
Протойерей Андрей Дудченко

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ 

ЗА ИЗПОВЕДТА И ПРИЧАСТИЕТО

Как да се подготвим за изповед и Причастие? 

Какво да правим, ако греховете се повтарят? 

Колко често да се изповядваме и причастяваме? 

София, 2014 г. 



Всички права запазени. Не е разрешено публикуването на тази книга или  
на части от нея под каквато и да било форма без писменото разрешение  
на издателя.

© Татяна Филева – превод

© TOPWEB – предпечат, дизайн

ISBN 978-619-90322-1-3

www.bogonosci.com

София, 2014 г.

Книгата се издава  

с благословението на 

Негово Високопреосвещенство

Западно- и Средноевропейски  

Митрополит Антоний



3

Изповедта и Причастието  
са най-сериозното и най-важ ното нещо,  

заради което си заслужава да идваме в храма.  

Сам Господ Иисус Христос започва  
Своята проповед с думите:  

„Покайте се, защото се приближи Царството Небесно“. 
Той е казал още, че вечен живот ще имат само онези,  
които ядат Неговата плът и да пият Неговата кръв.  

За това как да се подготвим за тези велики Тайнства,  
за да ги приемем за изцеление на душата и тялото,  

ще стане дума в тази малка книжка.  
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Към читателя

Скъпи приятелю! 

Вие държите в ръце неголяма книга, която се появи като 
плод на пастирските беседи с хората, които правят първите 
си стъпки в църквата, и на публикациите в различни издания 
за светската, но интересуваща се от Православието, ау ди
тория. Опитал съм се да дам отговори на найпростите 
и найважни практически въпроси, свързани с главното 
тайн ство на Църквата – Евхаристията. Изповедта в ру
ска та традиция се оказа много потясно свързана с при
час тяването, отколкото в гръцката, но в случай на първо 
причастие или подготовка за причастие след много дълго 
прекъсване изповедта е необходим начин за изпитване на 
съвестта и подтикване към промяна на живота. 

И все пак найдобрият и необходим начин на подготовка 
за Причастие винаги си остава всекидневният християнски 
живот. Ако си спомняме за Бога и Неговите заповеди само 
при подготовката за изповед, при посещаване на храма или 
молитви, ние сме лоши християни. В книга Битие за вет
хозаветните праотци – Енох, Ной, Авраам – се казва, че те 
„ходели пред Бога“. А нас апостол Павел призовава да подра
жаваме на вярата на Авраам, както казва и Псал мопевецът: 
„Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите“ (Пс. 
114:9). Постоянната памет за Бога, за Него вото вездесъщо 
присъствие, вътрешната обърнатост към Господа, съчетани 
с радост за Неговата любов към нас и за възкресението на 
нашия Спасител – това е, което ни дава сили да се държим 
във вярата и да живеем в съответствие с тази вяра. 

Една от заповедите на нашия Господ Иисус Христос е да 
се събираме заедно за преломяване на хляб. Евангелист Лука 
описва поразителна история, станала в Емаус. Двамата 
уче  ници не познали Иисус по пътя, когато Той им обяснявал 
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Писанието, макар че по това време сърцето в тях вече го ря
ло. Кулминацията на разказа: разпознаването на Иисус от 
учениците – идва, след като те Го уговорили да остане с тях 
за вечеря и пренощуване. 

„И когато Той седеше с тях на трапезата, взе хляба, 
благослови, преломи и им подаваше“ (Лук. 24:30). 

Това са същите думи, с които са описани действията 
на Иисус на Тайната вечеря! И в края Лука пояснява: Той бил 
познат от тях в преломяването на хляба. „Преломяване на 
хляба“ е апостолският израз за означаване на Евхаристията, 
на причастяването. Същото става и на нашата литургия. 

Но преди да покажем това в литургията, ще се върнем 
към разказа. 

Докато учениците вървят с Иисус, Той, „като начена 
от Моисея и от всички пророци, обясняваше им казаното за 
Него в цялото Писание“. Изучаването на Писанията е най
важ ното занимание за учениците на Иисус! При това е пока
зано колко важен за християните е именно Ветхият Завет: 
Законът, Пророците и Писанията. Тогава Новият Завет, 
естествено, още не е бил написан. Така че изучаването на 
Ветхия Завет е много важно за християните. 

Тук ясно виждаме структурата на литургията: 
Изучаване на Писанията – преломяване на хляба, 
Тоест: 
Литургия на Словото – Евхаристия. 
При нас Литургията на Словото се предшества от 

последованието на трите антифона – това е констан ти но
полски обичай преди литургията на празници хората да се 
събират на едно място, а след това с пеене на антифоните 
да отиват в този храм, в който ще се извършва литургията. 
Тоест, пътешествие. Както и учениците пътували за Емаус! 

Сега самата Евхаристия също съответства на дей
ствията на Иисус, Който: 

Взе хляба – приготвянето на хляба и виното преди Вели
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кия вход и пренасянето на приготвените Дарове на престола 
(покъсно това се развило в отделен чин на „протесиса“ или 
„проскомидията“); 

Благослови – благодарствената молитва на анафората. 
Не трябва да мислим, че благослови означава „прекръсти“, 
или нещо подобно! В еврейската и християнската култу
ра да благословиш нещо, значи да благословиш преди всичко 
Бога. Така преди ядене благословението се произнасяло над 
хляба: „Благословен е Бог, Царят на вселената, произвеждащ 
хляб от земята“. Това е благодарение на Бога за даровете, 
които Той ни изпраща. В Евхаристията това е благодарение 
за Иисус, изпратен за нашето спасение, разпнат, възкръснал 
и идещ отново. Едно от найдревните християнски благо
словения над евхаристийните хляб и вино срещаме в ранно
християнския паметник „Дидахи“. 

Преломи – приготвяне на Даровете за причастяване. 
И сега свещеникът преломява Тялото Христово, преди да се 
при части и да пусне Тялото в Чашата с Христовата Кръв. 

И им подаде – причастяване на всички верни. Затова и 
се извършвало всичко предходно. 

Трябва ли да поясняваме, че във всички тези действия, 
като се започне от приготвянето на хляба и виното, се пред
полага наличието на участници, а не на зрители? Нашето 
послушание към Христос е когато споделяме трапезата с 
Него. Именно тогава можем и да Го познаем, както Го познали 
Клеопа и неговият спътник в Емаус. 

И ако се научим да Го познаваме в изучаването на Пи
са нията и преломяването на хляба, няма да имаме нужда 
от други очаквания. Ние ще бъдем с Него. Царството се е 
приближило. То вече е сред нас. 
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К читателю

Дорогой друг!

Вы держите в руках небольшую книгу, которая появи-
лась как результат пастырских бесед с людьми, делающими 
первые шаги в церкви, и публикаций в разных изданиях для 
светской, но интересующейся Православием аудитории. Я 
попытался дать ответы на самые простые и важные пра-
ктические вопросы, связанные с главным таинством Церкви 
— Евхаристией. Исповедь в русской традиции оказалась бо-
лее жестко связана с причащением, чем в традиции грече-
ской, однако в случае первого причастия или подготовки к 
причащению после очень длительного перерыва исповедь — 
необходимый способ для испытания совести и побуждение к 
изменению жизни.

Лучшим и самым необходимым способом подготовки к 
Причастию, однако, всегда остается повседневная христи-
анская жизнь. Когда мы вспоминаем о Боге и о Его заповедях 
лишь при подготовке к исповеди, посещении храма или мо-
литвах, мы — плохие христиане. В книге Бытия о ветхоза-
ветных праотцах — Енохе, Ное, Аврааме — говорится, что 
они «ходили пред Богом». А нас апостол Павел призывает хо-
дить по следам веры Авраама, как взывает и Псалмопевец: 
«Буду ходить пред лицем Господним на земле живых» (Пс 
114:9). Постоянная память о Боге, Его вездесущем присут-
ствии, внутренняя обращенность к Господу, соединенные с 
радостью о Его любви к нам и о воскресении нашего Спаси-
теля — то, что дает нам силы держаться в вере и согласно 
этой веры жить.

Одна из заповедей нашего Господа Иисуса Христа — 
собираться вместе для преломления хлеба. Евангелист Лука 
описывает поразительную историю, случившуюся в Эм-
маусе. Двое учеников не узнали Иисуса по дороге, когда Он 
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объяснял им Писание, хотя в это время у них уже и «горели 
сердца». Кульминация рассказа: узнавание учениками Иисуса 
— происходит после того как они уговорили Его остаться с 
ними на ужин и ночлег.

«И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благосло-
вил, преломил и подал им».

Это те же самые слова, которыми описаны действия 
Иисуса на Тайной вечери! И в конце Лука поясняет: Он был 
узнан ими в преломлении хлеба. «Преломление хлеба» — апо-
стольский термин для обозначения Евхаристии, причаще-
ния. То же самое происходит и на нашей литургии.

Но перед тем как показать это в литургии, вернёмся к 
рассказу.

Пока ученики идут с Иисусом, Тот, «начав от Моисея, 
из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писа-
нии». Изучение Писания — важнейшее занятие для учеников 
Иисуса! Причём показана важность для христиан именно 
Ветхого Завета: Закона, Пророков и Писаний. Ведь Новый 
Завет тогда, понятно, ещё не был написан. Так что изучение 
Ветхого Завета очень важно для христиан.

Теперь мы отчетливо видим структуру литургии:
Изучение Писания — преломление хлеба
То есть:
Литургия Слова — Евхаристия.
Литургия Слова у нас предваряется последованием 

трёх антифонов — это константинопольский обычай перед 
литургией в праздники собираться в одном месте, и потом с 
пением антифонов переходить в тот храм, где будет совер-
шена литургия. То есть, путешествие. Как и ученики шли в 
Эммаус!

Теперь, сама Евхаристия тоже соответствует дей-
ствиям Иисуса, Который:

Взял хлеб — приготовление хлеба и вина перед Великим 
входом и перенесение приготовленных даров на престол (по-
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зже это развилось в отдельный чин «протезиса», или «про-
скомидии»);

Благословил — благодарственная молитва анафоры. 
Не надо думать, что благословил — это перекрестил или 
нечто вроде того! В еврейской и христианской культуре бла-
гословить что-либо — значит благословить прежде всего 
Бога. Так, перед едой благословение произносилось над хле-
бом: «Благословен Бог, Царь вселенной, производящий хлеб 
от земли». Это благодарение Богу за дары, которые Он нам 
посылает. В Евхаристии — это благодарение за Иисуса, 
посланного для нашего спасения, распятого, воскресшего и 
вновь грядущего. Одно из древнейших христианских благо-
словений над евхаристическим хлебом и вином мы встречаем 
в раннехристианском памятнике «Дидахи».

Преломил — приготовление даров для причащения. И 
сейчас священник преломляет Тело Христово перед тем, как 
причаститься и опустить Тело в Чашу с Кровью Христовой.

И подал им — причащение всех верных. Ради этого и 
совершалось все предыдущее.

Надо ли пояснять, что во всех этих действиях, начи-
ная от приготовления хлеба и вина, предполагается наличие 
участников, а не зрителей? Евхаристия совершается для 
верных, а не напоказ. Всем предлагается трапеза Господня. 
Наше послушание Христу — когда мы разделяем с Ним тра-
пезу. Именно тогда мы можем и узнать Его, как узнали Кле-
опа и его спутник в Эммаусе.

И если мы научимся узнавать Его в изучении Писаний и 
преломлении хлеба, нам станут не нужны другие ожидания. 
Мы уже будем с Ним. Царство приблизилось. Оно уже среди 
нас.
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* * *

Вие се замисляте за това да отидете на изповед, но още 
не сте се решили да го направите? Смущава ви незнанието на 
правилата за подготовката за изповед и Причастие? Изгуб-
вате се в разнообразието от съвети, които ви дават „въцър-
ковени“ познати? Или може би вече сте се изповядвали и 
причастявали, но не знаете заслужава ли си да правите това 
отново, след като едни и същи грехове многократно се повта
рят? С помощта на следващите прости препоръки вие ще мо-
жете да направите своите първи стъпки към това редовно и 
осмислено да участвате в найглавното тайнство на Църквата 
– Божествената Евхаристия, или причастяването с Тялото и 
Кръвта Христови. 

Изповедта и Причастието са найсериозното и найваж
ното нещо, заради което си заслужава да идваме в храма. Сам 
Господ Иисус Христос започва Своята проповед с думи те: 
„Покайте се, защото се приближи Царството Небесно“. Той 
е казал още, че вечен живот ще имат само онези, които ядат 
Неговата плът и пият Неговата кръв. За това как да се подгот-
вим за тези велики Тайнства и как да ги приемем за изцеле-
ние на душата и тялото, ще стане дума в тази малка книжка.  

Своите размисли посвещавам на светлата памет на про-
топрезвитер Александър Шмеман, забележителен пастир и 
богослов, научил цяло поколение християни да обичат Ли-
тургията и да виждат в нея средоточие на целия църковен 
живот. 

Изказвам благодарност и на настоятеля на Ставропигиал
ния СпасоПреображенски катедрален храм на Украин ската 
Православна Църква в Киев, архиепископ Переяславско 
Хмелницки и Вишневски Александър (Драбинко), за про   по
ведта за значението на Причастието и ревността за възражда-
нето на евхаристийния живот, които ме вдъхновиха за съста
вянето на този сборник. 
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Повечето статии, включени в тази книга, отначало бяха 
публикувани в различни интернетсайтове и дадоха повод за 
оживени дискусии. Авторът ще се радва на всякакви забе-
лежки и предложения, които можете да отправите по елек-
тронната поща на адрес a.dudchenkov@gmail.com. 



15

Как да се подготвим за изповед?

Изповед се нарича тайнството на примирение с Бога, 
когато каещият се в присъствието на свидетелясвещеник от-
крива на Бога своите грехове и обещава да не ги повтаря, а 
свещеникът се моли за опрощаване на греховете на изповяд
ващия се. В резултат на изповедта каещият се получава пъл-
но опрощаване на греховете (не само изповядани, но и забра-
вени или неосъзнати), ако съзнателно не скрива нещо. 

Трябва да различаваме изповедта от доверителния раз-
говор със свещеника, в който можем да обсъдим някои под-
робности от своя живот и да получим отговори на своите въ-
проси. Разбира се, някои въпроси можем да разрешим и по 
време на изповед, но ако те са много или тяхното обсъждане 
изисква повече време, подобре е да помолим свещеника да 
ни определи допълнително време за разговор. 

Какво трябва да направим, преди да отидем на изповед? 

l Да осъзнаем своите грехове. Ако се замисляте за из-
повед, значи признавате, че в живота си сте правили 
нещо не така, както трябва. Именно с осъзнаването 
на своите грехове започва покаянието. Кое е грях, и 
кое – не? Грях е всичко, което влиза в противоречие с 
Божията воля или, иначе казано, с Божия замисъл за 
света и човека. Божият замисъл за света се открива 
в Свещеното Писание, в Библията. Частичен, най
„синтезиран“ израз на Божия замисъл относно прак-
тическия живот на човека представляват заповедите 
– знаменитите Десет заповеди, дадени на Моисей на 
Синай. Същността на тези заповеди Иисус Христос 
свежда до следното: „Обичай Господа Бога с цяло-
то си сърце“ и „Обичай ближния си като себе си“. 
Преди подготовката за първата изповед е полезно да 
препрочетем Нагорната проповед на Спасителя (гла-
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ви 57, Евангелие от Матей) и притчата за Страшния 
съд, където Иисус Христос казва, че нашият живот 
ще се оценява въз основа на това как сме се отнасяли 
към своите ближни. 

l Да поискаме прошка от онези, пред които сме 
грешни, и да простим на онези, които са ни оби-
дили. „Прощавайте, и простени ще бъдете“ – казва 
Господ. – „С какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете 
съдени“. И още посилно: „Ако принасяш дара си на 
жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо 
против тебе, остави дара си там пред жертвеника и 
иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и 
принеси дара си“. Ако искаме прошка от Бога, тряб-
ва първо сами да поискаме прошка от онези, пред 
които сме сгрешили, и да простим на своите оскър-
бители. Разбира се, има ситуации, в които физически 
е невъзможно непосредствено да поискаме прошка 
от човека, или пък това ще доведе до изостряне на и 
бездруго сложните отношения. Тогава е важно поне 
да простим от своя страна и в сърцето си да нямаме 
нищо против ближния. 

А когато изповядваме греховете си против ближния, то 
преди да поискаме прошка от Бога, първо трябва да поиска-
ме прошка непосредствено от хората, пред които сме винов-
ни. Това е много важно и, за съжаление, често се забравя. 
На ред с това, примерите от Евангелието показват: трябва да 
искаме прошка найвече от този, пред когото сме виновни. 
Ако си съгрешил против ближния – първо поискай прошка 
от него и направи всичко възможно, за да ти прости и той, и 
вече след това искай прошка от Бога. Показателна е история
та на обръщането на Закхей (глава 19, Евангелие от Лука). 
Този йерихонски „началник на митарите и богат човек“, кой-
то бил натрупал завидно състояние с помощта на „узаконен 
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грабеж“ от своите събратя, приемайки Христос в своя дом, 
получил заслужени упреци: какво, в Йерихон не се ли намери 
някой, подостоен за това да приеме Христос? И той ведна-
га взема решение: „Половината от имота си, Господи, давам 
на сиромаси и, ако от някого нещо съм взел несправедливо, 
ще отплатя четворно“. Забележете, тъй като е съгрешил пред 
ближните, жителите на своя град, той не бърза да иска прош-
ка от Христос, а първо се стреми да заглади своите грехове 
пред онези, пред които е виновен, за да му простят хората. 
И вземайки такова решение, чува от Спасителя следното: 
„Днес стана спасение на тоя дом...“. Но съществува и обрат
ният пример: Юда. След като се разкаял за това, че е „съгре-
шил, предавайки невинна кръв“, той отива при свещениците 
и връща получените за предателството сребърници. „Що ни е 
грижа? Ти му мисли“ – чува в отговор. Но нали е точно така: 
Юда е съгрешил не пред тях, а пред Иисус, Когото предал. 
И тъй като Юда не се кае пред Христос, не иска прошка от 
Него, в резултат на това стига до плачевен край. 

l Да не използваме „списъци с грехове“. Напосле-
дък сред вярващите (както казват, „въцърковените“, 
тоест  подобре запознатите с църковната традиция, 
а на практика – с околоцърковните суеверия) се раз-
пространяват различни видове „списъци с грехове“. 
Но те поскоро пречат на подготовката за изповед, 
защото успешно съдействат за това изповедта да се 
превърне във формално изброяване на „товакоето
егрях“. Изповедта в никакъв случай не бива да бъде 
формална! При това, сред „изброяването на грехове-
те“ се срещат и твърде куриозни образци – ето защо 
подобни брошурки е подобре изобщо да не се въз-
приемат насериозно. 

