
РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц. д-р Любомир Ганчев Тенекеджиев 

на дисертацията на Григорий (Борче) Любомир Настески, докторант 

на задочна платена докторантура в 

Катедра "Историческо и систематическо богословие" на 

Богословски факултет при СУ "Св. Климент Охридски" 

на тема: "ХРИСТОЛОГИЧЕСКИ И СОТИРОЛОГИЧЕСКИ 

АСПЕКТИ НА ЕВХАРИСТИЙНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА 

ЛИЧНОСТТА" 

за получаване на ОНС "доктор" по научната специалност "Теология" 

в професионално направление 2.4. Религия и теология (Догматическо 

богословие) 

в научна област 2. Хуманитарни науки 

от научно жури на СУ "Св. Климент Охридски" 

 

 

Тази рецензия е написана и представена на основание заповед на 

Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ RD 38-290/27.06.2012 г., както 

и на решение на научното жури по процедурата (протокол 

№1/06.07.2012 г.). 

 

1. Данни за процедурата 

На първото заседание на журито (06.07.2012 г.) се прецени, че 

процедурата е организирана при спазване на всички законови 

изисквания. За председател единодушно бе избран доц. д-р Любомир 

Тенекеджиев. След проведени разисквания журито определи за 



рецензенти доц. д-р Любомир Тенекеджиев и доц. д-р Свилен Тутеков. 

На останалите членове беше възложено да изготвят писмени 

становища. Срок за предаване на  рецензии и становища – 10.08.2012 г., 

а дата за второ заседание – 12.09.2012 г. 

 

2. Данни за докторанта 

Григорий (Борче) Любомир Настески е роден на 16.01.1978 г. От 

приложените документи е видно, че е завършил висшето си 

образование в университета „Св. Климент Охридски“ – гр. Охрид и две 

магистратури в Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий“. На 

01.10.2003 г. приема монашеско служение. Той се ползва с голям 

авторитет сред православната общност в Македония. От 04.12.2007 г. е 

зачислен на задочна платена докторантура в Богословския факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“. Личните ми впечатления са, че о. 

Григорий не само добре познава църковните догмати, но и дълбоко ги 

преживява. В процеса на писане на предложения труд многократно сме 

дискутирали и подлагали на научен анализ някои негови основни тези.  

 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

Представеното за рецензиране научно изследване 

"ХРИСТОЛОГИЧЕСКИ И СОТИРОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА 

ЕВХАРИСТИЙНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА" съдържа 

219 страници. Темата е дисертабилна и правилно формулирана. По 

интересен начин в нея са интегрирани четири основни богословски 

раздели - антропология, христология, сотириологиа и еклесиология, 

което я прави твърде интересна за православната догматика. 

Изследването е структурирано прецизно и балансирано. Заглавията на 



отделните точки и тяхната последователност очертават основната ос на 

поставената изследователска цел на автора. Използван е богат изворов 

материал и разноезична критична богословска литература. 

Дисертацията е разработена в следната схема - увод, четири глави, 

заключение и ползвана литература. Критическият апарат отговаря на  

съвременните академични изисквания. Като цяло изследването е 

посторено в логическа последователност, с богословска и научна 

компетентност. Авторефератът е изчерпателен и прецизно разработен. 

 

4. Научни качества на дисертационния труд 

Предговорът на представената за рецензиране дисертация 

отразява личния мотив на автора за избор на темата за изследването. 

Неоспорим факт е, че човечеството като цяло се е отклонило от 

основните цели на своето битие и се е фокусирало върху преходните и 

мимолетни ценности на тленното. Причина за това е нарушената 

хармония в човешката личност, вследствие на греха, върху която 

огромно влияние оказват демоничните сили. Това доброволно прието 

от човека робуване на дявола, създава противоестествена егоцентрична 

среда, чужда на хармонията, в която трябва да се развива и 

осъвършенства човекът. Само устремът към богоподобие, преминаващ 

безусловно през евхаристийното единение с Христа предоставя реална 

възможност за възстановяване на нарушеното единство на личностите, 

до степен на истинско богообщение. 

Имено тези размисли мотивират дисертантът да подходи съвсем 

отговорно към разработката на това не леко изследване.  

В увода авторът маркира имената на богословите и техните идеи, 

чрез и върху които смята да изгради и защити своите тези и концепции. 



