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есета за покаянието

Николай Фенерски
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За да се научиш да живееш, трябва да живееш. 
Не казвам, че трябва да извършиш всички 
грехове, за да се научиш да не ги повтаряш, 
мнозина притежават мъдрост, която не им 
позволява да сгрешат, но още повече са слаби-
те, които се поддават. И тогава какво – 
съдим ли ги? Виновни са?
По-фино и по-нежно се налага да подходим. 
Човекът е толкова чуплив, така крехък, че 
всяко грубо движение ще го строши. Той сам 
трябва да изгради себе си, за да стане силен.

Никак не е лесно да си християнин. Дори пред-
полагам, че за човешката воля няма по-трудно 
изпитание от това. А как да накараш някого 
да иска да му е трудно? Няма как. Сам трябва 
да си поиска да му е трудно. Това не е вид 
мазохизъм, това е осмисляне на първите 
човешки въпроси – кой съм, защо съм, накъде 
съм тръгнал, защо трябва да умра и да не 
остане нищо от мен... 
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Свещеник Владимир Дойчев е роден на 
21 декември 1975 г. в София. Средно обра-
зование придобива в 73 СОУ „Владислав 
Граматик“, а висше в НБУ със специал-
ност „Персонифицирана аудио-визуална 
журналистика“. Работил е като репортер, 
редактор и водещ в различни електронни 
медии. По-късно завършва и Богослов-
ския факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“ като магистър по „Библейско 
и Историческо богословие“. През 2008 г. е 
ръкоположен за свещеник в БПЦ-БП и от 
същата година служи в столичните 
храмове „Св. преп. Наум Охридски“ и 
„Въведение Богородично“ в жк Дружба 1. 
От години участва с проповеди в предава-
нето „Иконостас“ на Нова телевизия.

ISBN 978-619-90314-4-5 НИКОЛАЙ ФеНеРСКИ
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Цветово пространство

CMYK 0/70/70/85
RGB 71/29/11

CMYK 0/50/60/65
RGB 117/75/50

CMYK 0/0/20/0 Gradient
RGB 255/251/220

Алтернативни приложения
 на логото

Текстури



9



10



11

Ked´ ju milujes,
nie je co riesit´.

Ked´ ju milujes,
nie je co riesit´.

ПРОФИСИОНАЛНА МАЗНИНА ЗА
ДЪЛГОТРАЙНО И СУХО ПЪРЖЕНЕ

ЗА ВАС ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

СТАР КОМЕРС МД ЕООД –ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ

гр. София, кв. Горубляне, бул. Самоковско шосе 2л
тел.: 0888 261 266, 0888 26 36 74

e-mail:starcomd@abv.bg 

ТРАНСМАЗНИНИ!БЕЗ
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mfenerska@gmail.com | +359 889 76 74 42