Единствено изключение може да бъде краткият „спи-
сък“ с основните грехове, които често не се осъзнават като 



такива. Ето пример за такъв списък: 

а) Грехове против Господа Бога: 

– неверие в Бога, приписване на някаква значимост 
на други „духовни сили“, на религиозни доктри-
ни, чужди на християнската вяра; участие в други 
религиозни практики или обреди, дори и „за ком-
пания“, на шега и пр.;

– суеверие – много разпространено явление сред 
вяр ващите: вяра в различни амулети, включител-
но и свързани с църковните тайнства и празници; 

– номинална вяра, която по никакъв начин не се 
проявява в живота, тоест практически атеизъм 
(възмож но е с ума си да признаваме съществува-
нето на Бога, но да живеем така, като че сме не-
вярващи); 

– създаване на „кумири“, тоест поставяне на първо 
място в реда на житейските ценности нещо дру-
го, различно от Бога. Кумир може да стане всичко, 
което пожелаем, и на което човек реално „служи“: 
парите, властта, кариерата, здравето, знанията, 
увлеченията – всичко това може да бъде и добро, 
когато заема съответното място в личната „йерар-
хия на ценностите“, но заставайки на първо мяс-
то, се превръща в кумир; 

– прибягване към различни видове гадатели, гледач-
ки, врачки, магьосници, екстрасенси и пр. – опит 
за „подчиняване“ на духовните сили по магичен 
начин, без покаяние и лично усилие за изменение 
на живота в съответствие със заповедите. 

б) Грехове против ближния и против себе си:

– пренебрежение към хората, произлизащо от гор-
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дост и самолюбие, невнимание към нуждите на 
ближния (ближният не е задължително роднина 
или познат, това е всеки човек, оказал се близо до 
нас в дадения момент); 

– обсъждане и осъждане на недостатъците на 
ближ  ните („По думите си ще бъдеш оправдан и 
по думите си ще бъдеш осъден“ – казва Господ), 
неосно вателно подозиране на другите хора в гре-
хове. Кой то осъжда ближния, с това сам се лишава 
от въз можността да получи прошка от Бога, защо-
то Иисус Христос ясно е казал: „Не съдете, за да 
не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите, с 
такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, 
с такава ще ви се отмери“ (Мат. 7:12); 

– различни видове блудни грехове, особено прелю
бо деяние (нарушаване на съпружеската вярност) и 
противоестествени полови връзки, което е несъв
местимо с пребиваването в Църквата. При изпо-
вядването на подобни грехове не бива да се задъл-
бочаваме в подробности, а да назоваваме такива 
грехове, колкото се може пократко, без описване 
на сексуални сцени. Към блудното съжителство 
се отнася и широко разпространеният днес „граж-
дански брак“, тоест съжителство на семейни на-
чала. Но трябва да помним, че регистрираният, но 
невенчан, брак не може да се смята за блуд и не 
представлява пречка за пребиваване в Църквата; 

– аборт – лишаване на човешко същество от живот, 
тоест убийство. Трябва да се каем и в случаите, 
ко гато абортът е бил направен по медицински по-
казания. Не бива да забравяме, че причина за заги
ва   нето на плода вътре в утробата могат да бъдат 
за болявания, предавани по полов път, и така блуд-
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ните грехове да доведат до още потежкия грях на 
убийството. Сериозен грях е и склоняването на 
же   ната да направи аборт (например от страна на 
мъжа). Покаянието за този грях предполага кае-
щият се никога повече да не го повтори съзнател-
но; 

– небрежност към възпитанието на децата, нежела-
ние да им отделяме време за съвместни занима-
ния, разходки, игри, доверителни разговори, стре-
меж да се „откупим“ от децата с подаръци, наказ-
ване на децата в порив на гняв, без разсъждение; 

– малодушие, нежелание да поемаме отговорност за 
своя живот и постъпки, стремеж да прехвърлим 
отговорността върху други хора, включително и 
върху свещеника; 

– присвояване на чужда собственост, отказ да за-
платим за труда на други хора (например пътуване 
без билет), задържане на заплатата на подчинени-
те или наемните работници, неплащане на дълго-
ве, строгост при изискването на дълговете на дру-
гите; 

– различни видове лъжа, особено клевета против 
ближния, разпространяване на слухове (като пра-
вило, ние не можем да бъдем убедени в истин-
ността на слуховете), нарушаване на дадена дума; 

– пиянство и различни видове зависимости, отнема
щи свободата на човека: пристрастие към нарко-
тици, тютюн, хазартни и компютърни игри, ин-
тернет и пр. Зависимостите представляват не само 
грях, но и сериозно, разрушаващо личността забо-
ляване, което може да се преодолее с квалифици-
рана лекарска помощ и твърда надежда на Бога; 
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– алчност, скъперничество, включително и за дава-
не на милостиня (следва да даваме с разсъдител-
ност, като внимаваме чрез подаянието да не про-
вокираме грехове и асоциален начин на живот); 

– завист – скръб за благополучието на ближния, не-
желание да се радваме на успехите и постижения
та на другите, което може да доведе дори до из-
вършване на злодеяние против обекта на завистта; 

– небрежност към собственото здраве и това на 
окол ните, отказ от необходимата медицинска по-
мощ, използване на средства, причиняващи вреда 
на здравето; 

– леност и разслабеност на волята, липса на ясни 
цели в живота, стремеж да се „плува по течение-
то“, неорганизираност, навик за закъсняване; 

– желание за „красив живот“, прекалена изиска-
ност, лукс, разкош, любов към скъпи предмети и 
харчене на средства за тях, вместо за помощ на 
нуждаещите се; 

– равнодушие към другите хора, липса на желание 
да им помогнем (разбира се, не трябва да натрап-
ваме своята помощ, ако ни я отказват), в частност 
– равнодушие към греховете на други хора, липса 
на опити да ги спрем и отклоним от гибелния път; 

– нежелание да променим своя живот и да се борим 
с греховете, апатия към духовния живот. 

Това е едно примерно изброяване не на всички, а само 
на найразпространените грехове. Още веднъж ще подчер
таем, че не трябва да се увличаме от подобни „списъци“. По
добре е при следващата подготовка за изповед да използваме 
десетте Божи заповеди и да се вслушваме в гласа на собстве-
ната съвест. 
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l Да говорим само за греховете, при това за своите 
собствени. На изповед трябва да говорим за свои-
те грехове, без да се опитваме да ги омаловажаваме 
или да ги представяме като извиними. Това изглеж-
да очевидно, но колко често свещениците, приема-
щи изповедта, слушат, вместо изповед на греховете, 
житейски истории за всички родственици, съседи и 
познати. Когато на изповед човек разказва за причи-
нените му обиди, той оценява и осъжда ближните и 
всъщност оправдава себе си. Често в подобни разка-
зи личните прегрешения се представят в такава свет-
лина, сякаш е било напълно невъзможно да бъдат 
из бег нати. Но грехът винаги е плод на личен избор. 
Изключително рядко попадаме в такива колизии, в 
които сме принудени да избираме между два вида 
грях. 

l Да не измисляме някакъв особен, „църковен“ език. 
Говорейки за своите грехове, не трябва да се грижим 
за това как да ги назовем „правилно“ или „църковно“. 
Трябва да наричаме нещата с истинските им имена, 
използвайки найобикновен език. Вие се изповядвате 
на Бога, Който знае за вашите грехове дори повече, 
отколкото вие самите, и ако назовете греха с истин
ското му име, няма да учудите Бога с нищо. 

Няма да учудите и свещеника. Понякога каещите се 
се срамуват да назоват пред свещеника един или друг грях, 
защото се опасяват, че той, като чуе греха, ще ги осъди. В 
действителност свещеникът, за многото години на служение, 
се е налагало да изслушва много изповеди, затова не можете 
да го удивите с нищо. При това греховете никак не са нови и 
оригинални: на практика те не са се изменили в продълже-
ние на хилядолетия. Бидейки свидетел на искрено покаяние 
за сериозните грехове, свещеникът никога няма да ви осъди, 
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а ще се зарадва на обръщането на човека от пътя на греха към 
пътя на праведността. 

l Да говорим за сериозните неща, а не за дреболии. 
Не бива да започваме изповедта с такива грехове като 
нарушаване на поста, неходене на църква, работа на 
празници, гледане на телевизия, носене/неносене на 
определен вид дрехи и т. н. Първо, това далеч не са 
найсериозните ви грехове. Второ, то може изобщо 
да не е грях: ако човек дълги години не е идвал при 
Бога, защо да се кае за неспазването на постите, след 
като самият „вектор“ на живота е бил насочен в дру-
га посока? Трето, на кого е необходимо безкрайното 
дълбаене във всекидневните дреболии? Господ очак-
ва от нас любов и сърдечна отдаденост, а не дребнаво 
изброяване на несериозни прегрешения. 

Главното внимание трябва да бъде отделено на отноше
нието към Бога и към ближните. При това под ближни, спо-
ред Евангелието, се разбират не само хората, които са ни 
прият ни, но и всички, които срещаме по своя житейски път. 
И преди всичко – членовете на нашето семейство. За семей-
ните хора християнският живот започва в семейството и 
именно тук се проверява. Семейството е найдоброто попри-
ще за възпитаване на християнски качества в себе си: любов, 
търпе ние, прощаване, приемане. 

l Да започнем да променяме живота си още преди 
изповедта. Покаянието на гръцки език се нарича 
„метанойя“, което буквално означава „промяна на 
ума“. Не е достатъчно да признаем, че в своя живот 
сме извършили едни или други прегрешения. Бог не 
е прокурор и изповедта не е очна ставка с виновния. 
Покаянието трябва да бъде промяна на живота: 
кае щият се трябва да има намерение да не се връща 
повече към греховете и с всички сили да се стреми 
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да се въздържа от тях. Такова покаяние започва още 
преди изповедта, а идването в храма при свещеника 
само „запечатва“ ставащата в живота промяна. Това 
е изключително важно. Ако човек има намерение да 
продължава да греши и след изповедта, тогава не е 
ли подобре да не бърза с нея? 

Тук трябва да направим уговорката, че когато говорим 
за промяна на живота и отказ от греха, под това се имат пред 
вид предимно така наречените „смъртни“ грехове, по думи-
те на апостол Йоан, тоест онези, които са несъвместими с 
пребиваването в Църквата. За такива грехове християнската 
Църква още от древни времена е смятала отричането от вя-
рата, убийството и прелюбодеянието. Към този вид грехове 
можем да причислим и крайната степен на други човешки 
страсти: злоба против ближния, кражба, жестокост и всичко 
друго, което може да бъде прекратено веднъж завинаги с уси-
лие на волята, съчетано с Божията помощ. А що се отнася до 
дребните, така наречени „всекидневни“ грехове, те до голяма 
степен ще се повтарят и след изповедта. За това трябва да 
бъдем готови и да го приемаме смирено като ваксина срещу 
духовното превъзнасяне: съвършени хора няма, безгрешен е 
само Бог. 

Няколко практически препоръки. Преди да отидете на 
изповед, добре е да узнаете по кое време изповядват в храма. 
В много храмове се служи не само в неделя и на празници, 
но и в събота, а в големите храмове и в манастирите – и в 
делнични дни. Найголям е напливът от изповядващи се по 
време на Великия пост. Разбира се, великопостният период 
– това е найудобното време за покаяние, но за тези, които ид-
ват за пръв път или след много дълго прекъсване, е подобре 
да изберат време, когато свещеникът не е много натоварен. 
Може да се окаже, че в храма изповядват в петък вечерта или 
в събота сутринта – в тези дни хората със сигурност ще бъдат 
помалко, отколкото по време на неделната служба. Добре е, 
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ако имате възможност лично да се обърнете към свещеника и 
да го помолите да ви определи удобно време за изповед. 

Съществуват специални молитви, изразяващи покайно 
„настроение“. Добре е да ги прочетем в навечерието на изпо-
ведта. Покайният канон на Господ Иисус Христос на практи-
ка присъства във всеки молитвослов, освен в найкратките. 
Ако ви е трудно да се молите на църковнославянски, можете 
да се възползвате от превода на съвременен руски език. 

По време на изповед свещеникът може да ви определи 
епитимия: въздържание от причастие за известно време, че-
тене на особени молитви, земни поклони или дела на мило-
сърдие. Това не е наказание, а средство за изживяването на 
греха и получаването на пълно опрощаване. Епитимия може 
да бъде назначена, когато свещеникът не среща от страна на 
каещия се подобаващото сериозно отношение към тежките 
грехове, или обратно, когато вижда, че човек има нужда от 
това да направи нещо за „изживяването“ на греха. Епитимия-
та не може да бъде безсрочна: тя се назначава за точно опре-
делен период, след което трябва да бъде прекратена. 

Като правило, след изповед вярващите се причастяват. 
Въпреки че изповедта и Причастието са две различни тайн-
ства, добре е подготовката за изповед да се съедини с под-
готовката за Причастие. Ако свещеникът не ви е давал кон-
кретни препоръки по този повод, то найдобре е да попостите 
три дни, въздържайки се от всякаква храна от животински 
произход, да усилите молитвата в тези дни (да прочетете спе-
циалното „Последование преди Свето Причастие“, съдържа-
що се практически във всеки молитвослов), а в самия ден на 
причастяването да дойдете на служба, без да сте яли (да не 
ядете и пиете нищо след събуждане). Препоръките как да се 
подготвим за Причастие са изложени поподробно в една от 
следващите глави. 

Ако тези малки съвети са ви помогнали в подготовката 
за изповед, слава Богу! Не забравяйте, че това тайнство тряб-



26

ва да се извършва редовно. Не отлагайте следващата изповед 
с години! Изповедта, извършвана не порядко от веднъж на 
месец ни помага винаги да бъдем „във форма“, да се отнася-
ме внимателно и отговорно към своя всекидневен живот, в 
който всъщност трябва да се проявява и нашата християнска 
вяра. 

Публикувано за пръв път в:  
„Православие и мир“, 2010 г. 
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Изповедта – за важното и несериозното

За какво най-често говорим на Бога на изповед? Не се 
ли превръща тайнството на „второто кръщение“ в про-
словутото прецеждане на комара и поглъщане на ками-
лата? 

Неотдавна бях на гости в една съседна енория и настоя
те лят ме помоли да помогна с изповедта. Като правило, 
основ ният контингент от хора, пристъпващи към изповедал-
ния аналой, е един и същ, греховете (поточно, грешките), 
които при това споменават – също практически не се проме-
нят от година на година, и свещениците страшно се изморя-
ват. Изморяват се да слушат всяка седмица едно и също от 
едни и същи хора. А новият, „гостуващ“ свещеник е добър 
във всяко отношение: и местните клирици ще се разтоварят, 
и на ено риа шите ще им бъде интересно – и да разкажат, и да 
послушат. 

Това е добре и за свещеника – така ще разшири своя 
кръгозор. Ще види повече хора, отколкото, ако е затворен в 
рамките на своята енория, и при това ще види нещата в едно 
много важно измерение – как и с какво идват хората при Бога, 
искайки прошка от Него. 

„Откъснах люляк на гробищата и си го отнесох вкъ-
щи“, „плашех минувачите“, „гледах часовника си, докато бях 
в храма“ – тези и други нелепи „грехове“ можем да срещнем 
в популярните помагала, служещи за подготовка за изповед. 
Със сигурност всеки свещеник може да допълни списъка. А 
защо хората не само обръщат внимание на подобни неща, но 
и ги смятат за толкова сериозни, че да разказват за тях на 
Бога? 

Разбира се, голяма част от вината за това е и наша, на 
пастирите, които не умеем да проповядваме за главното, и 
найважното – да живеем така, че да „заразяваме“ другите 
със своята вяра. Ако бъдем честни, за нас също е „удобно“ 
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да изслушваме формална изповед, да прочитаме разрешител-
на молитва – и работата е свършена. Много потрудно е да 
подхождаме към хората и техните проблеми по същество. Но 
нима някой е казал, че пастирът трябва да търси лесни пъти-
ща? 

Нещата имат и друга страна. Идващият на изповед най
често гледа на нея само като на „билетче за причастие“. Не 
толкова често, колкото би ни се искало, ние срещаме от стра-
на на изповядващия се решимост да промени нещо в живота 
си. Много полесно е да се изпълни някаква формалност: то-
гава можеш и да се причастиш, и да продължиш обичайния 
си начин на живот. 

Но християнството не само е чуждо на формалността: 
Евангелието буквално „въпие“ против такъв подход към вя-
рата. С найострите думи на Иисус Христос в Евангелието 
са се удостоили не грешниците, водещи явно греховен начин 
на живот, а респектиращите в духовно отношение фарисеи, 
изпълняващи всички изисквания на „религиозното благоче-
стие“. Когато вярата се превръща във формализъм, тя преста
ва да бъде вяра и става религия, една от всички останали ре-
лигии. Когато изповедта стане формално изброяване на ба-
налности и ровене в дреболии, тя вместо „второ кръщение“ 
се превръща в средство за лъжливо самоуспокояване, затва-
рящо верния път към Бога. 

На Страшния съд ще говорите ли на Бога за това, че в 
постен ден сте яли бисквити, съдържащи сухо мляко, или че 
сте бродирали и плели в празничен ден? За подобни дребо-
лии е подобре веднага да забравим, за да не пречи „прецеж-
дането на комарите“ на виждането на „камилите“. 

Но ако изповедта е не формална, а сериозна, означава-
ща действителен обрат в живота, очевидно е, че такава изпо
вед не може да се извършва всяка седмица. Обрати в живо-
та правим достатъчно рядко и тук ще бъде справедливо да 
кажем: колкото порядко, толкова подобре. Според логиката 
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христия нинът трябва изначално да определи такъв „вектор“ 
на своя живот, че да му се налага да коригира, колкото се може 
помалко в него. С други думи, да приеме своето християн
ство насериозно, колкото е възможно порано. 

В нашата църковна практика отдавна има смесване на 
опрощаването на греховете с откриването на помислите. В 
древната Църква първото се е извършвало далеч не винаги и 
не е било непосредствено свързано с причастяването, а повод 
за такъв вид изповед са били греховете, несъвместими с пре-
биваването в Църквата: отричане от вярата, убийство, прелю-
бодеяние. Практиката на откриване на помислите е навлязла 
от монашеската традиция, където е възникнала като дейст-
вен метод за духовно ръководство. Старецът, приемащ такава 
изповед, много често не е имал свещен сан и не е можел да 
„опрощава“ греховете. Помислите са се откривали ежеднев-
но, но не се е чувствала необходимост от допълването на това 
действие със свещения акт на опрощаване на греховете. 

И така, какво имаме в древността? – Опрощаване на 
греховете се е давало тогава, когато човек със своите грехове 
се е изключил от Църквата и неговото покаяние е тайнство 
на повторно съединяване с Църквата, даващо му възможност 
да пристъпи към Чашата. Търсещият покаяние е извършил 
нещо, което не му дава да пристъпи към Чашата без изпо-
вед и съответната епитимия. А монашеското откриване на 
помислите предполага „коригиране“ в онези случаи (а те са 
болшинство), когато начинът на живот не е несъвместим с 
пребиваването в Църквата и причастяването. 

