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ABSTRACT 
The article deals with the positioning of pastoral psychology and the care of soul among 

the theological and secular studies. Based on the patristic anthology, pastoral psychology 

accepts and processes the psychological insights of the Holy Fathers of the Church, trying to use 
a modern scientific language and terminology without detriment to their original nature and 

meaning. 
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Духовната ситуация на нашето съвремие, характерна с постоянно нарастващия дефицит 

на идеали и екзистенциална криза, водеща до загубата на истинския смисъл в живота и 

традиционните нравствени ценности, с все по-голяма настойчивост налага необходимостта 

от индивидуално душегрижие и психологична помощ в дейността на свещенослужителя и 

специалиста-богослов като част от спасителната мисия на Църквата за цялостна обнова на 

човека и неговата социокултурна среда. „Човекът на бъдещето или ще е мистик, или няма да 

оцелее” е богословско прозрение на Карл Ранер, с което той указва на съществуващия 

съдбоносен кръстопът с неговите психосоциални кризи и на решаващата роля на духовния 

порив на съвременния човек, търсещ лична среща с Бога в преосмисляне на собствения „аз” 

спрямо вечните ценности на божественото Откровение и превъзмогване вътрешно в себе си 

на преходните и отрицателните начала в живота.
1
 Този път обаче е свързан с непредсказуеми 

стълкновения в най-дълбинните пластове на човешката психика, защото в случая става 

въпрос за открити възможности в осъществяването на вложения изначален потенциал на 

истинска човечност и богоуподобяване.
2
  

Погледнато религиозно-психологично – това е стремежът да бъде отстранена първата и 

най-голяма психична деформация с конкретния ѝ  израз в поробващата привързаност към 

собствения егоистичен ген и материализиране на психичното и свързвана преди всичко с 

преходния образ на света и неговите деструктивни, но примамливи и измамни ценности.
3
 

Погледнато от гледна точка на църковната мисия – това се отнася  до еклезиалната личност, 

която  в спасителната общност на Църквата, в сложен комплекс от подмолни психични 

течения и вътрешна борба, в своята богоустременост търси незиблемата основа на 

собственото си битие и се нуждае от душегрижие, духовно ръководство и психологична 

помощ. Това е психичен процес с много измерения, в който намират реализация 

богоустановените принципи, вложени в неизчерпаемия потенциал на образа Божи в човека 

като подвиг на духа, стремящ се към все по-високи степени на съвършенство. Тук става 

въпрос за духовния, за идеалния „аз“, определян и от съвременната хуманистично-

                                                             
1Срв. Rahner, Karl. Glaube im Alltag. Shriften zur Spiritualität und zum christlichen Lebensvollung. Sämtliche Werke. 

Bd. 23. Freiburg. 2006, S. 31-46, 39. 
2 Срв. Хубанчев, Антоний. Духовна концентрация и богоустременост в исихастките възгледи на св. Евтимий, 

патриарх Търновски. -В: сп. Духовна култура. София, 2009, кн. 1, с. 56-57. 
3
Срв. Докинз, Ричард. Егоистичный ген. Москва, 1993. 
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екзистенциална психология като „глас на вечността в душата на човека, като творческо 

призвание и перспектива за самоосъществяване“, което именно се схваща и като специфична 

„мисия в живота с осъзнаване на висшия смисъл на собственото съществуване в свобода и 

върховенство на духа“.
4
 

Обективните наблюдения и натрупания опит обаче разкриват, че комплексният подход 

и прецизната комплементарност между фундаменталното въздействие на религиозната вяра 

и сублимиращата сила на духовните фактори в съчетанието им с научния инструментариум 

на съвременната психологична наука дават нови измерения и неподозирана ефективност в 

практическите резултати, както в пастирско-психологичното служение, така и в дейността на 

психолога и психотерапевта.
5
  

Пастирската психология разглежда човека въз основа на библейската богооткровена 

истина и на общия комплекс от светски науки за човека и неговия socium. Първо – като 

практическо богословие пастирската психология взема поведението и практическата дейност 

на човека като изходен пункт на богословското мислене и второ – като психология тя 

допринася за по-точното разбиране на conditio humana. Поради това  пастирската психология 

не е пособие или наръчник от рода на т.нар. „Психология за богослови и специалисти по 

душегрижие”. Тя не е приложна наука, в която единствено се изследва въпросът, какво в 

психологията е значимо за богословието. Нейната задача е със средствата на богословската 

наука да даде нов смисъл на предмета и познанието на психологията, характеризирана 

накратко като наука за човешкото преживяванe и поведение. Или формулирано по друг 

начин: пастирско-психологичните задачи имат за основна цел в самото душегрижие, 

схващано като служение за човека, да се постига все по-добро разбиране за неговата 

същност, крайно предназначение и смисъл в живота. Поради това пастирската психология се 

определя като практическо богословие.
6
  

Това обаче е едната страна на въпроса, защото ако се възприеме нейният 

интердисциплинарен (респ. интрадисциплинарен) характер, то тя фактически е и психология. 