Изборът му е доста сполучлив, защото имено посочените от него свети 

отци и съвременни богослови имат фундаментално значение за това 

изследване. Все пак неясен остава принципът, по който авторът се 

спира именно на тях, и дали кръгът на тези основополагащи автори не 

би могъл да се разшири. Освен това авторът не е достатъчно конкретен 

при определяне на основните цели и метод на своето изследване. 

Първа точка, озаглавена „Човекът като личност“, разглежда в 

богословски аспект два антропологични момента – природата и 

устройството на човека, и разликата между индивид и личност. 

Авторът е сторил това напълно в духа на православната традиция, като 

се е позовал на достатъчно библейски места, светоотечески текстове и 

разсъждения на мастити съвременни богослови. Все пак, ще е добре да 

отбележа, че по отношение на разликата между индивид и личнъст би 

могло текста да се обогати и с по-новите концепции, за които вече има 

доста интересни публикации. Считам, че като първа и безусловно 

необходима посока въвеждаща в проблематиката, точката е 

изчерпателна, аргументирана и научно обоснована. 

Втора точка, озаглавена „Тайната на Боговъплъщението“  има 

изцяло христологическа насока. В духа на светоотеческото богословие 

авторът разглежда ипостасното единство в личността на Богочовека, 

христологическите и сотирологическите му измерения. Тези 

разсъждения, направени твърде изчерпателно и задълбочено, 

завършват фундамента, върху който по-нататък авторът  развива 

пълноценно основната си теза. 

Трета точка, озаглавена „дезинтеграция и реинтеграция на 

личността" е централна за представеното изследване. Изхождаеки от 

направените разсъждения в предходните точки, авторът изключително 



плавно, но в същото време достатъчно задълбочено подхожда към  

разглеждане на личностните особености на греховния човек. 

Обвързаността на познавателните човешки способности в 

деформираната от греха личност са придобили вече консуматорска и 

егоистична посока. Нуждата от Божията благодатна  подкрепа за 

възстановяване на деформациите е осезателна. Особено интересни са 

разсъжденията и изводите на автора по отношение на 

взаимодействието между Божията благодат и свободната воля на 

човека. Считам, че докторантът е достигнал до правилни изводи и 

заключения, и в голяма степен е постигнал поставената си цел. 

Четвърта точка, наречена „Църквата като Христова всетайна“  

логично обвързва достигнатите изводи и ги пренася в средоточието на 

благодатния живот - Църквата Христова. Именно тук, чрез 

евхаристийния живот на християните, се преодоляват в Христос всички 

ограничения на материалното, и се постига реално есхатологично 

битие на личностите. Впечатляващо добре авторът е успял да изведе 

изводите и заключенията от предишните глави в една нова и 

единствано възможна перспектива – живот в света, без кулизия с 

вечността. Срещат се моменти, в кито авторът или повтаря вече 

развити в предходните точки тези, или включва някои въпроси, които 

стоят встрани от основната задача. 

Заключението обобщава постигнатите научни изводи. Всичко 

това е сторено ясно и последователно, и отговаря на изискванията.  

Използвана е достатъчно разноезична литература. Все пак би 

било добре при цитиране на изворов материал да се ползват по-

съвременни издания, които са прецизирани и обогатени. Прави 

впечатление твърде вялото присъствие сред цитираните изследователи 



на български богослови, които определено имат място в това 

изследване. 

Считам, че като цяло трудът е издържан в научно богосвоско 

отношение. Все пак трябва да отбележа, че при евентуално негово 

издаване на български език е задължителна редакторска и коректорска 

намеса. Вероятно тази необходимост произтича от факта, че 

българският език не е матерен за автора. 

 

5. Публикации 

Авторът затвърждава положителното впечатление от дисертационния 

си труз и с представените от него научни статии. Тематичното им 

разнообразие  показва широта на интересите в областта на 

богословието и афинитет към научна работа. 

 

6. Заключение 

        Имайки предвид доброто впечатление от основния труд на 

докторанта озаглавен "ХРИСТОЛОГИЧЕСКИ И 

СОТИРОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕВХАРИСТИЙНАТА 

РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА" и от качествата на приложените 

публикации, изразявам своята положителна оценка за научното му 

творчество и ще гласувам с „ДА“  за присъждане на Григорий (Борче) 

Любомир Настески на ОНС „доктор“. 

 

 

 

София                                                    ........................................... 

10.08.2012                                            / доц. д-р Л. Тенекеджиев/ 