Но ще кажат: днес е невъзможно механично да се вър-
нем към древната практика – и ще бъдат напълно прави. Поз
нати са ни и негативните страни на гръцката практика, когато 
се причастяват често, а се изповядват според потребността: 
има хора, достигнали до зряла възраст, които нито веднъж 
не са пристъпили към изповед. От друга страна, очевидно е, 
че проблем има, и с това трябва да се направи нещо. Ако си 
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затворим очите, проблемът няма да изчезне от само себе си. 
Поразумно изглежда следното решение: в индивидуа-

лен ред да се позволява на постоянните енориаши самостоя
телно да решават за себе си въпроса за честотата на изповед-
та. Такава практика вече съществува и тя дава добри плодове 
в някои енории. Свещеникът, познаващ своето паст во, може 
да позволи на постоянните енориаши, стремящи се към често 
причастяване, да се изповядват например веднъж в месеца, 
или според мярата на необходимостта, и при това да при
стъп  ват към Чашата всяка неделя. От една страна, това ще из-
бави много хора от мъчителната необходимост „да измислят 
нещо“ за изповед, а от друга – ще даде възможност на свеще-
ника да отдели повече време на онези, които действително 
имат нужда от него – на дошлите на изповед за пръв път или 
след дълго прекъсване. 

Навярно идеалният модел на съчетаване на изповедта 
и причастяването няма да бъде намерен никога: изобщо, жи-
вотът трудно се вписва в някакви „модели“. При всяка прак-
тика са възможни и злоупотреби, и профанация, но това вече 
е въпрос на отговорност – както на пастира, така и на всеки 
християнин. Но търсенето на модел, даващ възможност да 
из бягваме множеството профанации, които стават днес – е 
нещо, което несъмнено заслужава внимание.

 
Публикувано за пръв път в:  

интернет-изданието „Татьянин день“, 2010 г. 
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Святост или безгрешност? 

Често на изповед хората преживяват по повод на това, 
че „всекидневните“ грехове се повтарят. Когато човек се при-
частява всяка неделя (което всъщност представлява норма) и, 
според наложилата се у нас традиция, ежеседмично се изпо-
вядва, тогава възниква следният проблем. Големи или „смърт-
ни“ грехове, ние, слава Богу, не вършим често. Като правило, 
вярващият човек, съзнателно живеещ в Църквата, ги избягва. 
Но колкото и да се кае за „дребните“ грехове, на човек му се 
струва, че е невъзможно окончателно да се избави от тях, и 
опашката на тези грехове се влачи след него от изповед на 
изповед. И изведнъж човек се замисля: всичко ли е наред, 
след като аз всяка седмица на изповед говоря за едно и също? 
Как мога да обещая на изповедта, че няма да се връщам към 
предишните грехове, знаейки, че тези грехове отново ще се 
повторят? И как тогава мога да се надявам на спасение? 

Тук трябва честно да кажем: да, никой от нас няма да 
престане да греши до самата си смърт. И поскоро, няма да 
победи докрай своите „всекидневни“ грехове. Ако условие 
за нашето спасение беше безгрешността, то никой не би се 
спасил. 

Получава се парадокс: всички хора, съставящи Христо
вата Църква, са грешници, и въпреки това всички те нари-
чат своята Църква „света“ („Вярвам в една света... Църква“). 
Това значи, че светостта на Църквата е нещо друго, различно 
от съвкупността от нравственото съвършенство на нейните 
чле нове. Ние казваме: Църквата е свята със светостта на Све-
тия Дух, Който е създал Църквата в деня на Петдесетница и 
непрестанно я изпълва. Но когато на литургията чуваме въз-
гласа на свещеника: „Светинята е за светите“ (което озна чава: 
Светите Дарове – Тялото и Кръвта Христови – са за светите 
хора), пристъпваме към Чашата и се причастяваме. Значи, на-
шата святост е нещо различно от светостта на Светия Дух. 
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Бог е Единственият, Който може да бъде наречен Свят 
Сам по Себе Си. От хората само Богочовекът Иисус Хрис-
тос никога не е грешил (въпроса за нравствената чистота на 
Божията Майка ще поставим в скоби, тъй като Тя, макар и 
Пречиста Дева, според православното учение също е имала 
нужда от Спасител, както и ние). Светите угодници, които 
Църквата е канонизирала и към които ние се обръщаме в 
молит вите си, не са били безгрешни и даже не са можели да 
помислят себе си за такива. Забележителен е случаят от жи-
тието на авва Сисой Велики. Когато той умирал, братята го 
утешавали: 

– Авва! И ти ли плачеш? Нали през целия си живот си 
се подвизавал и си живял добродетелно? 

А Старецът отговорил: 
– Горко ми, грешния! Аз дори не зная дали съм поста-

вил и начало на покаянието... 
Всеки светия вижда и знае своите грехове. 
Апостол Йоан разделя греховете на грехове „за смърт“ 

и „не за смърт“: „Ако някой види брата си да съгрешава с 
грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, – 
сиреч, на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за 
смърт: не за него, казвам, да се моли. Всяка неправда е грях, 
но има грях „не за смърт“ (1 Иоан. 5:1617). Такива „всеки-
дневни“ или „не смъртни“ грехове не бива да стават причина 
да се отказваме от Причастие или изповед. Разбира се, ние не 
бива да се самоуспокояваме с това, че не можем да се пребо-
рим с тези грехове. Пътя изминава този, който върви по него. 
Нашият път трябва да ни доведе до Царството Божие – и само 
там ние можем да станем безгрешни, когато Христос възста-
нови и преобрази нашето естество, когато нашата човешка 
природа стане такава, каквато е човешката природа на Хрис-
тос след Неговото Възкресение. 

А засега – да живеем, без да очакваме, че ще можем 
да станем безгрешни в този живот, да не се срамуваме да се 
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каем, да не се страхуваме да пристъпваме към Чашата на Жи-
вота, но да вкусваме Тялото Христово и да виждаме „колко 
благ е Господ“. 

Християните са „свят народ“
Всеки християнин, приел Тайнството Кръщение, става 

част от новия народ – Божия народ, който Господ е избрал, за 
да Му служи. Апостол Петър в своето Първо Съборно посла
ние пише за този народ така: „Вие сте род избран, царстве-
но свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите 
съвършенствата на Оногова, Който ви е призовал от тъмнина 
в чудната Своя светлина; вие именно, които някога бяхте не 
народ, а сега сте народ Божий; които бяхте непомилувани, 
а сега помилувани“ (1 Петр. 2:910). Ние, християните, сме 
свят народ, царе и свещеници. 

Да погледнем нашите храмове по време на литургия. 
Градските църкви, като правило, са препълнени. Извършва се 
найважното богослужение, без което Църквата е немислима 
като Църква – Евхаристията, Тайнството на тайнствата, къде
то верните имат възможност да участват в Господнята Трапе
за, да вкусват пречистите Тяло и Кръв Христови. Но колко 
хора участват в това Тайнство? От целия свят народ от царе и 
свещеници, намиращ се в храма, едва ли се причастяват и по-
ловината. Като правило, поголямата част от „светия народ“ 
не пристъпва към Чашата на живота на повечето литургии, 
които посещава. 

Обичайното оправдание на непричастяващите се е не-
достойнството или неподготвеността им да пристъпят към 
Чашата. Но какво значи да се причастиш достойно? И въз-
можно ли е това изобщо? За да отговорим на този въпрос, 
тряб ва първо да разберем какво е светостта на „светия народ“. 

Погоре казахме за това, че светостта на Църквата, коя-
то изповядваме, е различна от светостта на Бога – Едничкия 
безгрешен. Църквата се състои не от праведници, а от спа-
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сяващи се грешници. Никой от праведниците приживе не е 
можел и не може да каже за себе си, че е праведник, защото 
да се хвалиш със своето духовно състояние е признак на гор-
дост. Всички ние имаме за какво да се каем. Нашите „всеки-
дневни“ грехове са такива, че в този живот няма да можем да 
ги изкореним докрай. Но как тогава сме „свети“? 

Тук е време да се обърнем към библейското богословие, 
тоест да видим как се разбира светостта на страниците на 
Свещеното Писание. Ще видим, че светостта в първото си 
значение е лично свойство на Бога, Който единствен е Свят 
Сам по Себе Си. Във второто си значение думата „свят“ се 
отнася към всичко, което е предназначено за Бога, отделено 
е от средата на този свят, като „собственост“ на Бога. Събо-
тата е свят ден, отделен за Бога от реда на останалите дни, 
Ски нията или Храмът е свято съоръжение, отделено за при-
насяне на жертви на Бога, в което частта „Светая светих“ е 
обособена като символ на присъствието на Бога сред Своя 
народ, светите жертви са отделени от цялото стадо телци или 
овце, све тият народ на Израил е избран от Бога от средата 
на останалите народи... „Аз съм Господ, Който ви изведох от 
Египетската земя, за да бъда ваш Бог. И тъй, бъдете свети, 
защото Аз съм свет“ (Лев. 11:45). Свято е това, което Бог е 
отделил за Себе Си. В наше време свят народ са наречени 
християните. 

Разбираемо е, че в този смисъл светостта не означава 
абсолютно нравствено съвършенство, макар и да предпола-
га стремеж към него. „Вие сте Мой народ, затова сте свети“. 
Отделеният за Бога народ на християните, съставящ едната 
Църква, е „лична собственост“ на Бога сред народите на све-
та. Този народ не е безгрешен, но се стреми към това да жи-
вее в единство с Бога. 

Връщайки се към поставения погоре въпрос за достойн
ството на причастниците, трябва да кажем, че ако под „дос-
тойнство“ разбираме съответствието между човека и дара, 
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тоест Светите Дарове, които той получава в Причастието, то 
достоен в този случай няма да бъде никой и никога. Нали 
и найсъвършеният според човешките измерения праведник, 
все едно, ще бъде грешник пред Бога. Човешката праведност 
е някаква степен на съвършенство, и колкото и голяма да е 
тя, все пак е безкрайно далече от абсолютната праведност на 
Бога. Затова в този смисъл е невъзможно да бъдеш „достоен“ 
причастник. 

Но има и друг вариант – да се върнем към библейското 
разбиране за святост, което всъщност е и църковното разби-
ране. Първите християни са се наричали един друг свети не 
защото са били безгрешни, а защото са се чувствали част от 
Божия народ. Такова разбиране за светостта се пази в нашето 
богослужение. „Като поменем всички светии...“ – така започ-
ва ектенията след анафората (заключителната част на анафо
ра та след освещаването на Даровете представлява хода тай
ствена молитва за всички християни и техните нужди), и 
това значи: като поменем всички християни. „Светинята е за 
светите“ – възглася свещеникът преди причастяването, тоест 
„Светите Дарове са за светия народ“. В този случай хорът 
отго варя: „Един е Свят, един е Господ Иисус Христос...“. 
Само Бог е Свят Сам по Себе Си, а ние можем да бъдем при-
частни на Неговата святост, когато съставяме „Божия дял“ в 
този свят. 

Причастяването е възможно единствено при такова раз-
биране за светостта. 



36

Вярата на светите грешници

Как да се научим на радостна вяра? Отдавна си задавам 
този въпрос, защото за мен е очевидно, че вярата в Христос 
не може да не бъде радостна. С възвестяването на радостта 
започва Евангелието: „Не бойте се: ето, благовестя ви голяма 
радост, която ще бъде за всички човеци“ (Лук. 2:10). И за-
вършва с думите: „Те Му се поклониха и се върнаха в Иеру-
салим с голяма радост“ (Лук. 24:52). 

Това, че не е възможно да знаем, че има Бог и да не се 
радваме, обичал да повтаря отец Александър Шмеман. Той 
пише в своите „Дневници“: „Скръбта за греха не спасява 
от греха, а радостта в Господа спасява“. Действително, ако 
всичко в този свят може да стане „отблясък“ на Царството 
Божие, то животът ще придобие друго измерение. Както при 
апостол Павел: „Вече не аз живея, а Христос живее в мене“ 
(Гал. 2:20). 

Но стремежът към радостна вяра се сблъсква с осъз-
наването на своето несъвършенство, греховност и невъзмож-
ност да преодолееш това докрай. Нали в Царството Божие 
няма да влезе нищо скверно. А практическият църковен жи-
вот фактически ни е накарал да се примирим с това, че сме 
„грешници“. Слава Богу, ние можем да избягваме очевидни-
те, груби, тежки, така наречени „смъртни“ грехове, които са 
несъвместими с пребиваването в Църквата: като убийство, 
блуд, отричане от вярата. Но какво да правим с „дребните“ 
грехове, повтарящи се почти ежедневно? 

На практика задължителната изповед преди всяко при-
частяване, колкото и често да се случва то, води до разбиране-
то за това, че колкото и да се каеш, можеш да бъдеш сигурен, 
че така наречените „всекидневни“ грехове ще се повтарят. В 
края на краищата, привикването към постоянната „грехов-
ност“ води до неумение да различаваме реалния от измисле-
ния грях и до притъпяване на чувството за реалния грях. 
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На кого и за какво е необходимо това? На Бога, Който 
призовава към Себе Си не роби, а свободни хора, и в образа 
на Бащата от притчата за Блудния син показва, че е готов да 
ни приеме само като Свои деца, а не като роби или наемни
ци? Но християните, които вместо „винаги да се радват и за 
всичко да благодарят“, се потопяват в безкрайно ровене в 
себе си и затъване в дреболии? Или, може би, това е изгодно 
само на онези, които се стремят не да пасат Христовото ста-
до, а да господстват над него? Нали хората, в които е насаден 
комплекс за вина, много полесно се управляват. Винаги се 
удивявам, когато един или друг проповедник внушава на хо-
рата, че те са „нищожества“, „жалки твари“, неспособни да 
направят нищо добро. Такива проповедници, за щастие, не са 
много, но „тоналността“ на тяхната проповед среща отклик в 
съвременната „въцърковена“ среда. 

Но какво ще стане с хората, ако постоянно им се вну-
шава, че те са никой и нищо, че, „където и да стъпиш – ще 
стъпиш накриво“, че не могат да направят нищо добро, че 
никога не са имали и дори не са започвали да имат никак-
ви добродетели? Психично здравите хора просто няма да 
въз приемат такова внушение и ще се постараят да стоят по 
далеч от неговия източник, или, ако им се наложи да ходят в 
храм, където проповядват това от амвона, няма да обръщат 
внимание на такива думи. Но хората, които са посклонни 
към възприемане на внушения, ще станат силно зависими от 
„пастира“ и лесно управляеми. 

А сега ще кажете: не ви ли се е случвало да срещате 
енории, в които такива зависими и потиснати хора опреде-
лят църковната „атмосферата“? Не сте ли срещали такива 
„въцърковени“ в особено тежка форма, от които нормалните, 
здрави хора, естествено бягат? 

Духовната инфантилност и самоунижение, лъжли-
во пред ставящи се за смирение, допринасят и за „разрива“ 
в съвре менното разбиране за святост. Първите християни – 
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всички те са „свети братя“ едни за други. Естествено, вярва-
щите в Христос и преди 2000 години не са били безгрешни. 
Апостол Иаков пише: „ние всинца много грешим“ (Иак. 3:2), 
не изключвайки и себе си от онези, които „много грешат“. 
Осъзнаването на своето несъвършенство не е пречело на пър-
вите християни да се наричат един друг свети и да се стремят 
да живеят свято, в съответствие с дара, който са получили и 
получават от Господ Христос. 

С течение на времето развитието на почитането на све-
тиите и на всичко, с което е „обраствало“ това почитане (осо-
бено появата на житията на светиите като словесни „икони“, 
далеч от реалността) довело до едно поразлично отношение 
към светостта. Макар и светиите да не са безгрешни (поня-
кога далеч не са безгрешни), те все пак са светии, а ние кои 
сме? Въпреки че по време на литургия на дискоса, където 
извадените от просфорите частици представляват образ на 
цялата Църква начело с Христос, частиците в памет на све
тиите стоят до тези, които представляват живите и почина-
лите християни, в практическия живот нещата стоят иначе. 
Между светиите и обикновените вярващи зее дълбока про-
паст. И възникват, например, аргументи от такъв характер: 
Кирил и Методий, превели богослужението за славяните, са 
били свети, а днес богослужението не бива да се превежда, 
защото няма съвременни Кирил и Методий. Но кой от све
тиите приживе се е смятал достоен за канонизиране? Не е ли 
подобре съвременните християни да се стремят към святост, 
а не да оправдават с несвятост своето бездействие? Нали 
епохата на светиите в Църквата не се прекратява, и всички 
ние все още продължаваме да живеем в епохата на Отците?

Но какво да правим с това, че ние действително грешим? 
Как истински да преодоляваме греха – реалния, а не измисле-
ния? Как да се избавим от комплекса за постоянна вина, който 
ни внушава цялата система на църковното фарисейство? Как 
да намерим истинските себе си и радостта в Христос? 
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Със сигурност, преди всичко трябва да разберем, че 
ние не можем съвършено да престанем да грешим. Ако не 
беше така, нямаше да имаме нужда от Спасител. Но край-
но опасно е и да мислим, че можем да живеем, както ни е 
угод но, а Христос ще направи всичко за нас. Да, аз зная, че 
съм грешник – от опита на своите грешки и неуспехи. Но 
зная и това, че съм и свят – нали с такива думи се обръщат 
към мен Евангелието и Църквата по време на литургия. Свят 
не в смисъл на съвършен, а на такъв, който е станал част от 
семейството на спасяващите се Божии деца, член на Тяло-
то Христово. Има заповеди, от чието изпълнение никой не 
е освобождавал християните. И има радост на Благата Вест: 
Иисус Христос е дошъл, за да покрие нашите грехове и да 
ни дари прошка и вечен живот. Но за да получим този дар, 
тоест подарък, трябва да го пожелаем – не само на думи, но 
и с цялото усилие на своя живот – живот според Христовата 
правда. И тогава участието в неделната Евхаристия отново и 
отново ще се преживява като празник – пир, изпълнен с ра-
достта от Царството Божие. 

Публикувано за пръв път в:  
интернет-изданието „Татьянин день“, 16 март 2010
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До кое коляно се предават греховете?

Грижата за децата е един от стимулите да преста-
нем да грешим. В действителност, ако извършеният от 
мен грях ще се отрази на моето дете, по-добре е изобщо 
да не го върша. Сред вярващите битува представата за 
това, че за греховете на родителите децата могат да 
бъдат наказани до седмо коляно. Така ли е в действител-
ност? 

„Аз съм Господ, Бог твой. Бог ревнител, Който за гре-
ха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които 
Ме мразят, и Който показва милост до хилядно коляно към 
ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди“ – казва Бог 
Израилев на Моисей, когато му дава десетте заповеди (Изх. 
20:56). Мисълта за това, че децата до трето и четвърто коля-
но носят тежестта на вината на родителския грях, се повтаря 
четири пъти в първите пет книги на Библията. Какво е това: 
обективен закон или педагогически похват, начин слушатели-
те да бъдат накарани да се въздържат от греха? 

От библейското учение следва, че това е поскоро педа-
гогически похват, но основаващ се на обективния закон. Пи-
санието недвусмислено твърди, че грехът е повредил човеш-
ката природа в нейните корени. Преди грехопадението Адам 
и Ева в много отношения са били съвсем различни хора. Те 
не са знаели какво е болест и смърт. Не са виждали един в 
друг заплаха да станат „обект“ на обладаване и затова не са се 
стеснявали от голотата. С Бога са можели да общуват непо-
средствено. Това са били цялостни, действително свободни, 
действително обичащи се един друг и обичащи Бога лично-
сти. 