Следователно тя е дисциплина, осигуряваща психологични познания посредством 

интерпретирането на conditio humana и осмислянето и систематизирането им въз основа на 

опита, традицията и практиката на Църквата. При това самата тя, заедно със сестринските ѝ  

сродни дисциплини като напр. пастирското богословие, е в състояние да дава принос за 

хуманитарните и социалните науки по отношение на религиозното измерение на човека, на 

потребностите от духовност и на всеобхватната криза в противоречивото развитие на 

обществото при условията на дефицит на идеали и нравствени ценности. Именно в 

осъществяването на тези задачи, а не в някакво елементарно следване, възприемане или 

отхвърляне на определени принципи на хуманитарните науки, пастирската психология 

разкрива специфичния си потенциал и принос за тях и в този смисъл тя също е хуманитарна 

наука като извор на научно познание за човека.
7
  

Това, което изследва пастирската психология, е предизвикателство и за двете науки, 

както за богословието, така и за психологията. Един път - свързването ѝ  върху основата на 

                                                             
4Срв. Евмений, uгумен. Задачи пастыря и задачи психотерапевта.-Московский психологический журнал. 2004, 

№7; Франкл, Виктор. О смысле жизни. – В: сб. Психология личности. Самара, 1999, с.440; Бьюдженталь, 

Джеймс. Наука быть живым. Москва, 1998; Норман, Пил. Энергия позитивного мышления. Москва, 1998; 

Валенурова Н. Г., Матвейчев О. А. Современный человек: в поисках смысла. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2004; Tillich, Paul. Gesammelte Werke. B.I. 2 Auflage. Stuttgart, 1968, S.2 – 25f.  
5Срв. Слободчиков,В.И., Исаев,Е.И. Психология человека. Москва, 1995; Baumgartner,Isidor (Hrsg.). Handbuch 
der Pastoralpsychologie.(Grundlegende Beiträge von 3 Autorinnen und 27 Autoren). Friedrich Pustet, Regensburg, 

1990; Klessmann,Michael. Pastoralpsychologie. Neukirchen-Vluyn, 2004. 
6Срв. Евмений, игумен. Пастырская Психология и Психотерапия как новое направление Пастырского 

Богословия. http://www.reshma.nov.ru/psycology/pastirska/ppp.htm {Електронен ресурс, към февруари 2013}. 
7Срв. Steinkamp, H. Zum Verhältnis von Praktischer Theologie und Humanwissenschaft.- In: Diakonia 14 (1983), S. 

378-387. 
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християнската антропология с психичното измерение и поведение, за да се постигне по-

голяма резултатност в областта на душегрижието, поставя проблеми пред практическото 

богословие (интрадисциплинарната ѝ  задача) и втори път - търсенето на опции за 

конвергенция между психология и богословие (интердисциплинарната ѝ  задача), я прави 

допълнително предизвикателство, но вече спрямо психологията.
8
 „Психологията започва 

интензивно да усвоява световното наследство на религиозната философия, на духовния опит 

на изповедниците на вярата, на подвижниците на духа, да разширява опита на работа със 

субективния свят на човека и неговото съзнание и най-същественото: да изгради нов възглед 

и ново виждане за човешката реалност в субектната ѝ  проекция. Появата на втори полюс в 

психологичната наука, именно духовността, открива пред психологията перспективата да 

стане водещ и истински лидер, а също така в много отношения и законодател в системата на 

науката за човека.”
9
 

Като част от практическото богословие задачата на пастирската психология е да 

изследва от своя гледна точка и да систематизира под общ знаменател практиките на 

душегрижието, психологията и психотерапията в съответствие с практическо-

методологичната трикомпонентна схема „виждане – оценяване – действане” (кайрология – 

критериология – праксеология).
10

 По-конкретно задачата на пастирско-психологичнатa 

кайрология е: Как точно „тук и сега” трябва да се разбира и определя човекът в неговите 

действия и преживявания. Пастирско-психологичната критериология възприема като мащаб 

богословските критерии въз основа на евангелското благовестие и мисия на Иисус Христос, 

с което именно в този контекст се изтъква основното значение на служението на човека и 

обществото. Задачата на пастирско-психологичната праксеология е чрез критичен анализ да 

предложи принципи, програми и перспективи за по-нататъшното развитие на 

душегрижието.
11

 

В основата на душегрижието са заложени цели, насочващи и съдействащи за духовно-

нравственото възрастване на личността в съответствие с Христовите идеали и като термин то 

е въведено  още от св. Григорий Двоеслов.
12

 Като дейност обикновено то е неразделна и 

съществена част от практиката на свещенослужителя, но в нея се включват също така и 

миряните (срв. 1Сол., 5:11; Евр. 3:13; 1Петр. 4:10-11; Гал. 6:1). 

