добросъвестно своите задължения, показвайки 

едно рядко срещано съчетание на академична дисциплина и монашеско смирение. 

Достатъчно е да кажа, че преди да бъде предложен на вниманието на научното жури, 

дисертационният труд претърпя четири редакции. При реализирането на дисертацията 

от страна на докторанта няма никакви допуснати нарушения. Оставам с най-добри 

впечатления от съвместната ни работа. 

В дисертационния труд се разглежда въпросът за възвръщането на човека към 

Бога чрез участие в светотайнствения живот на Църквата, като при това се открояват 

христологическите, сотириологически, антропологически и еклисиологични аспекти на 

евхаристийната реинтеграция. Тезата на автора за това, че тя се постига по пътя на 

синергията сама по себе си не е нова, но той я разгръща по оригинален комплексен 

начин, добавя нови аргументи в нейна подкрепа и й придава особена пълнота 

благодарение на своя монашески духовен опит. Дисертацията с общ обем от 219 
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страници се състои от увод, четири глави,  заключение и списък на ползваната 

литература. В предговора докторантът определя причастността си към православното 

предание, свързвайки основните постановки на своя труд преди всичко с наследството 

на онези отци, които обръщат особено внимание на синергията на човека с Бога, а от 

съвременното православно богословие – на онези автори, които са водещи в 

евхаристийното богословие. Първа глава Човекът като личност представя схващането 

на автора за природата и устроението на човека, както и за разликата между индивид и 

личност в контекста на библейското учение за човека като Божий образ и подобие. 

Втора глава Тайната на Боговъплъщението задълбочава антропологическите аспекти 

на темата, разкривайки техните христологически предпоставки. Трета глава 

Дезинтеграция и реинтеграция на личността разглежда дезинтегриращите фактори, 

рушащи духовната същност на човека, извеждайки на първо място греха. Съответно 

неговата обратна интеграция с Бога се представя в термините на синергията като 

„деамартизиране” на личността. Четвърта глава Църквата като Христова всетайна 

завършва изследването, разкривайки връзка на антропологията и евхаристийната 

еклисиология. Списъкът с използваната литература включва 185 заглавия, от които 52 

изворови текста, 79 съчинения на кирилица, 50 на латиница и 2 на новогръцки език. 

Авторефератът вярно отразява съдържанието и приносните моменти на 

дисертационния труд.  

По темата на дисертацията докторантът е реализирал 11 публикации. От тях 6 са 

в периодични издания, а 5 в интернет. Вече след задвижването на процедурата за 

защита, буквално тези дни аз получих от списанието на Скопската епархия 

„Православен път” справка за реализирана нова публикация на йеромонах Григорий 

Настески, както и самия брой на списанието. Това свидетелства за трайните интереси 

на докторанта по темата, независещи от формалните изисквания на процедурата. 

В заключение: отчитайки пълното съответствие на дисертационния труд на 

йеромонах Григорий Настески на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в РБ, на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ, както и спазването на всички процедури 

свързани с подготовката на докторанта и придвижването на труда за защита, убедено 

препоръчвам почитаемото научно жури да му присъди научната степен „доктор”. 

 

09.08.2012 

София        /доц. д-р И.Христов/ 