Но грехът изкривил почти всичко. Вместо цялостен, 
човекът станал раздробен на части. Свойствата и силите на 
човешката душа и ум започнали да се разминават и това се 
отразило и на тялото. Човекът станал смъртен. В неговата 
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природа проникнала тленността, а с нея и болестите. Източ-
ното християнство разглежда греха именно така: това е не 
толкова вината, която Бог отдавна е простил на човека, кол-
кото болестта, която не може да изцели сам, поотделно, нито 
човекът, нито сам Бог. 

Ето тези два аспекта – вината и болестта, или повреде-
ността на природата – трябва да имаме пред вид всеки път, 
когато разсъждаваме за греха и неговите последствия. Деца-
та, родени от грешни родители, носят последствията от гре-
ха. Тяхната природа вече е повредена, в нея вече присъства 
тлението, тя вече е подложена на болести и смърт. Именно 
това понякога наричат „първороден грях“. 

Но децата не носят вина за греховете на родителите, 
още помалко за тези на прародителите. Изразът на Сталин 
„синът не отговаря за бащата“ в действителност е библейски. 
Няколко столетия след Моисей за това пише пророк Иезе-
киил – един от великите пророци на Израил. Неговите думи 
заслужават да бъдат цитирани в пълнота: 

„И биде към мене слово Господне: защо употребявате 
в Израилевата земя тая пословица, думайки: „бащите ядоха 
кисело грозде, а на децата зъбите скоминясаха“? Жив съм Аз! 
казва Господ Бог, – занапред не ще говорят тая пословица в 
Израиля... Вие казвате: „защо пък синът не носи вината на 
баща си?“ – Защото синът постъпва законно и праведно, пази 
всички Мои наредби и ги изпълнява: той ще бъде жив. Душа, 
която съгрешава, ще умре; син не ще понесе вината на баща, 
и баща не ще понесе вината на син, правдата на пра ведния 
при него си и остава, и беззаконието на беззаконния при него 
си и остава“ (Иез. 18:12; 1920). 

Обективният закон – предаването на последствията от 
греха, това е язвата, повредеността, изкривеността на приро-
дата, поради която младенците се раждат способни да боле-
дуват и умират, а пораствайки – и да грешат самостоятелно. 
Но Божиите думи към Моисей за наказанието на децата за 
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вината на бащите до трето и четвърто коляно е педагогически 
похват, възпитателно средство, което било подходящо за гру-
бия и „жестокосърдечен“ народ, излязъл от Египет. Още по 
времето на пророк Иезекиил този възпитателен похват вече 
не се използвал. Хората, към които се обръщал пророкът, ве
че нямали нужда от груби средства за убеждаване. 

За съжаление, днес в постсъветското пространство 
вяр ващите, или поточно тези, които се смятат за такива, в 
действи телност в поголямата си част са езичници. Ние едва 
ли сме подобри от онези хора, които са излезли от Египет, 
пре минали са през Червено море като по суша и тук, оста-
вайки няколко дни без Моисей, си направили златен телец. 
И затова за нас отново „работят“ похватите от онези далечни 
времена. Затова от устата на християнските пастири поняко-
га можем да чуем фрази за наказанието на децата заради гре-
ховете на родителите. 

Да, децата са плът от плътта и кръв от кръвта на родите-
лите. Ако родителите живеят в грях, защо да се учудваме, че 
и децата не познават друг път? Найстрашният грях на съвре
менните родители е лъжата на дело, с живота си. Можем да 
говорим на детето правилни думи, но какъв смисъл има от 
тях, ако житейският пример на бащата и майката свидетел-
ства за обратното? Пиянството, разводите, блудството, култът 
към парите в съвременното общество, уви, са станали норма. 
Аз още не съм срещал родители, които биха искали тяхното 
дете да пие, да пуши, да блудства, да прахосва пари или да 
напусне семейството си. Но колко често ние, възрастните, си 
позволяваме това и, значи – лъжем своите деца. А след това 
се учудваме, че детето е възприело не думите, а ценностите, 
с които ние сме живели. За много родители житейските греш-
ки на децата са истинска трагедия. Ако знаех, че ще стане 
така – много неща не бих направил. Но вече е късно. 

И ето, за да не се окаже късно, християнството призо-
вава към изменение на живота още днес, още сега. „Ето сега 
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е благоприятно време, ето сега е ден на спасение!“ – пише 
апостол Павел до християните в Коринт (2 Кор. 6:2). Това 
„сега“ е призив за всеки от нас. От колко време осъзнаваме 
себе си като вярващи? Година, две, десет, двадесет или по-
вече? Нека си зададем един прост въпрос: как моята вяра се 
проявява във всекидневния ми живот? Нали истинската вяра 
не е признаване на това, че Бог съществува (така „вярват“ и 
бесовете), а доверие към Бога и изпълнение на Неговите за
по веди. 

Всекидневният живот. Ето, с това, на пръв поглед мал-
ко, а в действителност много голямо и сложно, започва прак-
тическото християнство. И едва след това са постите и праз-
ниците, поклонническите пътувания, богословската литера-
тура. Като начало трябва да станем честни пред Бога, пред 
околните, пред своите деца и пред самите себе си. Когато 
такива хора в обществото станат повече от една „критична 
маса“, ще можем да проповядваме думите на Иезекиил. А за-
сега за нас повече подхожда Моисей.

 
Публикувано за пръв път в:  

списание „Домашний ребенок“ № 7, 2009 г. 
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Що е Причастие  
и как да се подготвим за него?

Начинът, по който християните се съединяват с Господ 
Иисус Христос чрез вкусването на Неговото Тяло и Кръв 
под формата на хляб и вино, се нарича Тайнство Причастие 
(причастяване), а богослужението, на което се извършва това 
Тайнство – Евхаристия или Божествена литургия. 

Според Евангелието Сам Иисус е заповядал на Своите 
ученици да се причастяват. Първите християни, както свиде
телстват книгите на Новия Завет, от самото начало ежесед
мично са се събирали за „преломяване на хляб“ – така са на-
ричали Причастието в древността. Това ставало през нощта 
в събота срещу деня, в който Господ Иисус е възкръснал от 
мъртвите. Този първи ден от седмицата покъсно в християн-
ската традиция е получил названието „възкресение“1. 

Според тълкуванието на светителя Йоан Златоуст 
Христо вото Тяло, което ние приемаме в светото Причастие 
– това е същото тяло на Иисус Христос, което е страдало 
на кръста, възкръснало е и е било възнесено на Небесата, а 
Христовата Кръв – това е същата кръв, която е била пролята 
за спасението на света. 

Защо трябва да се причастяваме? 
В Тайнството Причастие християнинът реално се съе-

динява с Бога. В шеста глава на Евангелие от Иоан Иисус 
говори за Себе Си като за хляб на живота: „Аз съм жи вият 
хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, ще живее вове-
ки; а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам 
за живота на света. Истина, истина ви казвам: ако не ядете 
плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате 

1  Иларион (Алфеев), архиеп. Православие. Том 2. М.: 
Изд-во Сретенского монастыря, 2009, С. 646.
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в себе си живот. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има 
живот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден. Защо то 
плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие. 
Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, 
и Аз в него. Както Мене е пратил живият Отец, и Аз живея 
чрез Отца, тъй и който Мене яде, ще живее чрез Мене“ (Иоан. 
6:5157). 

По думите на преподобния Йоан Дамаскин Тялото и 
Кръвта Христови очистват човека от всяка сквернота и про-
гонват всяко зло. Ние ставаме „причастници на Божеството“, 
както казва свети апостол Петър, „свои“ на Бога, Негов на-
род. В същото време ние се съединяваме един с друг, „защо-
то всички ние, които се причастяваме от един хляб, ставаме 
едно Тяло Христово, една кръв и членове един на друг“ – 
пише Дамаскин, перифразирайки думите на апостол Павел 
от послание до Ефесяни. 

В Новия Завет Божията Църква, тоест събранието на 
всички християни, се нарича Тяло Христово. Да бъдеш в 
Църквата на Иисус Христос можеш само чрез реално съеди-
нение с Него, тоест с помощта на Причастието. 

Да се причастяваме е крайно необходимо, за да се спа-
сим и да наследим вечен живот. Нали спасението в православ
ното християнско светоусещане не е някакво външно събитие 
за човека (като това, че ако Бог в началото се е гневял на нас, 
а след това е спрял), а вътрешно прераждане, способност на 
човека да живее в пълнотата на любовта и благодатта чрез 
съединяването със Самия Бог. 

Достойно и недостойно
„Който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостой-

но, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но 
нека човек да изпитва себе си, и тогава да яде от хляба и да 
пие от чашата. Защото, който яде и пие недостойно, той яде и 
пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. 
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Затова между вас има много немощни и болни, а и умират 
доста“ – пише апостол Павел в 11 глава на Първо послание до 
Коринтяни (2730). Към Причастието трябва да подхождаме 
съзнателно, разбирайки, че нито един човек в света не може 
да бъде достоен да приеме Тялото и Кръвта на Самия Бог. 

Според Златоуст достойно причастяване е онова, кое-
то е съпътствано от духовен трепет и гореща любов, вяра в 
реал ното присъствие на Христос в Светите Дарове и осъзна-
ване на величието на светинята. 

За да изпитат съвестта си преди Свето Причастие, хри
стия ните изповядват своите грехове. Не бива да пристъпва-
ме към Чашата в състояние на смъртен грях, например след 
аборт, посещение при гадателка или екстрасенс, блудство, 
прелюбодеяние или живеейки в т. нар. „граждански брак“. 
Такива грехове изискват искрено покаяние и промяна на жи-
вота, и само тогава е възможно причастяване. 

Колко често да се причастяваме? 
Самият чин на Божествената литургия, по време на кой

то се извършва Евхаристията, тоест освещават се хляба и ви-
ното – се извършва, за да се причастят всички, които вземат 
участие в това богослужение. В литургията може да има само 
участници, а не зрители. За съжаление, участието в литур
гията и причастяването са станали „индивидуално“ дело 
на всеки християнин, а то по своята същност е общо дело, 
произ лизащо от самата същност на Църквата. 

Видният богослов на ХХ век, протопрезвитер Николай 
Афанасиев, пише: „Да бъдеш член на Църквата, означава да 
вземаш участие в Евхаристийното събрание. Да бъдеш участ-
ник в Трапезата означава да „вкусваш“ от нея. В Евхаристий-
ния канон няма молитви, които биха могли да се възнасят и 
от непричастяващи се...“. 

Съвместното причастяване на всички вярващи на ли
тур  гията е било толкова очевидно и разбиращо се от само се
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бе си, че отклоняването от този принцип се разглежда в цър
ковните канони като отпадане от Църквата: „Всички вер ни, 
които влизат в църквата и слушат писанието, но не оста ват 
на молитва и свето причастие докрая, подобава да се отлъч-
ват от църковно общение, като предизвикващи безчиние в 
църквата“ – се казва в 9то Апостолско правило. А в правило 
80 на Шестия Вселенски събор се казва, че онези, които без 
уважителна причина не са се причастили три недели подред, 
фактически сами са се отлъчили от Църквата. 

Заслужава си да се стремим към това да се причастява-
ме всеки път, когато идваме на литургия. Чувството за недо
стойнство не е повод за отклоняване от Причастие. Ето какво 
пише по този повод преподобният Йоан Касиан: „Не бива 
да се отклоняваме от Господнето Причастие поради това, че 
осъз наваме себе си като грешници; но трябва с още поголя-
ма жажда да се устремим към него за изцеление на душата 
и очистване на духа, но с такова смирение на духа и такава 
вя ра, че смятайки себе си за недостойни за приемането на та-
кава благодат, още посилно да желаем лекарството за наши
те рани. А иначе и веднъж в годината не можем достойно 
да приемаме причастие, както правят някои, които оценяват 
достойнството, освещението и благотворността на небесните 
Тайнства, като мислят, че трябва да ги приемат само светите 
и непорочните; но подобре е да се мисли, че тези Тайнства 
ни правят чисти и свети чрез предаването на благодатта. Те 
наистина проявяват повече гордост, отколкото смирение, за
що  то когато ги приемат, смятат себе си за достойни за прие
мането им. А много поправилно би било със смирение на 
сърцето, според което вярваме и изповядваме, че никога не 
можем достойно да се докоснем до Светите Тайни, да ги 
приемаме във всеки Господен Ден за изцеление на нашите 
недъзи, отколкото, превъзнасяйки се със суетно убеждение в 
сърце то си, да вярваме, че след срок от една година ще ста-
нем достойни за приемането им...“ 
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Действително, има такова лъжливо смирение, което в 
действителност представлява разновидност на духовната 
гор   дост. Рядкото причастяване, пише в своята книга „Свети
ня та е за светите“ забележителният богослов на ХХ век, 
про   топрезвитер Александър Шмеман, е възникнало, според 
единодушното свидетелство на отците на Църквата, поради 
небрежност, но скоро „започнало да се оправдава с превдо-
духовни доводи и постепенно било възприето като норма“. 

„Кого да похвалим? – пита Йоан Златоуст. – Онези, кои-
то се причастяват един път в годината, онези, които често се 
причастяват, или онези, които правят това рядко? Не, ще пох-
валим онези, които пристъпват с чиста съвест, с чисто сър-
це, с безупречен живот. Такива нека винаги да пристъпват; 
а които не са такива – никога. Защо? Защото те си навличат 
съд, осъждане, наказание и мъчение... Ти се удостояваш с ду-
ховната трапеза, с царската трапеза, и после пак оскверняваш 
устата си с нечистота? Ти се помазваш с миро, и след това 
отново се изпълваш със зловоние? Пристъпвайки към при-
частие след година, нима мислиш, че четиридесет дни са ти 
достатъчни за очистването на твоите грехове за цялото това 
време? А след това ще мине неделята, и ти пак ще правиш 
същото? Кажи ми: ако, оздра вявайки в продължение на чети-
ридесет дни от продължителна болест, след това отново при-
емаш същата храна, която ти е причинила болестта, то не би 
ли изгубил и предишния труд? Очевидно е така. Ти употребя-
ваш четиридесет дни за възстановяване на здравето на душа-
та, а може би дори и помалко от четиридесет – и мислиш, че 
ще омилостивиш Бога? Ти се шегуваш, човече. Казвам това 
не за да ви забраня да пристъпвате веднъж в годината, а защо-
то желая непрестанно да пристъпвате към Светите Тайни“. 
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Как да се подготвим за Причастието?

l Да разбираме смисъла на Причастието и искрено 
да го желаем. Пристъпващият към Причастие трябва 
да осъз нава какво е това и за какво служи. Ние се при-
частяваме, както вече казахме, за да се съединим със 
Самия Бог, да влезем в общение с Него, да приемем Тя-
лото и Кръвта Христови за освещаване и очистване от 
греховете. Затова е необходимо да имаме искрено лич-
но желание, а не да се причастяваме принудително, по-
съветвани от някой авторитет, „дълг“ или препоръка на 
знахарка или „бабка“. 

l Да имаме мир с всички. За да се причастим, е необхо-
димо да бъдем в мир с всички хора, или поне да бъдем 
свободни от желанието да отмъстим. Не бива да прие
маме Тайнството в състояние на вражда или омраза. 
Господ Иисус е казал: „Ако принасяш дара си на жерт
ве ника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против 
тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом 
се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си“ 
(Мат. 5:2324). 

l Да не вършим смъртни грехове, отлъчващи ни от При
частие. Това са преди всичко убийството (включително 
и абортите), нарушаването на съпружеската вярност, 
измяната на Бога с различни гадателилечителиекстра-
сенси. В случай на отстъпление е необходимо преди 
всичко да се съединим отново с Църквата чрез изповед 
пред свещеник. 

l Да живеем по християнски всеки ден. За да се при-
частим, е подобре да не измисляме специални периоди 
за подготовка, а да живеем така, че самото ни всекидне
вие да бъде съвместимо с редовното участие в Господ
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нята Трапеза. Важно съдържание на такъв живот пред-
ставлява личната молитва, четенето и изучаването на 
Библията – Словото Божие, задължителното изпълне-
ние на Божиите заповеди и постоянната вътрешна бор-
ба с живеещия вътре в нас „ветхи човек“, с повреде-
ната от греха наша природа, която ни тегли към греха. 
Неотменна част от духовния живот представлява еже-
дневното изпитване на съвестта (например преди сън) и 
редовната изповед. Изключително важен за правилния 
духовен живот е стремежът да живеем не за себе си, а 
за ближния, вътрешна честност, правдивост и смирение 
пред всеки човек. Също така е важно, доколкото е въз-
можно, да съгласуваме ритъма на своя живот и график 
с богослужебния ритъм, спазвайки общоприетите пос-
ти (сряда и петък, както и многодневните пости, най
важен от които е предпасхалният, Великият пост) и по 
възможност да участваме в празничните богослужения, 
които се падат не само в неделните дни. 

l Литургичен пост. От древни времена в църковната 
тра диция е прието да пристъпваме към Причастие на 
гладно. Тази дисциплинарна норма се нарича „литурги-
чен пост“. Като правило, от храна и питие се въздържа-
ме от полунощ преди Причастие. Съгласно решението 
на Светия Синод на РПЦ продължителността на литур-
гичния пост трябва да бъде не помалко от 6 часа (вж. 
Приложение 2 в края на книгата. В случаите, когато ли-
тургията се извършва през нощта, например на Пасха 
или Рождество, изискването за 6часов пълен пост от-
пада). Тоест, ако след полунощ случайно сте пили вода, 
а сутринта към 9 часа се готвите за литургия – това не 
е повод да се отказвате от Причастие. Също така не е 
повод да се отказвате от Причастие, ако сутринта сте 
глътнали малко вода при миенето на зъбите. Трябва да 
помним, че дисциплинарната норма се отнася за физи-
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чески здравите хора. На страдащите от захарен диабет 
например сутринта преди Причастие се разрешава да 
ядат. Преди Причастие можем да приемаме и лекарства
та, необходими за поддържане на живота. В края на 
краи щата, и Тайната Вечеря, и евхаристийните трапези 
на първите християни са се извършвали вечерта, след 
приемането на храна. И при подготовката за Причастие 
има значение състоянието на сърцето и душата, а не на 
стомаха. 