В системата на богословската наука душегрижието е дял от Практическото богословие 

и се свързва с пастирско-психологичната помощ и подкрепа, както в общата мисия на 

Църквата, така и в индивидуалната практика на свещенослужителя или на специалиста-

богослов. 

По-нататък с оглед на методологичните граници е необходимо да се отговори на 

въпроса: как пастирската психология определя себе си и своя предмет в общата парадигма 

на богословската и секуларната наука. До голяма степен отговорът зависи от задачите и 

програмните цели, които се поставят пред нея. Тук се включват едновременно цялостното 

                                                             
8Срв. Wittrahm, А. Seelsorge, Pastoralpsychologie und Postmoderne. Eine pastoralpsychologische Grundlegung 

lebensfördernder Begegnungen angesichts radikaler postmoderner Pluralität. Stuttgart (Kohlhammer), 2001, S. 224. 
9Братусь, Б.С., Воейков, В.Л., Воробьев, С.Л. и др. Начала христианской психологии. Учебное пособие для 

вузов. Москва. Наука, 1995, с. 123. 
10Заб. „Кайрология” (от гр. kairos – благоприятно време) – в богословието учение за разпознаване на 

настъпилото благоприятно време в плана на Божието домостроителство и за съответното реагиране от страна 

на човека. „Критериология” – учение на точните и правилни критерии и оценки на мислене и поведение (виж 

още „аксиология”). „Праксеология” (от гр. praxis – практика) – анализ, изследване и систематизация на 
практическата дейност. 
11Срв. Wahl, H. Pastoralpsychologie -Teilgebiet und Grunddimension Praktischer Theologie.-In: Handbuch der 

Pastoralpsychologie. Regensburg (Pustet) 1990, S. 41-61; Schmid, G. Pastoralpsychologie. - In: Lexikon für Theologie 

und Kirche, LThK7, S. 1441-1443. 
12 Св. Григорий Двоеслов.Пастирско правило. Liber regulae pastoralis. PL, t. 77, col. 13-128; срв. Цоневски, Илия. 

Патрология. София, 2012 , с. 469-470.  
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живо познание на психичните процеси, преживяванията и свойствата на личността, както и 

научно обоснованите и извлечените от практиката подходи от страна на свещенослужителя 

или специалиста-богослов за възстановяване и лечение на човешката душа. При това 

разбиране за пастирската психология тя вече става част от сотериологията като учение за 

спасението на човека и възстановяване на неговата душа, повредена от грехопадението.
13

 

Паралелно с това като научна дисциплина тя съчетава също признаците на различни форми 

на извън научното и научното познание и представлява сама по себе си област на 

интегрирана система, изграждаща се над съвременната психология върху основата на 

светоотеческата антропология. Поради това пастирската психология предполага такъв 

цялостен поглед за човека, който да включва в себе си и обективните данни на секуларната 

наука, и богословската идейна интерпретация на онтологичното тримерие „дух – душа – 

тяло”.  

При включването на духовния вертикал на личността обаче, всичко психично в 

пастирската (респ. християнската) психология вече има напълно ново измерение, съответно 

като духовен ум, духовна воля, духовни чувства
14

. Поради това съществуват също така 

духовна личност, духовно съзнание, духовен опит, духовна дейност, духовно общение, 

духовни способности и т.н.
15

 Така включването на духовното измерение в психичното в 

съпоставителен план с емпирично-експерименталната (светска) психология намира израз в 

следната понятийно-категориална диспозиция: 

 При базисните положения за природата на човека: Предмет на секуларната 

психология: това е човекът като венец на еволюцията на материята с неговата смъртна 

психосоматична и природно детерминирана същност. Предмет на пастирската психология 

(респ. християнската) психология: това са сътворената от Бога природа на човека и 

онтологичната тримерия „дух – душа – тяло”. Човекът като образ и подобие на Бога е 

надарен с безсмъртна душа като свръхприродна субстанция. 

