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ДУХОВНОТО БУДИТЕЛСТВО И
ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ
БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ
❖Християнска вяра, просвета и богослужение на
роден език - по стъпките на св. св. Кирил и
Методий

❖Пробуждане на спомена за българската
история и величието на българския народ
❖Отстояване на достойнството на Българската
църква и продължаване на делото на св.
Патриарх Евтимий и българските светци
❖Духовно просвещение, човешко достойнство и
ценности на християнския хуманизъм

НАСЛЕДНИЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛИ НА
ПАИСИЕВОТО ДУХОВНО И БУДИТЕЛСКО ДЕЛО
❖Софроний Врачански
❖просвещение и книгопечатане

❖Неофит Бозвели
❖родолюбие и църковна независимост

❖Неофит Рилски
❖новобългарска просвета и училищно дело

ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ
НА СВОБОДАТА И
ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО
В БОРБАТА ЗА ЦЪРКОВНА И
ДЪРЖАВНА
НЕЗАВИСИМОСТ
❖Възстановяване на църковната
независимост и учредяване на
Българската екзархия
❖Възстановяване на Българската
държава и гарантиране
на свободата и човешкото
достойнство

ХРИСТИЯНСКИЯТ ХУМАНИЗЪМ И
БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА
ЦЪРКВА ПРЕЗ ХХ
❖Християнското човеколюбие в борбата за духовна
просвета, човешко достойнство и основни човешки
права на българите, останали под чуждо владичество
❖Подкрепа за бежанците след Първата световна война българи, арменци и руски емигранти

❖Подкрепа за българските евреи по време на Холокоста и
нацистката антихуманна политика за преследване и
изтребление по време на Втората световна война
❖Подкрепа за религиозните свободи и основните човешки
права по време на тоталитарния комунистически режим и
неговата идеология на войнстващ атеизъм

ДУХОВНА ПРОСВЕТА И НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ НА
ХРИСТИЯНСКИЯ ХУМАНИЗЪМ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
❖ Възрожденските идеали на Българската православна църква и
заветите на преп. Паисий Хилендарски са живи и днес в
съвременната дигитална епоха, когато отново има нужда от
християнска духовна просвета и възпитание в нравствени ценности
на новите поколения от подрастващи, ученици и млади хора в
съвременното българското училище и нашето общество
❖ Християнският хуманизъм от началото на XXI в. се застъпва за
свободата на личността и човешкото достойнство на всеки човек и
на всеки гражданин и предполага гарантиране на свобода,
социална справедливост и солидарност за всеки и за всички

❖ Църквата се застъпва за свещения характер на човешкия живот и
отстоява достойнството на всяка човешка личност пред лицето на
различни тенденции на дехуманизация, идващи от сферата на
политиката, икономиката, здравеопазването и биомедицинските
технологии или от новите информационни средства за комуникация
в съвременния глобализиращ се свят