l Допълнителен пост. На тези, които отдавна не са се 
причастявали, в качеството на дисциплинарна подго
тов ка, е необходимо допълнително да постят преди 
При  частие три дни или седмица – да се въздържат от 
месни и млечни продукти, както и да се съсредоточат 
през тези дни върху молитвата, четенето на Слово-
то Божие и подготовката за изповед. Допълнителният 
три дневен или едноседмичен пост преди Причастие 
в продължение на много векове не е бил традиция на 
Православната Църква и се е превърнал в обичай едва в 
епохата на упадъка, когато повечето вярващи започнали 
да се причастяват едва веднъж в годината или през все-
ки от многодневните пости. И досега много свещеници 
изискват от всички енориаши да постят допълнително 
три дни преди Причастие, което всъщност се превръ-
ща в необходимост да постят четири дни подред – нали 
при подготовката за причастие в неделния ден постът 
продължава от сряда (която сама по себе си е постен 
ден) до събота включително. Но при това изискването 
за допълнителен пост, странно защо, не се отнася за са-
мите свещенослужители. Както отбелязва митрополит 
Иларион (Алфеев), да се изискват от миряните постро-
ги правила за подготовка за Причастие, отколкото от 
свещенослужителите, е недопустимо и противоречи на 
самата литургия, на която „всички – и епископът, и све-
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щеникът, и мирянинът – застават пред Бога в еднакво 
достойнство, или, поточно, в еднакво недостойнство“. 
През последните години все повече епископи и свеще-
ници, сред които и митр. Иларион (Алфеев), стигат до 
извода, че за хората, които водят сериозен християнски 
живот, имат опита на ежедневната лична молитва, спаз-
ват установените от Църквата пости и пост ни дни и се 
стремят да се причастяват често (по възможност на вся-
ка неделна и празнична литургия), не се изисква допъл-
нителен тридне вен пост преди Причастие. При това, от-
белязва митр. Иларион, правилата за подготовка трябва 
да бъдат построги за онези, които се причастяват ряд-
ко, отколкото за тези, които се причастяват често. 

l Изповед. Като правило, преди Причастие в храмовете 
изискват задължителна изповед. Тя може да се извърш-
ва както непосредствено преди литургията, така и в 
на  ве черието на празника или няколко дни преди това. 
На хората, които свещеникът познава като съзнателни 
християни, живеещи според вярата и причастяващи се 
редовно, може да бъде разрешено да се причастяват без 
задължителна изповед – такава практика е общоприета 
в Гръцката Църква, и ние разглеждаме този въпрос по
подробно на други места в тази книга. 

l Молитвената подготовка преди Причастие включва 
четенето на канона и молитвите преди Свето Причас-
тие – вечерта или сутринта преди литургията. На здра-
вия човек се препоръчва да дойде в храма за вечерното 
богослужение срещу деня на причастяването. Четенето 
на други молитвословия, каквито са покайният канон, 
канона на Пресвета Богородица и на АнгелаПазител, 
акатиста на Пресладкия Иисус е навлязло в практика-
та и е станало много разпространен обичай. Предпи-
санието да се четат три канона преди Причастие днес 
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се съдържа в много молитвослови, но, както отбелязва 
митрополит Иларион (Алфеев), въпросът за задължи-
телността на това правило остава „дискусионен“. Не 
бива да забравяме, че в древността четенето на малкото 
повечерие с три канона е влизало в обичайното вечер-
но молитвено правило и не е било свързано непосред-
ствено с причастяването. И досега малкото повечерие 
представлява вечерно молитвено правило в Гръцката 
Църква. Относно продължителността на молитвеното 
правило можем да се посъветваме със свещеника, при 
когото обикновено или найчесто се изповядваме. Така 
практиката да се четат три канона не е задължителна 
например в московския храм на Светителя Николай в 
Кузнеци, където настоятел е ректорът на Православния 
СвятоТихоновски хуманитарен университет протойе-
рей Владимир Воробьов.   

 По време на литургия в храма трябва да се молим заед-
но с всички, а не да четем своето частно правило, което 
не сме успели да „изчетем“ у дома. Литургията пред-
ставлява „общо дело“, в което трябва да бъдат включе-
ни всички молещи се. Ако по някакви причини не сме 
успели да изпълним молитвеното правило преди нача-
лото на службата, подобре ще бъде да кажем за това на 
свещеника и да поискаме благословение да се причас-
тим. 

l Телесно въздържание. Съпрузите е прието през нощта 
в навечерието на Причастието да се въздържат от телес-
ни съпружески отношения. 

* * *
Накрая, трябва да напомним, че желаещите да се при-

частят трябва да дойдат в храма за началото на Божествена-
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та литургия. Тайнството Причастие не бива да се разглежда 
като отделно от цялата служба, на която се извършва. Необ-
ходимостта от събирането на всички на едно място се виж-
да още от самата дума „литургия“, която в превод от гръцки 
озна чава обществена служба или общо дело, общо служение. 
Всички раннохристиянски паметници свидетелстват за това, 
че събра нието е първото и необходимо условие за Евхари
стията, нейна основа и начало. Това показва и наименование-
то на оглавяващия литургията епископ или свещеник – пред-
стоятел, утвърдено в нашите богослужебни книги. Еписко-
път или свещеникът, стоящ пред предстола, е „предстоятел 
на братята“. Той извършва службата заедно с всички нами-
ращи се в храма, възнасяйки молитви не лично от свое име, 
а от името на цялото събрание на верните. Поточно казано, 
Евхаристията се извършва от цялата община, тъй като всеки 
вярващ не само присъства в храма, но и участва в общите 
молитви. Общината и предстоятелят съслужат едни с дру-
ги, и това съслужение се изразява в диалогичната структура 
на църковните молитви. Почти всички евхаристийни молит-
ви са произнасят от името на цялото събрание и завършват с 
думата амин; основните части на богослужението – четенето 
на Писанието, освещаването на Даровете и причастява нето 
– започват с взаимното преподаване на мир: Мир на всички 
– И на твоя дух. Накрая, както пише о. Александър Шме ман, 
„всички молитви имат за свое съдържание нашата хвала, на-
шето благодарение, нашето причастяване, а за своя цел – съе-
динението на всички нас един с друг в причастието на единия 
Дух...“. 

Трябва да помним, че ние се събираме в храма не за 
инди видуална молитва, не за „удовлетворяване на своите 
религиозни потребности“, а за да станем единни в Христа. 
Събирайки се в храма, ние се събираме в Църквата, та заедно 
с всички вярващи да осъществим своето членство в нея. Цър-
ковното събрание – това е много повече от сбора от всички 
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дошли в храма хора: то е тяло Христово. Затова трябва да ид-
ваме на литургия не заради някакви частни нужди (въпреки 
че литургията не изключва и тези нужди, но те просто не са 
главното в нея), а защото ни е заповядано да бъдем „род из-
бран, царствено свещенство, народ свет“ (1 Петр. 2:9). 
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Митрополит Калистос (Уеър): 
„Приветствам,  
когато хората се причастяват често“

Диоклийският митрополит Калистос (Уеър) е един от 
найизвестните и авторитетни православни йерарси и бого-
слови на съвремието. Обърнал се от англиканството в право
славието в юношеска възраст, владика Калистос служи в са-
мия център на английската ученост – Оксфордския универ-
ситет. Автор е на няколко книги за Православието, широко 
известни на Запад, в които на прост и ясен език разкрива 
уди вителния свят на православната вяра и духовния опит на 
Източната Църква. През последните години неговите трудове 
активно се превеждат на руски и украински език. 

Беседата ни с владика Калистос се състоя в древния 
Константинопол – днешния Истанбул, където причудливо 
са преплетени Византийската древност, Отоманската епо-
ха и съвременната култура. Говорихме по въпросите, които 
все почесто се обсъждат днес: подготовката за Причастие, 
обвърз ването на Причастието с изповедта и за някои разли-
чия между гръцката и руската практика. 

l	През 2006 г. в Москва се състоя пастирско съвеща-
ние, на което се обсъждаха въпросите за поста, молит-
веното правило и изповедта преди Причастие. В Руската 
Църква се е наложила традицията да се пости три дни 
преди Причастие, да се прочитат три канона и последо-
ванието преди Причастие, както и задължително да се 
изповядваме. Как смятате, възможно ли е да се облекчи 
подготовката за Причастие? 

– Ние трябва да вземаме под внимание традицията на 
всяка поместна Църква и да не променяме изисква нията из
веднъж. Въпросът, който повдигате, е много важен, особено 
за нас, живеещите на Запад, където пра вославните гърци 
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жи веят редом с руснаците и понякога дори се оказват в една 
енория, както напри мер става в Оксфорд. Лично аз поддър-
жам честото При частяване. Често – но не лекомислено или 
небреж но. Често Причастяване – да, но винаги с необходима-
та подготовка. Но какво разбираме под необходима подготов-
ка? 

Първо, що се отнася до тайнството изповед. Във визан-
тийската и в съвременната гръцка традиция, доколкото мога 
да проследя, никога не се е изисквало християнинът всеки 
път да се изповядва преди Причастие. Изповедта и При ча
стие то се разглеждат като две отделни тайнства. Не ми е из-
вестно Вселенските събори да са приемали някакви канони 
по отношение на задължителната изповед преди Причастие. 
Този обичай е имал своето основание в Румънската и в сла-
вянските църкви. Аз предпочитам гръцкия подход. При това 
всеки християнин е длъжен редовно да се изповядва, но не 
задължително всеки път, когато пристъпва към Причастие. 
Такава практика битува и в Оксфорд, както у гърците, така 
и у руснаците. Аз бих искал изповедта да се разглежда като 
отдел но тайнство, а не просто като елемент от подготовката 
за Причастие. Разбирам, че съществуват пастирски труднос-
ти в Русия, където много хора искат да пристъпят към При
частие, а свещениците просто нямат време да изслушат всич-
ки изповеди. Мисля, че би било подобре да не се изповядва-
ме така често, но изповедта действително да бъде сериозно 
тайнство, за да има достатъчно време каещият се да разкрие 
своето сърце, а свещеникът – сериозно да изследва неговото 
състояние, което не е възможно да се направи, когато след 
изповядващия се стои опашка от стотина души. 

l	Тогава възниква въпросът: как мога да пристъпя 
към Свето Причастие, ако от последната изповед досега 
съм извършил някои грехове? Дори и това да не са някак-
ви сериозни грехове, като убийство или прелюбодеяние, а 
така наречените „всекидневни“, нали все пак са грехове. 
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– Да, вие сте напълно прав: всички ние сме грешници 
и грешим всеки ден и всеки час. Но е необходимо да раз-
личаваме достатъчно сериозните грехове, които непременно 
трябва да изповядаме, и помалко сериозните. Разбира се, 
такова различаване не може да бъде съвсем ясно обоснова-
но, нали пред Божието лице всеки грях е сериозен, но все 
пак можем да различаваме греховете. Ако някой е извършил 
прелюбодеяние, той задължително трябва да се изповяда и, 
вероятно, да понесе определена епитимия. От друга страна, 
ако сме съгрешили само с помисъл, това не ни пречи да се 
причастим. Ако много тежко сме се скарали с някого, трябва 
първо да се покаем за това, преди да пристъпим към Причас-
тие; но ако това скарване е било моментно и вие веднага сме 
се примирили, то струва ми се, можем да се причастим и без 
изповед. 

Трябва да осъзнаем, че самото Причастие ни се препо-
дава за опрощаване на греховете – нали такива думи произ-
насяме, когато се причастяваме. Въпреки че, разбира се, При-
частието не заменя изповедта. Освен това в молитвите преди 
Причастие също се молим за опрощаване на греховете. 

l Да се върнем към един такъв аспект от подготов-
ката за Причастие, какъвто е постът. 

– Традицията да се пости три дни или седмица преди 
причастие, също е местен руски обичай. Ако се обърнем към 
каноните или към решенията на Вселенските събори, там 
няма да намерим такова изиск ване. Каноните говорят за пост 
в сряда и петък, и през четирите многодневни поста в годи
ната; освен това, в богослужебните книги срещаме указание 
и за още няколко постни дни, например деня на Отсичане 
главата на Йоан Предтеча или празника Въздвижение на Кръ-
ста Господен. Но в каноните не е казано нищо за необходи
мостта да се пости три дни или цяла седмица преди Прича
стие. Мисля, че изискването да се изповядваме преди всяко 
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причастяване и да постим седмица или три дни са възникна-
ли тогава, когато Причастието е станало много рядко: веднъж 
или наймного тричетири пъти в годината. Аз смятам това 
за упадък. В древната Църква христия ните обикновено са се 
причастявали всяка неделя. Мисля, че в онези Църкви, къде-
то Причастието е станало рядко, би било неправилно рязко 
да се променя традицията и да се изисква хората непременно 
да се причастяват всяка неделя. Но аз съм убеден, че да се 
причастяваме тричетири пъти в годината е недостатъчно. На 
практика е много добре да пристъпваме към Причастие всяка 
неделя. 

Затова ще кажа така: спазвайте поста в сряда и петък, 
въздържайте се и в събота вечер, изповядвайте се поне вед-
нъж в месеца, но се причастявайте колкото е възможно по
често. Такава практика препоръчвам на хората, които подгот
вям за встъпване в Православната Църква. А ако човек се 
при  частява веднъж в месеца или порядко, аз казвам, че това 
е твърде рядко. Ако разгледаме практиката на древната Църк-
ва и учението на светите отци, ще видим, че те свидетелст-
ват за често причастяване. Не само ранните, но и покъсните 
отци, като свети Симеон Нови Богослов или живелият през 
ХVІІІ век преподобен Никодим Светогорец, съставител на 
„До бротолюбие“то, говорят в полза на честото причастява-
не. И аз смятам, че движението в Гръцката Църква за често 
причастяване е добро явление. Приветствам, когато хората се 
причастяват често. Мисля, че правилата по отношение на из-
поведта и поста преди Причастие могат да бъдат изменени. 
Но тези въпроси, мисля, са от компетенцията на поместните 
Църкви. 

Спомням си, че преди около петдесет години, когато то-
кущо бях приел Православието, свещеникът на литур гията 
излизаше с Чашата и казваше: „Със страх Божи, вяра и любов 
пристъпете“ – но никой не пристъпваше. Никой не се при-
частяваше. И аз още тогава почувствах, че това не може да 
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бъде правилно. А сега на Запад в православните църкви се 
причастяват почти всички. И това ме радва. Разбира се, ние 
се причастяваме не защото сме убедени в собствената си пра-
ведност, а защото вярваме в Божията милост. Пристъпваме 
към Чашата, защото сме призвани, нали наричаме Причас-
тието Свети Дарове. Причастието не е нещо, което можем да 
заработим или да заслужим, то винаги е свободен дар на Бо-
жията любов. 

l Преди причастяването свещеникът възглася „Све-
тинята е за светите“, в смисъл, че „светите Дарове са за 
онези, които са свети“, но на това хорът отговаря: „Един 
е Свят, един е Господ, Иисус Христос...“. А ние, макар и да 
не сме свети в този смисъл, все пак дръзваме да се прича-
стим... От друга страна знаем, че в Новия Завет и в литур-
гичните текстове „свети“ се наричат всички християни, 
които не са отлъчени от Църквата за някакви особено 
тежки грехове. В такъв случай какво е съотношението 
между светостта и личното нравствено съвършенство 
на човека? 

– Преди всичко, ако говорим за разбирането за святост, 
следва да използваме три думи: един, някои, всички. Един 
свят – това е Иисус Христос. Светостта принадлежи само на 
Бога, само Той е свят по Своята природа. Ние можем да бъ-
дем свети само като причастни на Божията святост. Поната-
тък, ние казваме, че към святост са призвани всички. Когато 
апо стол Павел адресира своите послания до всички светии 
в Рим, в Колоси и т. н., той се обръща към християнските 
общини. Също и апостол Петър пише за хри стияните като 
за „свят народ“. В този смисъл всички християни са свети. 
Накрая, ние говорим за онези светии, които са прославени от 
Църквата и които са отбелязани в църковния календар. Съ-
щото можем да кажем и за свещенството. Само един е Първо
свещеникът – Иисус Христос, както се казва в Посланието до 
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Евреи. След това, чрез Кръщението всички християни стават 
свещеници, както пише апостол Петър, наричайки христия-
ните не само свят народ, но и „царствено свещенство“. Сле-
дователно, свещеници стават някои – които Църквата е из-
брала и е поставила на това служение чрез възлагане на ръце. 
Така и при светостта, и при свещенството има три нива. 

Всички ние сме призвани към святост. Затова, ако аз 
пристъпвам към Причастие, правя това не защото вече съм 
свят, а защото съм грешник, имащ нужда от Божията помощ, 
която ми се подава в Светото Причастие. 

Разбира се, някои хора поради извършените от тях гре-
хове не могат да приемат Причастие. Но основно Причастие-
то не е награда за светиите, а помощ за грешниците. В някои 
жития ние четем, че е имало такива светии, които след При-
частие дълго време не пристъпвали отново към Чашата, като 
например света Мария Египетска. Тя се причастила в храма 
на Гроба Господен, след което се оттеглила в пустинята, къ-
дето дълги години не приемала Светите Дарове, причастя-
вайки се едва преди самата си кончина. 

l Но това може ли да бъде общо правило?

– Разбира се, то не е, и не може да бъде общо правило. 
Това правило е за светиите, които в продължение на много 
години могат да живеят с едноединствено Причастие. Но 
ние трябва да се причастяваме често. Не защото сме свети, а 
защото сме слаби и се нуждаем от помощ, от благодат. 

l Какво място заема нравственото съвършенство в 
под готовката за Причастие? Много хора у нас се изповяд-
ват и причастяват всяка неделя, и при това се случва 
та ка, че някои от тях, след като се изповядали вечерта, 
сутринта отново искат да се изповядат, тъй като вечер-
та или през нощта са съгрешили с нещо – неблагочестиви 
мисли, сърдечни движения и пр. Освен това много хри-
стия ни всеки път, седмица след седмица, изповядват едни 
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и същи грехове. Как мога на изповед да давам обещание да 
не повтарям тези така наречени „всекидневни“ грехове, 
ако със сигурност зная, че ще продължа да ги върша? 

– Твърде честото ходене на изповед може да е проява 
на един вид суеверие. Трябва да помним, че Причастието – 
това е благодат, а дяволът не иска ние да приемаме благо-
дат. Затова той търси всякакви начини да направи така, че 
да престанем да се причастяваме. Понякога се случва да ни 
посещава греховен помисъл, което може да се стане дори и 
по време на Божествената литургия. Тогава трябва просто да 
се разкаем вътре в себе си и да пристъпим към Причастие, 
тъй като това е дяволско изкушение. 

Благодатта, подавана в Тайнството Покаяние, е много 
важна за всеки от нас. Но ние трябва да поемем отговорност
та и да „свирим своята партия“. Не бива да превръщаме изпо
ведта в механично изброяване на едни и същи грехове. Тя 
трябва да бъде достатъчно рядка, за да бъде събитие, да бъде 
действително разкриване на своето вътрешно състояние. Все-
ки ден във вечерните молитви ние искаме прошка за грехове-
те. И ако искрено се молим за прошка, Бог ни прощава още 
в същия миг. Това не значи, че не е необходимо да ходим на 
изповед. Някои наши прегрешения възпрепятстват причастя-
ването дотогава, докато не ги изповядаме. Но ние трябва да 
се отнасяме сериозно към покайните молитви от нашето еже-
дневно правило. Изповедта не бива да бъде прекалено честа. 
Трябва да подхождаме поотговорно към нея. Твърде честото 
ходене на изповед я обезценява. 