При базисния смисъл на живота. В предмета на секуларната психология при 

определяне целите на живота са в употреба термините самореализация, разкриване на 

истинската психична същност у човека както и възпитанието на характера и 

усъвършенстването на личността. При формулиране целите на живота предметът на 

пастирската психология се свързва със спасението на човешката душа и пребиваване на 

еклезиалната личност в благодатта и в общността на Църквата.
16

 

Поради интердисциплинарния характер на пастирската психология и възприетата 

съвременна парадигма на конвергиращите опции, методите, използвани в тази наука са 

комплексни и комбинирани.
17

 По принцип емпиричните методи, приложими с най-широка 

употреба в пастирската психология са: самонаблюдение, наблюдение и естествен 

експеримент, психологичен тест, праксиметрични методи (съчинение на текст по една или 

друга задача), беседа като диалог, а също и други методи от богатия ресурс на практическата 

психология – например арттерапия, библиотерапия, терапия в реферетни групи и други. 

                                                             
13 Братусь, Б.С., Воейков, В.Л., Воробьев, С.Л. и др. Начала христианской психологии, с. 123.  
14Срв. Евлампиев, И. И. Идея целостности человека .- В: Сборник Антропологический синтез. СПб, 2001, с.307-

349; Манеров, В. Х., Духовность человека как ценность и предмет психологии: Материалы международного 

семинара „Человек и его ценности в XXI веке”. СПб, 2002. 
15Срв. Знаков, В. В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры. - Вопросы 

психологии. 1998. № 3, с.104-114 (переизд.: Психология духовности.- В: Хрестоматия. Липецк, 2002, с.25-35); 

Шадриков, В. Д., Духовные способности. Москва, 1996. 
16Срв. Шеховцева, Л.Ф. Сравнительный анализ концепции человека в современной психологии и христианской 

антропологии. СПб, 2000; Флоренская, Т.А. Диалог в практической психологии. Наука о душе. Москва, 2001; 

Манеров, В. Х. О методологии христианской психологии. Доклад Покровских педагогических чтений. 

http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/38073.ph{Електронна версия, м. март 2013 г.}. 
17Срв. Steinkamp, H. Zum Verhältnis von Praktischer Theologie und Humanwissenschaft.- In: Diakonia 14 (1983), S. 

378-387. 



Science & Technologies 

 Volume V, Number 7, 2015 

 Social studies 93 

Особено перспективни са методите от херменевтичната психология, съчетаващи в идеята на 

херменевтичния кръг синтеза и анализа на текста с цялостно вникване в семантиката на 

предмета и разглеждане структурата на съставящите го елементи. Обаче спецификата, 

продиктувана от особеността на предмета на християнската психология, неизбежно възниква 

на етапа на интерпретацията на психичните преживявания, феномени и елементи, защото те 

не са редуцирани само на ниво душевни, социални, природни процеси и състояния, но са 

насочени към техните свръхопитни духовни характеристики, намиращи се извън обсега на 

експериментално-емпиричните методи.
18

  

Заедно с общопсихологичните методи на изследване като беседа, анкета, интервю и 

други се използват още и специалните методи на социологията и психотерапията. Особено 

широко приложение намират също така и специфичните интерпретационни подходи на 

психология на религията, духовно-ориентираната психология и пастирското богословие 

върху основата на православната антропология и християнската социология, при което 

богословската антропологизация и социологизация на психичното е неизбежна и 

основоположна в методологично отношение. Същевременно християнският път за развитие 

и духовно-нравствено усъвършенстване на личността би могъл в известна степен да бъде 

плодотворно осмислен на секуларен език и с термините „самореализация и 

самоактулизация,” с които оперира екзистенциално-хуманистичната психология.
19

 В случая 

под християнска самореализация се разбира формирането на личността на християнина като 

осъществяване на Божия замисъл именно за този точно човек като абсолютна и незаменима 

ценност. Такова личностно формиране е свободна и творческа проява на сътрудничеството 

на самия човек с изпратената му благодатна помощ от Бога. То включва в себе си 

разбирането и осъзнаването от вярващия човек на собственото му християнско призвание, 

приемането му като висш идеал и търсене на пътища за неговата реализация в конкретните 

условия и обстоятелства на съответната социокултурна среда. За илюстрация на 

правомерността на подобен подход от богословска гледна точка може да се приведе възгледа 

на св. Григорий Богослов (ІV в.) за трите вида раждане на човека: Първото раждане е 

биологичното раждане по плът, второто е при св.тайнство Кръщение в благодатта на Св. 

Дух, а третото се постига чрез сълзите на покаянието и пречистването на Божия образ, 

помрачен от греха в свободното самоопределение по пътя на богоуподобяването. Ако 

първото раждане е от родителите, второто е от Бога, то в третото човекът пресътворява сам 

себе си, за да достигне до състояние, където да преоткрие и да се прероди за истинския 

живот в най-красивата му и съвършена форма – живота в Христос.
20
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