Трябва да разбираме, че действително имаме нужда от 
това отново и отново да изповядваме едни и същи грехове. Не 
трябва да избягваме изповедта поради това, че греховете се 
повтарят. Обикновено за една нощ не ставаме свети. Необхо-
дима ни е борба, постоянно аскетическо усилие над себе си. 
Но Божията благодат извършва промяната в нас. Възможно е 
още да не я забелязваме, но тя се случва. С помощта на еже-
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дневните усилия, на Божията благодат, на изповедта и най
вече на Причастието ние можем да се придвижваме напред 
– смирено и тихо. 

l Но се случва и така, че хората се разочароват от 
своите усилия, тъй като изповядват едно и също, прича-
стяват се, а не откриват в себе си никаква промяна към 
по-добро. Това особено се чувства в големите градове с 
тяхната суета, когато на човек на практика не му оста-
ва никакво време за духовен живот. Работа, дълъг, измо-
ри  телен път до вкъщи с неизбежните задръствания, 
семей ни грижи... Далеч не всички намират време дори за 
утринните и вечерните молитви. 

– В действителност ние, клириците, и особено мона-
сите, които не е необходимо да се грижат за семейство и деца, 
разбираме условията, в които живеят се мейните християни. 
Хората са принудени да работят много, да пътуват дълго до 
работа и обратно, а вечер у дома също имат много задачи... 
Трябва да разбираме нелеките условия, в които живеят мно-
го миряни. Въпреки това всеки християнин може да намери 
ма кар и малко време сутрин и вечер, за да се помоли пред 
иконата. Дори и пет минути сутрин и вечер имат огромно 
значение. Тези минути задават „насоката“ на целия ден и да-
ват онази дълбочина, която не е възможно да се постигне по 
друг начин. Трябва да кажем нещо и за кратките молитви, 
които можем да извършваме през целия ден. Можем да се мо-
лим, когато вземаме душ, когато пътуваме в метрото, караме 
кола или стоим в задръстване. Можем да използваме кратки 
молит ви, например Иисусовата: „Господи Иисусе Христе, 
Сине Божий, помилуй ме“, или „Слава на Тебе, Господи, сла-
ва на Тебе“, или „Пресвета Богородице, спаси ни“, или други 
кратки молитви. Така можем да се молим и в найнатоваре-
ното време, или например когато пътуваме от едно място на 
друго. Много е важно да видим, че освен специално опреде-
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леното време за молитва пред иконата (което е необходимо на 
всеки от нас), има възможност свободно да се молим и през 
деня, на всяко място. Но ако искаме да се молим през деня, 
то трябва за избираме найкратките и прости молитви, каква-
то е Иисусовата. Иисусовата молитва можем да извършваме 
винаги: когато чакаме нещо, когато пътуваме, когато ходим, в 
момент на смяна на задачите на работа и т. н. 

Апостол Павел пише: „Непрестанно се молете“. Той го-
вори за това, което е много трудно, но започва от нещо много 
просто: от честите кратки молитви през деня. С помощта на 
такива молитви ние можем да изпълним целия си ден с Хри
стовото присъствие – и това е път към истинската молитва. 
Търсете Христос навсякъде. Иисусовата молитва могат да 
извършват не само монасите или клириците, но и миряните, 
имащи семейство и множество светски задължения. Извърш-
вайте Иисусовата молитва – не тогава, когато се изисква по-
вишена концентрация на вниманието, а във всички междинни 
моменти. Можем да съединим времето за молитва и времето 
за работа. Да се учим на Иисусовата молитва по този начин е 
много важно за нашия всекидневен живот. Добре е да учим на 
Иисусовата молитва и децата. Те могат от найранна възраст 
да я повтарят от време на време, тъй като тя е много проста. 

l Апостол Павел пише: „Винаги се радвайте. Не-
престанно се молете. За всичко благодарете“ (1 Сол. 5:16-
18). Много е трудно винаги да се радваш и да благодариш, 
когато виждаш колко зло има в този свят. 

– Да не забравяме, че Христовата любов е посилна от 
всяко зло в нашите сърца. Възкръсналият Христос е посилен 
от всяко зло. Нека вярваме в това, че Възкръсналият Христос 
винаги пребивава с нас и ни подава Своята благодат. 

Публикувано за пръв път в:  
портал „Православие в Украине“, 2008 г. 
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Към споровете за честото причастяване

В последно време в редица православни издания отно-
во се възобновява полемиката за честотата на причастяването 
и, във връзка с това, за подготовката за Причастие. Към напи
сването на този текст ме подтикнаха размислите на свещеник 
Сергий Свещников от Орегон, САЩ, публикувани в навече-
рието на Рождество Христово в личния блог на автора и след 
няколко дни препечатани в портала „Православие в Украи
не“. Позицията на отец Сергий е следната: болшинството 
миряни трябва да се причастяват на всеки от дванадесетте 
празници и през всеки от четирите поста, на имения си ден и 
на храмов празник, което прави 18 пъти в годината. За онези 
християни, които се причастяват всяка неделя, отец Сергий 
казва, че от опита на общуването с тях е забелязал, че те не 
само нямат никаква полза от толкова честото причастяване, 
но и „голяма вреда“. 

Безусловно, съществува опасност от недостойно при
стъпване към тайнството. С това са съгласни както привър-
жениците, така и противниците на честото причастяване. 
Нещо повече, аз съм убеден, че и двете страни са съгласни с 
това, че участието в евхаристийната трапеза трябва да бъде 
сериозно и отговорно. Само по себе си честото причастява-
не не променя автоматично живота към подобро и не прави 
причастника по„свят“. Затова християните, имащи намере-
ние да пристъпват почесто към Чашата, преди да поискат 
благословение от свещеника за това, трябва да осъзнават, че 
честото причастяване изисква поотговорен подход към все-
кидневните дела. 

Но нима животът на християнина не трябва по принцип 
да бъде отговорен? Нима вниманието към своите думи и по-
стъпки, емоции и стремежи е задължително само по време 
на някакъв период, наречен „подготовка за Причастие“? Не 
е ли подобре да възприемаме целия си живот като време за 
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подготовка и очакване на срещата с Господ Иисус Христос, 
която несъмнено ще се случи в „края на времената“, но която 
още сега можем да приемем и преживеем – макар и не в цяла
та ѝ пълнота – в това тайнство, при което Църквата, Божият 
народ, се събира около Христовата трапеза? 

Защо се готвиш да се причастиш? Найчесто на този 
въпрос ще отговорят така: защото съм се подготвил, постил 
съм, прочел съм каноните, получил съм благословение от 
свещеника. Едва ли ще чуеш друг отговор: защото искам да 
изпълня Христовата заповед, отговаряйки на Неговия призив. 
Чашата с Тялото и Кръвта Господни, която свещенослужите-
лите изнасят, се предлага от Самия Бог. И епископът, и све-
щеникът – не са „разпоредители“ на евхаристийната трапеза, 
а свещенослужители – служители на Бога, Който единствен 
истински се разпорежда със Светите Дарове. А Господ зове 
към Причастие всички християни и не случайно Неговите 
думи се повтарят по време на литургията: „Вземете, яжте... 
пийте от нея всички...“. Затова пристъпващите към Чашата 
правят това не поради своето лично благочестие, достойн-
ство или някакви заслуги, а защото ги кани Господ, Добрият 
Пастир. А „Той зове овците Си по име и ги извежда; и кога 
изведе овците Си, върви пред тях; а овците вървят подире Му, 
понеже познават гласа Му“ (Иоан. 10:34). 

Въпросът за послушанието към Бога е ключов за Биб
лия  та. Господ зове – вярващият отговаря. Той призовал 
Аврaам, който послушал Божия глас и изпълнил това, към 
което го призовал Господ, и поради това станал „отец на 
всички вярващи“ (Рим. 4:11). А вселенската катастрофа – 
грехопадението на човека и влизането на смъртта в света – е 
станала поради непослушание към Бога. 

Интересно е, че именно с дървото за познаване на добро 
и зло, от което на Адам и Ева било забранено да ядат, сравня-
ва Евхаристията преподобният Ефрем Сирин. Заповед та да 
не вкусват от плодовете на това дърво била дадена на хората 
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не завинаги, а само за определено време. Сравнявайки це-
лия сътворен свят с храм, а Едемската градина – с „трапеза“, 
преп. Ефрем Сирин нарича дървото на познането олтар, „све-
тая светих“, в която човекът (поставен от Бога на земята като 
цар и свещеник) можел да влезе след време, при определени 
условия. В дървото на познанието, пише преп. Ефрем Сирин, 
била скрита „славата на рая“, тъй като всеки, „който вкусва 
този плод, трябвало или да прозре и да стане блажен, или да 
прозре и да простене. Ако предаденият на грях вкуси от него, 
то ще скърби, защото ще види собственото си безславие и ще 
се засрами“. 

За това пише и светителят Григорий Богослов в знаме-
нитото Слово 38, на Богоявление, или на Рождество Христово. 
Впрочем, именно това слово, според приетия у нас цър ковен 
устав, се полагало да се чете по време на рождествен ското 
всенощно бдение. Според светителя Григорий, Бог „дава и 
за кон за упражняването на свободата. Закон била заповед та: 
от кои растения може да се ползва и до кое растение не бива 
да се докосва. А последното било дървото на познанието, 
насадено в началото не злонамерено и забранено не поради 
завист. Напротив, то било добро за онези, които го употре-
бяват в свое време, но не било добро за все още неизкусните 
и неуме рени в своето желание; както и твърдата, съвършена 
храна не е полезна за слабите и нуждаещи се от мляко“. 

Наистина, това не описва ли много добре Евхаристия-
та? Нека сравним това описание с думите на апостол Павел: 
„Който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъжда-
не...“ (1 Кор. 11:29) – ап. Павел пише това за причастниците, 
които се причастяват, „не различавайки Тялото Господне“. 
„Който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, 
виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня“ (1 Кор. 
11:27). 

Но същият ап. Павел съвсем не призовава християните 
да се отлъчват от Тялото и Кръвта Господни, причастявайки 
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се порядко. Напротив, в същото Първо послание до Корин-
тяни той пише: „Но нека човек да изпитва себе си, и тогава да 
яде от хляба и да пие от чашата“ (ст. 28). Не е казано: недо
стойният да не яде и пие, а да изпитва себе си и след това да 
пристъпва. 

Християнин е този, който изпълнява Божията воля. Той 
е човек, послушен на Христос. И ако на първите хора е била 
дадена заповед „не вкусвай“, а те вкусили, и този грях се ока-
зал толкова голям, че чрез него настъпили глобални измене-
ния в първосъздадения свят (не само човекът станал смъртен, 
но и „всички твари заедно стенат и се мъчат досега“ [Рим. 
8:22]), то на нас, християните, новия Божи народ, е даде на 
друга заповед. Евангелист Иоан привежда много точни и не-
очаквани за много хора думи на Иисус: „Аз съм живият хляб, 
слязъл от небето; който яде от тоя хляб, ще живее вовеки; а 
хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за 
живота на света“. Като чули тези думи, хората започнали да 
спорят помежду си, недоумявайки: „Как може Той да ни даде 
Плътта Си?“ Но Иисус пак повторил: „Истина, истина ви каз-
вам: ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта 
Му, не ще имате в себе си живот. Който яде Моята плът и пие 
Моята кръв, има живот вечен, и Аз ще го възкреся в послед-
ния ден. Защото плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е 
наистина питие“ (Иоан. 6:5155). Дори много от учениците 
на Иисус така и не могли да вместят в себе си това, което 
чули, и си отишли от Него с думите: „Тежки са тия думи! 
Кой може да ги слуша?“ Тогава, пише Иоан, Иисус казал на 
дванадесетте: „Да не искате и вие да си отидете?“ Заповедта 
за Причастието е толкова важна, че ако не я приемаш и не мо-
жеш да я „вместиш“, то подобре си отиди и не се представяй 
за Христов ученик. 

И така, първите хора вкусили, когато им казвали „не 
яжте“. Сега християните често не вкусват, когато ги канят: 
„Вземете, яжте... пийте от нея всички...“, „Със страх Божи, 
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вяра и любов пристъпете“. И не пристъпват, и не отиват, 
оправ давайки това найчесто с „неподготвеност“. Но такова 
поведение на християните не е ли грях, подобен на греха на 
прародителите? 

Разбира се, никой от привържениците на честото при-
частяване (поне от онези, които познавам) не е подкрепял 
„механичното“ причастяване. Дошъл – постоял – причастил 
се – и си тръгнал да живее своя живот. На литургията прикан-
ват към Чашата всички, но „със страх Божи, вяра и любов“. 
Достойни причастници може и да няма, но ако твоят живот 
е устремен към Христос, ако ти търсиш преди всичко „Цар-
ството Божие и неговата правда“, ако не водиш живот, проти-
вен на евангелския, то изповядвай греховете си и пристъпвай. 
Защото към това ни призовава Господ. 

Често в Евангелието Господ Иисус сравнява Царството 
Божие със сватбен пир. Трапезата на Царството се нарича и 
Евхаристия. Да си представим следното: поканили са ни на 
сватбен пир. Ние сме седнали на масата, видели сме жениха, 
пред нас са поставили различни блюда и напитки. И ето, на-
стъпило времето на тържеството: женихът вдига тост и кани 
всички да споделят неговата радост. Но повечето от участни-
ците в пира не се и докосват до ястията и виното. Това не е 
ли оскърбление за този, който ни е поканил? И в много от на-
шите храмове не се ли случва същото на повечето литургии? 

Има и друг момент. Авторът на споменатата в началото 
статия, отец Сергий Свещников, съветва да се причастяваме 
18 пъти в годината. При това самият той, мисля, служи много 
почесто – само неделните дви н годината са 52 или 53. Ако 
към това добавим празниците и може би, и съботите, а още 
и Преждеосвещените литургии по време на Великия пост, то 
броят на извършваните през годината литургии в една обик
но вена енория надхвърля 100. На всяка от тях свещеникът 
се причастява. Първият въпрос е: нима свещеникът по свое-
то положение се оказва по„достоен“, отколкото са неговите 
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енориаши? И вторият: ако е позволено да се причастяваме не 
повече от 18 пъти, тогава защо да извършваме всички оста-
нали литургии? 

Още веднъж ще повторя, че според представите на 
при вържениците на честото причастяване, участието в тайн-
ството Евхаристия трябва да бъде излючително сериозно и 
отговорно. Главното условие за често причастяване е устре-
меността на целия ни живот към Бога. А литургийният, бого
служебният живот е една от съставните части на християн-
ския живот. И ако човек започне да гледа сериозно и съзна-
телно на своето християнство, това ще повлияе и на неговото 
отношение към Причастието. Такъв човек не може да не се 
причастява, защото това е заповядано от Бога и чрез него ние 
ставаме едно с Христос. 

Що се отнася до въпроса за поста преди Причастие, по 
тази тема са писали много, при това подробно са разгледали 
този въпрос игумен Пьотр (Мещеринов) и Александър Боже
нов в книгата „Вкусете Чашата на живота“. Кратко и добре 
говори по този въпрос и един от моите приятели в социална-
та мрежа Фейсбук, протойерей Виктор Кулигин: 

„А по повод на говеенето – има сряда и петък, има и 
четири големи поста. Това прави повече от половин година и 
е предостатъчно. Има и пост от полунощ. Църковният устав 
(да не се бърка с „благочестивата традиция“, наложила се с 
практиката на рядкото причастяване) не предписва друго (а 
ако предписва, то би било интересно да узнаем в какво пра-
вило е записано то, и кога и от кого е било прието). Говеене-
то не е цел, то е само едно от помощните средства. Все пак 
говеенето е заради Причастието, а не обратното. И то трябва 
някак си да съответства на ритъма на живот на съвременния 
човек, който не винаги зависи от самия човек. Нали не чове-
кът е за съботата, а съботата е за човека...“. 

Разбира се, честото Причастяване само по себе си, без 
лични усилия за устремяване на целия ни живот към Бога, 
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няма да направи човека автоматично по„свят“ или по добър. 
Но по същия начин няма да ни направят автоматично по
щаст ливи нито посещаването на храма, нито постът, нито 
изчитането на молитвените правила, нито дори механич ното 
четене на Словото Божие. Ако се ръководим от логиката на 
противниците на честото Причастяване, то би трябвало да 
оставим всичко това за редките, не повече от 18 пъти в годи-
ната, случаи, за да избегнем „привикването към светинята“. 
Но защо от противниците на честото причастяване не слу
шаме призиви да престанем да се молим, да постим, да четем 
Евангелието или да ходим на църква? 

Светителят Йоан Златоуст, разсъждавайки за честотата 
на причастяването на християните, акцентира найвече върху 
това, че ние трябва да живеем достойно за причастяването, за 
да не ни бъде то за осъждане: „Найголямото благо е в това 
да пристъпваме към тях (тайнствата) с чиста съвест... Той (ап. 
Павел) знае само едноединствено време за пристъпване към 
Тайните и причастяване – и то е, когато съвестта е чиста... Не 
бива да се докосваме до тази трапеза с порочни пожелания, 
които са полоши от треска. Под порочни желания трябва да 
разбираме както телесните, така и всички порочни наклон-
ности (сребролюбие, скъперничество, гневливост, злопамет-
ност...). Празник е вършенето на добри дела, благочестието 
на душата и строгостта на живота; ако ти имаш това, винаги 
можеш да празнуваш и да пристъпваш. Затова и (апостолът) 
казва: всеки „да изпитва себе си“, и така да пристъпва; запо-
вядва да се изпитваме не един друг, а самите себе си, устрой-
вайки съд без гласност и изобличение без свидетели“ (Беседи 
върху Първо послание до Коринтяни, глава 28). 

В края на тази бележка няма да е излишно да повторим 
и думите на преподобния Йоан Касиан Римлянин (курсивът 
е на автора): „Ние не трябва да избягваме Господнето При-
частие поради това, че осъзнаваме себе си като грешници; 
но още повече и с поголяма жажда трябва да побързаме към 
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Него за изцеление на душата и очистване на духа, но с такова 
смирение и вяра, че, смятайки себе си за недостойни за прие-
мането на такава благодат, още повече да желаем лекарството 
за нашите рани. А иначе и веднъж в годината не можем да 
приемаме Причастие достойно, както правят някои, които, 
живеейки в манастирите, оценяват достойнството, освеще-
нието и благотворността на небесните тайнства, като смятат, 
че трябва да ги приемат само светите, а не порочните. По
добре би било да мислим, че тези тайнства чрез предаването 
на благодат ни правят чисти и свети... Много поправилно би 
било, със същото смирение на сърцето, според което вяр ваме 
и изповядваме, че никога не можем достойно да се докоснем 
до Светите Тайни, всеки Господен ден да ги приемаме за из-
целение на нашите недъзи, отколкото, превъзнасяйки се със 
суетно убеждение на сърцето, да вярваме, че след срок от 
една година ще станем достойни за приемането им“ (Беседи 
на египетските подвижници. 23 беседа – Трета на авва Теона 
за желанието за добро и вършенето на зло, гл. 21). 

И така, привържениците на честото причастяване виж-
дат в това изпълнение на Божията заповед и общоцърковна 
норма, а от християните, пристъпващи към Чашата, изис-
кват сериозен и отговорен живот. Към не помалка сериоз-
ност, убеден съм, призовават и противниците на честото при
частяване, но защо при това „да престъпвате Божията запо-
вед заради вашето предание“? 

Публикувано за пръв път в:  
интернет изданието „Татьянин день“, 2011 г. 
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Размисли по повод  
на вечерното причастяване

Една от отличителните особености на богослуженията 
през Великия пост е литургията на Преждеосвещените Даро-
ве, известна още от началото на VІІ век. Като правило, в по-
вечето храмове на Московската Патриаршия тя се отслужва 
сутрин. Въпреки че самата литургия е построена въз основа 
на вечерното богослужение и трябва да се извършва приве-
чер. Опитът на вечерното служене на литургия показва не-
сравнимото предимство на тази практика. 

Вече няколко години в сряда на Великия пост ние 
отслуж ваме литургия на Преждеосвещените Дарове вечер. 
Вре мето на началото на литургията се избира така, че на нея 
да е удобно да се отиде след работа. Това дава възможност да 
посетят храма и да се причастят много повече енориаши, от-
колкото ако литургията се извършваше сутрин. Впрочем този 
фактор, макар и съществен, не е найважният. 

Много поважно е това, че служенето на литургията на 
Преждеосвещените Дарове вечер позволява да се избегне 
станалия, за съжаление, навик литургичен „номинализъм“: 
когато ние произнасяме едни или други думи, без изобщо да 
се замисляме за техния смисъл или за това, за което се отна-
сят те. Така, когато по време на богослужението пеем „като 
стигнахме на залез слънце“, „вечерна жертва“ – песнопения 
на православната вечерня, а и изобщо извършваме тази служ-
ба, родила се от обичайните молитви при вечерното запалва-
не на светилниците, а зад прозореца токущо се е съмнало, 
ние лъжем пред Бога. Както и когато вечер, скоро след залез 
слънце (а през лятото и преди залез) четем утринните молит-
ви по време на „всенощното бдение“, благодарим за измина-
лата нощ и хвалим Бога, „Който ни е показал светлината“. На 
пръв поглед какво трудно има в това: да служим службите 
във времето, съответстващо на замисъла на богослужението? 
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Но на практика не всичко е толкова просто. 
В нас се е вкоренила традицията, че литургията, евха-

ристийна (на св. Йоан Златоуст или св. Василий Велики) или 
на Преждеосвещените Дарове, трябва непременно да започ-
не преди обяд. Дори се е появила думата „обедня“, станала 
синоним на литургията. Но, за разлика от общоразпростране-
ното мнение, дори и сега приетият устав определя различно 
време за служене на литургията в различни дни. И в този под-
ход се вижда логиката на устава: времето за началото на ли-
тургията се определя от продължителността на евхаристий-
ния пост (пълно въздържание от храна и питие преди При-
частие). В дните на големите празници литургията започва 
много рано „заради труда на бдението“, тоест защото преди 
нея се е извършило продължително всенощно бдение, което 
и заменя евхаристийния пост. В обичайната днес практика 
та кива много ранни литургии има на Пасха и на Рождество, а 
в някои енории – и в дните на другите дванадесет празника. 
Такива литургии, като правило, завършват преди или точно 
на разсъмване. 

В неделните дни църковният устав предписва литургия
та да започва в началото на деветия час сутринта, за да може 
трапезата да започне в началото на десетия. В обикновените 
дни литургията, съгласно предписанията на устава, започва 
в 11тия час сутринта – за да може постът преди нея да бъде 
попродължителен. От това, впрочем, се вижда, че времето 
за служене на литургия трябва да заема примерно един час, 
а днес в енориите можем да видим литургии, продължаващи 
повече от два, а понякога и до три часа! 

Има и няколко дни в църковната година, когато дори 
евхаристийната литургия се съединява с вечернята. Това са 
найважните дни от църковната година, а тяхната богослужеб
на практика, както е доказано от ученителитургисти, най
малко е била подложена на изменения. Евхаристийната ли-
тургия се съединява с вечернята ва Велики Четвъртък, Вели-
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ка Събота, в навечерието на Рождество и Богоявление. Върху 
вечернята е изградена и литургията на Преждеосвещените 
Дарове. 

За това, че на Велика Събота са постели до вечерта, сви-
детелства и 64то Апостолско правило: „Ако някой от клира 
бъде забелязан, че пости в деня Господен, или в събота, освен 
еднаединствена (Велика Събота): да бъде низвергнат, а ако 
е мирянин, да бъде отлъчен“. За какъв пост става дума тук? 
Често цитират това правило като забрана да се пости в събо-
та преди неделното причастяване, но прилагането на прави-
лото към тази ситуация изглежда като анахронизъм: в епо-
хата, когато са се съставяли правилата, не е ставало и дума 
за допъл нителен пост преди Причастие. В действителност в  
64то Апостолско правило става дума за особен вид пост, 
който е възможен само в една събота през годината. Ако по-
гледнем богослужебните особености на съботите през годи-
ната, можем да видим, че само веднъж – на Велика Събота 
– литургията се съединява с вечернята, а ако започнем да я 
отслужваме тогава, когато започва да се стъмва, когато запал-
ват светилниците, то целият ден ще се получи изцяло постен, 
тъй като преди причастяване не се вкусва храна. 

И така, според замисъла на съставителите на църковния 
устав, по отношение на поста някои дни трябва да бъдат по
строги от други. И това е отразено не само в сега действащата, 
достатъчно късна редакция на типикона, но и в практиката на 
Древната Църква. Потвърждение на вечерното отслужване на 
литургията успяхме да видим в Апостолските правила, които 
изследователите датират примерно около средата на ІV век. 

Изобщо църковният живот е изпълнен с ритъм, който 
помага да разберем нещо много важно. Денонощният кръг 
на службите, съдържащ молитви за всяко време от деноно
щието, делничните дни, завършващи със събота и „осмия 
ден“, Неделя, празниците, ежегодното великопостно стран-
стване и тридневният преход от Кръста към Възкресението... 
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Всичко това е изпълнено с дълбок смисъл, разкривайки кой-
то, ти вникваш не само в красотата на великолепния замисъл, 
подобен на чудесна симфония, но и дълбочината на богосло-
вието. 

Практиката на вечерното служене на литургията 
на Преждеосвещените Дарове ни помага да преоткрием 
християн ското отношение към времето. За християните вре-
мето не е статично, нито циклично. Времето не се повтаря в 
своя глобален ход (повтарят се само някои шаблони на пове-
дение, грешките от миналото и др. под.). А за човека, живеещ 
според библейското светоусещане, времето е линейно: има 
начало и крайна цел. Времето е сътворено заедно със света: 
то е неговата точка на отчитане. Седемте дни на сътворение-
то, които не се повтарят, показват как битието се е „разгръ-
щало“ според творческия замисъл на Бога. Епохата, в коя-
то живеем ние, е седмият ден. В този „ден“ са станали още 
две ключови събития за християнското разбиране за света: 
падението и изкуплението. Сътворен от Бога добър, светът 
паднал чрез падението на човека. „Венецът на творението“, 
призван в света, за да бъде цар и свещеник на творението, не 
опазил своето призвание – и поради това „всички твари заед-
но стенат и се мъчат досега“ (Рим. 8:22). Но дошъл Синът Бо-
жий, като станал човек във всичко, освен в греха. Той извър-
шил това, за което бил призван Адам, и изминал целия път на 
човека: от зачатието и раждането през Кръста и смъртта до 
Възкресението. В Христос е изкупено цялото човечество, и 
ставайки Негови ученици, тоест вървейки по Неговия път и 
приобщавайки се към Него, ние можем да се спасим. 

Християнинът очаква срещата със своя Господ. Чака 
настъпването на Царството Божие, на „осмия ден“ – нова-
та епоха в живота на света, която ще настъпи след Второто 
Христово пришествие. Образ на този „ден“ е всяка неделя 
– първият ден, който е и осмият, следващ след съботата – сед-
мия ден. Това е денят, когато цялата християнска общност се 
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събира на тържеството на Евхаристията. 
И ето, за преживяването на времето като състояние на 

очакване и подготовка, найдобре ни помага постът. През Ве-
ликия пост ние се готвим за Пасха, постепенно приближавай-
ки се към седмицата на Господните Страсти. А по време на 
това пътешествие през дните, когато вечер се служи литур-
гията на Преждеосвещените Дарове, ние целия ден очаква-
ме Причастието – нашата среща с Христос. През целия ден, 
изпълнен с всекидневни грижи, работа, срещи, телефонни 
разго вори, пътувания – и какво ли не още! – в нашето съзна
ние постоянно присъства мисълта за предстоящото причастя-
ване. И помненето на това, което ни очаква тази вечер, внася 
„друго, поразлично измерение“ в самата делнична всеки-
дневност. По съвсем друг начин се отнасяме към разговорите, 
делата, срещите, шегите и пр., знаейки, че само след няколко 
часа ще стоим в храма и ще се молим за причастяването с 
Тялото и Кръвта Христови. 

Ето така, в такова очакване трябва да прекарваме не 
само дните на вечерното причастяване, но и целия живот. 
Животът на християнина е път, чиято крайна цел е срещата 
с Христос в Царството Божие. Колко често си спомняме за 
това? Изпълнен ли е нашият живот с очакване на тази среща? 
Литургията на Преждеосвещените Дарове и предшестващи-
ят я през целия ден пост ни помагат да помним какъв е „век-
торът“ на нашия живот, да му придадем смисъл и така да се 
стремим напред – към нетленното Царство, което „не ще има 
край“. 

Публикувано за пръв път  
в портала „Православие и мир“, 2010 г. 



78

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Всички се насладете.  
За причастяването на Пасха

Под формата на приложение публикуваме пред-
пасхалната проповед на йеромонах Антоний, взета от 
сборника „Възкресение Христово“, издаден през 1947 г. За 
съжаление, фамилията на автора не е известна на изда-
телите. 

В последните дни на Великия пост нека погледнем към 
неговата крайна цел – свещената, светоносна нощ на Пасха. 
Тази нощ, в която Църквата се украсява със своите найхуба-
ви одежди, и пее своите найвдъхновени песни, посрещайки 
възкръсналия Жених – Христос. Православните християни 
бодърстват! В древността много строго се е следяло никой да 
не спи в тази нощ... С една дума, готвим се за нещо велико. 

И правилно: ако, както проникновено обяснява влади-
ка Антоний [вероятно Храповицки – ред.], всеки празник е 
тайнство, то празникът на празниците – Пасха, е тайнство на 
тайнствата, за което аз не дръзвам и не умея да разсъждавам 
високо. 

Впрочем, ако вникнем в дълбочината на Пасха, не 
можем да не почувстваме истината, че в тази нощ Човеко-
любецът е някак особено милостив към нас. Множеството 
наши беззакония, които през друго време са така тягостни за 
съвест та, стига да не е приспана дълбоко, и дори ако ние сме 
се съкрушавали за тях, тук се облекчават само от една въз-
дишка на умиление. Да повярваме в това „богатство на бла
гостта“, за което възглася божественият Йоан, да се насладим 
на „пира на вярата“, на който ни призовава Църквата чрез 
неговите златни уста. Словото на Златоуст, на което се позо-
вавам, така съвършено говори за Пасха, че в светлата нощ ни-
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кой не го заменя с нищо и не го допълва със своята проповед. 
В руските храмове то се чете неизменно... Впрочем, известно 
е, че никой друг народ не празнува Пасха така, както руският. 
Слава и благодарение на Господа за това! 

Но да оставим нашия скъп и приятен на руското сър-
це пасхален бит, да оставим неизказаната красота на руското 
патриархално богослужение и да се замислим за главното, за 
найвъзвишения момент от празника Пасха. Да се замислим, 
да се смирим и да признаем, че твърде много от нас още не 
са се научили на истинското църковно празнуване на Пасха. 

И какъв е този пир на вярата, към който ни призовава 
Златоуст? 

В неделята, когато се чете Евангелието за Блудния син, 
когато ние все още се подготвяме за Великия пост, църков-
ното тълкувание на тази притча, пояснявайки, че Блудният 
син – това сме ние, а неговият Баща е нашият Небесен Отец, 
казва: „И закла за него (т. е. за нас!) угоеното теле, Своя Еди-
нороден Син и ни даде да се причастим с Неговата Плът и 
Кръв (Синаксар в Неделя на Блудния син). Чудна притча, а 
нейното изпълнение е Пасха. 

Достатъчно само да си спомним за нашия Небесен 
Отец, само да се устремим към Него, и Той отваря Своите 
Отечески обятия и ни дава да се причастим със Своя Едино-
роден Син. Ако така става при всяко обръщане на грешника, 
то пасхалната нощ сякаш пределно съкращава пътя от реше-
нието да тръгнем към Отца и Отеческите обятия, в които па-
дат нашите души, за да се насладят на напълно незаслужена-
та трапеза на Тялото и Кръвта Христови. Ето защо Златоуст в 
същото знаменито слово казва: „Трапезата е пълна, насладе-
те се всички на угоеното Теле, никой да не си отиде гладен: 
всички се насладете на пира на вярата...“. 

Чувате ли: „Всички се насладете!“
Ето защо в древността именно в пасхалната нощ са се 

причастявали всички без изключение – и старци, и деца, и 
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мъже, и жени, и здрави, и болни (на последните Св. Тайни са 
се носели у дома). Даже вечерта на Велики четвъртък, когато 
било установено Тайнството, са се причастявали предимно 
све щениците, като служители на олтара, защото олтарът е 
гор ница на Тайната вечеря. А на Пасха се причастявали всич-
ки. 

В 66то правило на VІ Вселенски събор четем: „От 
светия ден на Възкресението на Христа, нашия Бог, до нова 
неделя, през цялата седмица верните трябва непрестанно да 
се упражняват в псалми и духовни песни в светите църкви, 
радвайки се и тържествувайки в Христос. И внимавайки в 
четенето на Божествените Писания, и наслаждавайки се на 
светите Тайни... Защото така (четем понататък), заедно с 
Христос ще възкръснем и ще се възнесем“. 

Ако така са разсъдили отците дори и за цялата Светла 
седмица, то как да не си спомним за това в нейния първи и 
найсветъл ден. 

Нали от забравянето да се наслаждаваме на Св. Тайни, 
уви, много хора са преминали към това, че са започнали да 
пренебрегват пасхалната литургия и, след като са изслушали 
светлата утреня, която е само подготовка за нея, отиват да 
отговяват. 

Но нали църковната камбана не ни е призовала към 
отго вяване! Нали не за това са били и свещите, и многократ-
ното „Христос Воскресе!“ 

„Да се знае – казва църковният устав за осветените па-
схални ястия (месо, козунак, яйца, сирене, „пасха“ с извара) 
– че това не е Пасха и Агнец, както казват и смятат някои, и 
вкусват от тях с особено благоговение, като някаква светиня, 
а обикновен принос, защото трябва да го принасяме не като 
жертва на Бога, а само за да благослови свещеникът с молит-
ва започващото след поста ядене на месо и сирене (изоб що 
на блажни храни)... Защото Пасхата и Агнецът – това е Сам 
Христос, взел на Себе Си греха на света, принасян от све-
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щеника на Престола на Бог и Отец в Пречистите Тайни на 
Честното Тяло и Животворящата Кръв. И причастяващите се 
с Него (с Христос) ядат истинската Пасха“. 

За това се пее и в антифоните на Велики Петък: „Не 
като иудеите да празнуваме: защото нашата Пасха е принесе-
ният за нас Христос“ (антифон 15). 

Но, ще ми кажат, ние се причастяваме с Христос и то-
гава, когато се причастяваме със Св. Тайни, на 1вата или на 
4тата неделя от поста, на Велики Четвъртък, Велика Събота 
и в други дни... 

Наистина е така, и много повече от това! „Многожела-
ната Пасха – както говори за това преп. Теодор Студит – е 
очистване от греховете, съкрушение и смирение на сърце-
то, сълзи на умиление, чистота на съвестта, отстраняване на 
плътските страсти... Който се е удостоил да достигне тези 
добро детели, той празнува Пасха на Господа и извършва све-
тъл и многожелан празник не веднъж в годината, а през целия 
си живот“ (преп. Теодор Студит, Огласително поучение). 

Показването на Чашата на народа винаги означава Въз-
кресението, и на всяка пълна литургия свещеникът, след като 
се причасти, тайно чете пасхалните песни „Тържествувай, 
тържествувай, нови Иерусалиме“ и „О, Пасха велика“. 

Но защо всички тези песнопения за пръв път звучат на 
глас в тази велика нощ? Защо стихът: „Тялото Христово при-
емете, безсмъртния Източник вкусете“, който обикно вено 
съпътства причастниците до Чашата, когато има такива, в 
пасхал ната нощ задължително се пее още преди явяването 
на чашата, като че повелява на всички да пристъпят? И как 
можем, имайки в други дни спасителната жажда за причастя
ване, да не горим от тази жажда за богообщение в Неговия 
ден – Христовия ден? 

Ето, и царските двери не се затварят в продължение на 
цели седем дни от пасхалната нощ. На Велики четвъртък, в 
дивната вечер на Тайнството, ги отварят за причастяване на 
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верните миряни, както винаги, след Тайната вечеря на све-
щениците. Но на Пасха на всички е дадено да видят и самата 
Тайна вечеря. 

„Не гореше ли в нас сърцето ни“ (Лук. 24:31) – казват 
Лука и Клеопа, когато Той им се открил в преломяването на 
хляба. Как да не се разгорим и ние, знаейки Кой е този Хляб 
и че Той е възкръснал?! 

И 7 дни пред олтара ще стои хлябътартос, за да напом-
ня за хляба на живота – Възкръсналия Христос. 

Защо е указано пасхалната литургия да се извършва 
„порано“? Закъде ни кара да бързаме Църквата, поточно, 
накъде ни влече така стремително в тази спасителна нощ Са-
мият Христос, нашият Бог?! 

„Ново питие... в Моето Царство... пия, защото, като Бог, 
ще бъда с вас, които сте богове“ – обещава Христос на апосто
лите (канон на Велики четвъртък, песен 4). А през светлата 
нощ всички ние ще чуем: „Дойдете, да пием ново питие... от 
Източника на нетлението“ (ирмос на 3та песен на Пасхалния 
канон). 

Още от вечернята на Велика Събота с четенето на про-
роците (Изх. 12:111) за бързото ядене на предобразното агне 
Мойсей ни е подготвил за това стремително движение. 

Прекрасен е руският обичай пасхалното богослуже-
ние да започва в полунощ, и без прекъсване, да се извършва 
Господ нята вечеря до сутринта. 

Немощни по естество, но препасани със сила свише, 
поставили ръце кръстообразно и взели жезъла на молитва-
та, всички да побързаме към Чашата. Това е Пасха Господня! 
(Изх. 12:11). 

Ти казваш: не смея, не съм подготвен... – Но ти си имал 
дръзновение в другите дни. А в тази нощ Господ прощава 
всичко. На този ден на разсъмване Той чрез ангела изпраща 
мироносиците при отреклия се Петър с благовестие (Марк. 
16:7). 
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Ще кажеш: как ще празнувам, как ще ям и пия? – Но в 
този ден Църквата не само не изисква от нас пост, а направо 
го забранява (Апост. правило 64 и Гангр. съб. 18). 

– Ще бъда в общество сред хора, няма да мога да запа-
зя ума си събран... – Тогава си спомни, че Неговата 
сила и величие се отразяват във всяка капка. 

Слушах за един Божи свещеник, който в пасхалната 
нощ предложил на всички, останали на литургията, да се 
при частят, дори и на неизповядалите се. Ако той беше въ-
вел това като постоянно, задължително правило, много хора 
биха се съблазнили. Но ако той само веднъж възревнувал и 
дръзнал да поеме върху своята съвест неподготвеността на 
паството, за да ги пробуди и да им покаже, че на тях Господ е 
дарил тази свята нощ, аз не бих дръзнал да хвърля камък по 
него. 

Срещал съм и друг свещеник, който се хвалеше, че е 
отучил енориашите да се причастяват на Пасха. „Нали у нас, 
както казват, че в Русия това не е било никога...“. Какво мо-
жем да кажем на това?! 

Целият Велик пост е подготовка за това да пристъпим 
към Чашата на Пасха. Ето, седмица преди неговото начало 
Църквата пее: „Да се издигнем към покаяние и да очистим 
чувствата, да навлезем в поста, изпълвайки сърцата си с на-
деждата на благодатта... И ще ядем Агнеца Божий в свещена-
та и светоносна нощ на Възкресение; Който бе заклан за нас, 
с Когото учениците се причастиха във вечерта на тайнството, 
и Който прогони тъмнината на неведението със светлината на 
Своето Възкресение“ (Неделя Месопустна, стихира на сти-
ховните на вечернята). 

След два дни слушаме: „Да се помолим да видим из-
вършването на предобразната Пасха тук и за явяването на ис-
тинската“ (вторник на Сирната седмица, вечерта на стихов-
ните). 
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Една седмица покъсно се молим: „За да бъдем достой
ни да се причастим с Агнеца, заклан за света по волята на 
Сина Божий, и духовно да празнуваме Възкресението на 
Спа сителя от мъртвите“ (вторник на 1вата седмица, стихира 
на стиховните вечерта). 

Минават още два дни и отново пеем: „Желаейки да се 
причастим с Божествената Пасха, ние, които идваме не от 
Египет, а от Сион, да очистим греховния квас с покаяние“ 
(четвъртък на 1вата седмица, стихира на стиховните вечер-
та). 

На следващия ден: „Да се означим с Кръвта на Водения 
на доброволна смърт за нас, за да не се докосне до нас по-
губителят: и ще ядем свещената Христова Пасха“ (петък на 
1вата седмица, стихира на утренята). 

В сряда на четвъртата седмица: „Удостой ни да се при-
частим и с Твоята божествена Пасха“ (стихира на Господи 
воззвах). 

Колкото повече наближава Пасха, толкова понеудър-
жим е нашият стремеж: „Радостно да се затичаме, за да из-
преварим и страшното, свято Възкресение“ (неделя 4та, ве-
черна стихира на „Господи воззвах“). 

Не е възможно такава напрегната подготовка да завър-
ши само с едно символично, макар и вдъхновено, празнуване 
на Възкресение Христово! 

В този ден, „сътворен от Господа“, когато се благове-
сти, че „Словото стана Плът, и живя между нас“ (Иоан. 1:14), 
да разширим сърцата си, за да вместим и ние в себе си Бог 
Слово в Пречистите Тайни на Неговите Тяло и Кръв, и Той да 
пребивава с нас и в нас. 

Чуйте: а как християнинът се подготвя за Причастие? 
С молитва, с изповед... И още? Ще кажем: с пост, с четене на 
духовни книги, с примирение с ближните... 

А как всички нас Църквата ни подготвя за Пасха? 
С пост... Това е Великата Четиридесетница и, преди са-
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мата Пасха, единствената в годината строго постна, Велика 
Събота. 

С четене... През поста усилено се препрочита в църква 
Псалтирът, четат се книгите Битие, Притчи, св. пророк Ис-
аия... Преди самата светла утреня се прочита цялата книга 
Деяния на светите апостоли. 

Що се отнася до примирението с ближните, спомни си 
как в древната Църква всеки път преди възнасянето на Св. 
Дарове, след думите „да възлюбим един другиго“, вярващите 
(а всички те са се готвили да се причастят) са се целували 
един друг. Това, както обяснява Симеон Солунски, е „в знак, 
че хората трябва да се обичат един друг... че желаещият да се 
причасти с Него (Христос) трябва да пристъпи без вражда и 
че в бъдещия век всички ще бъдат приятели“. Впоследствие 
този обичай на целованието трябвало да бъде премахнат, 
може би поради това, че е бил премахнат и задължителният 
обичай върващите да се причастяват на всяка божествена ли-
тургия или на всеки празник, тъй като те, древните, са били 
подуховни, а ние сме отслабнали във вярата. Но в пасхалната 
нощ, която е образ на бъдещия век, всички ние сме поканени 
на свещената Трапеза и пеем: „Да простим всичко с Възкре-
сението“ и даваме един на друг трикратната целувка на мира. 

Един свещеник ми разказа как като момче той тичал в 
пасхалното утро към вече празния след тържественото бого-
служение храм. Светло, украсено, но безмълвно и безлюд-
но... И на момчето му ставало тъжно: Христос е сам! 

Братя! В деня на Възкресението не подобава да оставя-
ме Христос сам. Нека всички да приемем в сърцата си Него 
Единия, Който не е имал къде глава да подслони. Всички да 
приемем в себе си Неговите Тяло и Кръв. Амин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

За вечерното служене на литургията  
на Преждеосвещените Дарове  
и за евхаристийния пост

Дневник № 41 на заседанието на Светия Синод на Ру-
ската Православна Църква от 28 ноември 1968 г. 

На това заседание

Слушахме: 

l Изказване на Преосвещения Сурожки митрополит 
Антоний, Патриаршески Екзарх в Западна Европа, 
от 2 октомври тази година: 

„Ваше Светейшество! Обръщам се към Вашата архипа-
стирска мъдрост по следните въпроси: 

Пред вид на голямата разпръснатост на вярващите, жи-
веещи дори в самия Лондон на няколко часа път от нашата 
единствена църква и невъзможността за голяма част от тях, 
които работят през деня, да посещават утринните богослу-
жения в делничните дни, почти всички вярващи по време на 
Великия пост са лишени от възможността да участват в из-
вършването на Преждеосвещената литургия. 

Затова се обръщам към Ваше Светейшество с молба да 
разреши прилагането на територията на Западноевропейска 
Екзархия на Църковния устав, предвиждащ вечерното от-
служване на литургията на Преждеосвещените Дарове. 

Преди да поставя този въпрос пред Ваше Светейшество, 
през миналата година отслужих няколко Преждеосвещени 
литургии вечер. Това беше възприето много положител но от 
вярващите  и даде възможност на много от тях да участват. 
Слу жещият свещеник постеше от полунощ, а вярващите, 
желае щи да се причастят със Св. Тайни, се въздържаха от 
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храна, питие и пушене в продължение на седем часа преди 
това, тоест от обяд. 

Надявам се, че Вие ще благословите това връщане към 
уставната практика, което вече действително е дало добри 
плодове“. 

l Изказване на Преосвещения архиепископ Ню-Йорк-
ски и Алеутски Йонатан, Патриаршески Екзарх на 
Северна и Южна Америка, от 29 юли тази година: 

„Ваше Светейшество, милостиви наш Първосветителю 
и Отче! Местните условия на живот в пределите на повере-
ната ми Екзархия все поостро поставят пред нас въпроса за 
необходимостта да преместим вечер отслужването на литур-
гията на Преждеосвещените Дарове по време на Светата Че-
тиридесетница. 

Извършването на литургията на Преждеосвещените 
Да рове в обичайното време лишава вярващите, работещи 
през деня в учрежденията и предприятията, от възможността 
да посещават това богослужение. А ако тази литургия бъде 
преместена вечерно време, тогава вярващите ще са свободни 
от работа и нашето паство ще има възможност да присъства 
на богослужението. 

Затова аз синовно се обръщам към Ваше Светейшество 
и смирено моля да се вслушате в молбата ни и да ни благо-
словите литургията на Преждеосвещените Дарове да се из-
вършва вечерно време. 

В тази връзка си позволявам да се обърна към Ваше 
Светейшество с още една молба. 

Ако литургията на Преждеосвещените Дарове се из-
вършва вечерно време, естествено, ще възникне необходи-
мостта от причастяване на вярващите на тази литургия. А и 
самите свещенослужители, извършващи литургията, също 
ще се причастяват. 

Това на свой ред поставя въпроса за времето на въздър-
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жание от храна и питие преди извършването на литургията, 
тоест преди причастяването. 

Пред вид на това аз найсмирено моля Ваше Светейше-
ство да обсъди и този въпрос и да намери приемливо реше
ние в духа на църковните правила и с оглед на човешките 
немощи и църковната икономия“. 

l Историческа справка по въпроса за причастяване-
то със Светите Тайни на гладно на професора от 
Ленинградската духовна академия Н. Д. Успенски 
от 15 октомври тази година: 

„Господ Иисус Христос е установил Тайнството При-
частие след вечеря, и апостолите са се причастили с Божест-
вените Тяло и Кръв след приемане на храна (Лук. 22:20;  
1 Кор. 11:25). Към такъв ред в извършването на Евхари стията, 
като осветен от примера на Самия Господ, след тях са се при-
държали и християните от първите поколения. 

Увеличаването на броя на членовете на християн ските 
общини и свързаната с това трудност на устройването на общи 
вечерни трапези или агапи, е довела до отделянето на Евха-
ристията от агапата и пренасянето на първата сутрин. Тази 
първа в историята на Евхаристията реформа не се е извърш
вала едновременно във всички Църкви. В някои Църкви, като 
например Римската, това нововъведение е имало място още в 
средата на ІІ век (св. Юстин Философ, Апология, гл. 6567), 
а в други, в частност в Египет, и през V век са извършвали 
Евхаристията вечер (Сократ, Църковна история). 

Пренасянето на Евхаристията от вечер сутрин само по 
себе си въвело нов ред в живота – причастяването със Св. 
Тайни на гладно. Тази традиция станала толкова разпростра-
нена, колкото и редът на сутрешното извършване на Евха-
ристията. За ставащата промяна в порядките на причастяване 
със Светите Тайни свидетелства 41во правило на Картаген-
ския Събор. Всъщност това правило било прието на Запад на 
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Ипонския Събор през 393 г. (правило 28) и след това влязло 
в Кодекса на правилата на Картагенския Събор. Това прави-
ло гласяло: „Светото Тайнство на олтара да се извършва от 
хора, които не са яли. Изключение от това е единственият ден 
в годината, в който се извършва Господнята вечеря. Ако се 
чества паметта на някои, епископи или други, които са почи-
нали вечерно време, то панихидата да се отслужва едва след 
като извършващите я вече са обядвали“. От това правило мо-
жем да направим извода, че още в края на ІV век в отделни 
Църкви, като Ипонската, е съществувала древната практика 
на причастяване със Светите Тайни след приемане на храна. 
Съборът, очевидно, следвайки новия ред, като общоразпро-
странен, забранява причастяването след приемане на храна, 
правейки изключение от това правило единствено за Велики 
четвъртък. 

VІ Вселенски Събор отменил гореспоменатото правило 
в частта за причастяването на Велики четвъртък на хора, кои-
то са яли, обяснявайки, че такова изключение по отношение 
на Велики четвъртък би могло да бъде направено „по някои 
местни причини, полезни за Църквата“ (правило 29). 

Що се отнася до причастяването с Преждеосвещените 
Дарове, то води началото си от древнохристиянския обичай 
за приемането на Св. Тайни или „самопричастяването“ у 
дома със Св. Дарове, донасяни от храма, където се е извърш-
вала Евхаристията. За такъв обичай споменава Тертулиан 
(писмо до жената). Деня и часа на причастяването установя-
вал са мият причастник. Този обичай бил поддържан от ана-
хоретите и от тях навлязъл в манастирското богослужение. 
Монасите се причастявали след извършването на утринното 
правило, или, което очевидно било свързано с различна сте-
пен на строгост в спазването на поста, вечер. Чинопоследова-
нието на изобразителните – това е древно правило или ред на 
причастяване на братята в края на утринното богослужение, 
а литургията на Преждеосвещените Дарове е възникнала въз 
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основа на причастяването с тях вечер. През ІV и V век, когато 
започнал да се утвърждава като всеобщ редът на причастя-
ване на гладно, причастяването с Преждеосвещените Дарове 
– сутрин или вечер – също ставало на гладно. Това в крайна 
сметка довело до пренасянето на литургията на Преждеосве-
щените Дарове през първата половина от деня, въпреки че тя 
започва с чинопоследованието на вечернята. 

Ако извършваме литургията на Преждеосвещените 
Дарове вечер, то очевидно ще възникне въпросът с въздър-
жането от храна през този ден до вечерта. Преки правила, 
отменящи това въздържание и разрешаващи причастяването 
с Преждеосвещените Дарове на хора, които са яли, няма. Но 
въз основа на същото 29то правило на VІ Вселенски Събор, 
което гласи, че „онези свети отци“ (т. е. от Ипонския и Карта
генския Събори) са разрешавали причастяване със Св. Да
рове на Велики четвъртък на яли, „по някои местни причини, 
полезни за Църквата“, църковната йерархия, очевидно, може 
да разреши причастяването със Св. Тайни и на литургията 
на Преждеосвещените Дарове, извършвана вечер, на хора, 
които са яли, установявайки за тях пост не в продължение 
на целия ден, а само няколко часа, ако това бъде признато за 
„полезно за Църквата“. 

l Отзив на Преосвещения Василий, архиепископ Брюк-
селски и Белгийски, по този въпрос от 27 ноември 
1968 г.:

„Напълно съм съгласен с изложените в изказванията на 
Високопреосвещените Екзарси Антоний и Йонатан съобра
жения за желателността на извършването на литургията на 
Преждеосвещените Дарове вечер, както и с правилата за сро-
ковете на пост за причастяващите се и за служещите. Мога да 
кажа само, че вечерните Преждеосвещени литургии трябва 
да се въвеждат внимателно, в зависимост от местните усло-
вия и състава на вярващите. Те полесно могат да бъдат въ-
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ведени сред православните от западен произход, отколкото 
сред руснаците, сред младежите, отколкото сред повъзраст-
ните. В Белгия вечерните Преждеосвещени литургии вече се 
извършват в Белгийската Православна Мисия, а в Холандия 
– в Гротинген, при о. Йоан Хавеман“. 

На това заседание бяха взети следните решения:  

– Да се благослови в храмовете на Московската Па
триаршия извършването на Божествена литургия на 
Преждеосвещените Дарове там, където управлява-
щият архиерей сметне това за полезно. 

– При извършването на Божествена литургия на Преж-
деосвещените Дарове във вечерните часове въздър-
жанието за причастяващите се от приемане на храна 
и питие трябва да бъде не помалко от шест часа; но 
въздържанието преди причастяване от полунощ до 
началото на даденото денонощие е много похвално и 
към него могат да се придържат физически здравите.

 
Журнал Московской Патриархии, 1969 г., № 1. С. 3-5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Молитва на  
преподобния Симеон Нови Богослов  
преди Свето Причастие

Приеми, Христе мой, моление от скверни устни, от 
мерзко сърце, от нечист език, от осквернена душа, като не 
презираш нито думите, нито изразите, нито безсрамието ми 
и ми дадеш дръзновено да казвам, което искам, Христе мой. 

Но още повече научи ме какво трябва да правя и да го-
воря. Съгреших повече от блудницата, която, като узна где си, 
купи миро, смело дойде да помаже нозете Ти, Христе мой, 
Владико и Боже мой. 

Както нея, дошла от сърце, не си отблъснал, тъй не се 
гнуси и от мене, Слове, но дай ми нозете Си да ги държа и 
целувам, и с потоци сълзи като с многоценно миро дръзнове-
но да ги помажа. 

Умий ме с моите сълзи, очисти ме с тях, Слове. Прости 
и моите прегрешения и прошка ми дай. Ти знаеш множество-
то злини, знаеш и моите струпеи, и раните ми виждаш, но и 
вярата знаеш, и желанието виждаш, въздишките чуваш. 

Не се укрива от Тебе, Боже мой, Творче мой и Избавите-
лю мой, нито слъзна капка, нито от капката някаква частица. 

Виж смирението ми, виж каква е мъката ми и прости 
всички мои грехове, Боже на всички твари, та с чисто сър-
це, с трепетна мисъл и със съкрушена душа да се причастя с 
пречистите и пресвети Твои Тайни, чрез които се оживява и 
обожествява всеки, който яде и пие с чисто сърце. 

Защото Ти си рекъл, Владико мой: Всеки, който яде 
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Моя та плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене и Аз в 
него. Съвсем истинско е словото на моя Владика и Бог. 

Защото, като се причастявам с божествените и богот-
ворящи Дарове, не съм вече сам, но с Тебе, Христе мой, три-
слънчевата светлина, която просвещава света. 

И за да не остана сам без Тебе Животодателя, мое ди-
хание, мой живот, моя радост, спасение на света пристъпих 
към Тебе, както виждаш, със сълзи и със съкрушена душа, 
като моля да получа избавление от моите грехове и да се при-
частя неосъдно с Твоите животворящи и непорочни Тайни, 
за да пребъдеш, както си казал, с мене триокаяния, та да не 
би съблазнителят да ме намери без Твоята благодат и да ме 
сграби коварно и като ме съблазни, да ме отдалечи от Твоите 
боготворящи слова. 

Ето защо падам пред Тебе и горещо Ти викам: Както 
прие блудния и дошлата блудница, така приеми, милосърдни 
Господи, и мене блудния и нечистия. 

Защото, като дохождам сега при Тебе със съкрушена 
душа, зная, Спасителю, че друг като мене не Ти е прегрешил, 
нито е извършил деянията, които аз извърших. 

Но и това зная, че нито големината на прегрешенията, 
нито множеството на греховете надвишава голя мото дълго-
търпение и безкрайно човеколюбие на моя Бог. 

Но с милостта на състраданието Ти и чистиш, и освет-
ляваш, и правиш причастници на светлината горещо каещите 
се, като щедро ги приобщаваш към Твоето Божество. 

И което е чудно и за ангелите, и за човешките умове, 
много пъти им говориш като на Твои близки приятели. Това 
ме прави дръзновен, това ме окриля, Христе мой. 

И насърчен от Твоите богати благодеяния към нас, с ра-
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дост, в същото време и с трепет се причащавам с огъня, и 
бидейки трева странно чудо! не изгарям, а бивам оросяван, 
както в старо време къпината, която гореше и не изгаряше. 

И сега с благодарна мисъл, с благодарно сърце, с благо-
дарните членове на душата и тялото ми се покланям и вели-
чая, и Те славословя, Боже мой, защото си благословен сега 
и во веки! 

Амин!
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