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Ако ме удостои Иисус Христос [да бъда] във вашата молитва и да 

е [Негова] воля, във втората книга, която възнамерявам да ви пратя, 

ще ви изясня това, от което започнах, а именно: домостроителството 

за новия човек –  Иисус Христос, в Неговата вяра и в Неговата любов, 

Неговото страдание и възкресение. 

Най-вече ако Господ ми открие, че всички до един се събирате 

заедно в благодат от името [християни], в една вяра и в Иисус Христос, 

Който е по плът от Давид, Син Човешки и Син Божи [Рим.6:4], та да се 

покорявате на епископа и презвитерството с неразкъсана мисъл, като 

преломявате един хляб, който е лек за безсмъртие, противоотрова, 

за да не умрем, но и вечен живот в Иисус Христос.

Из „Послание до Ефесяни от свети Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски“,  
публикувано в Изборник, Издателска къща „Омофор“,  
фондация „Покров Богородичен“, 2001 г., гл. ХХ, стр. 22
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Скъпи читателю,

Издателство „Богоносци“ представя третата си книга, в която 
про  дължава да събира Божия мъдрост от живота и опита на све ще -
ници и духовници, на богослови и светски личности в църковния жи-
вот. Книгата е сборник, в който читателят ще намери размисли за 
истините на живота в Христа, за участието ни в богослуженията и 
най-вече в Тайнството на тайнствата – светата Евхаристия. „Лек 
за безсмъртие“ – така св. Игнатий Богоносец нарича Евхаристията в 
своите съчинения.

Въпреки че сайтът „Богоносци“ е само на 5 години, в него може 
да намерите множество преводни и авторски текстове, от които с не 
лесен подбор успяхме да изберем тези, които ви представяме. 

Съдържанието на сборника обхваща няколко тематични кръга 
от въпроси, свързани с необходимостта от редовно причастяване: 
за подготовката и пристъпването на вярващия към причастие, за 
по   каянието и изповедта, за придържането към установените от 
църквата правила и начини на постене, за причастяването на децата, 
на болните и пр.

Авторите са духовници и богослови от Българската, Руската, 
Гръц ката, Кипърската, Сръбската, Македонската православна църква, 
от Православната църква в Америка.

Надяваме се, че книгата на издателство „Богоносци“ „Лек за 
без   смъртие“ ще допринесе събранието ни в Църква да е не просто 
принадлежност към някаква общност (със специфичен ред, дисциплина 
и традиции), а да става все по-просветено съучастие в богочовешката 
цялост на Тялото Христово.

Към сборника добавихме и компактдиск, в който са записани при-
частни и великопостни песнопения, изпети от младия богослов Методи 
Стоилов.

Надяваме се читателите на книгата да могат не само теоретично 
да се запознаят, а и с ухото си да чуят, и така да влязат в чудната 
атмосфера на православното богослужение.

От съставителите
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Западно- и Средноевропейски 
митрополит 
А н т о н и й

Митрополит Антоний е роден през 1978 г. в гр. Ста ра 
За гора в пра во  слав  но семейство. Завършил е Плов див-
ска та ду  ховна се ми  на рия „Св. св. Кирил и Методий“ и 
Богословския фа кул тет на СУ „Св. Климент Охрид ски“. 
През 2002 г. е послушник в Клисурския манастир „Св. 
св. Ки рил и Методий“ край гр. Вър шец, където приема 
и мо на ше ски постриг. Бил е ефи мерий и преподавател 
в Плов дивската духовна се минария, после протосингер 
на Плов   див ската ми трополия.
През 2008 г. е ръкоположен за епископ с титлата Кон-
стан  тийски. Бил е викарен епископ на За пад но- и Сред-
но  европейския митрополит Симеон.

От 2013 г. е Западно- и Средноевропейския митрополит.
Митрополит Антоний е почетен председател на фондация „Богоносци“.

ЕВХАРИСТИЯТА – 
ЦАРСТВОТО БОЖИЕ В СВЕТА

Радостно е, когато се издаде но ва кни га, още повече ако книгата е 
на християнска тематика, която да об върз ва всички нас с Бога, Църквата 
и нашата вяра.

В нашето съвремие, когато интернет предоставя още по вече въз-
мож ности за разпространяване на Словото Божие и свързани с него че-
ти ва, ние се ползваме от това пространство и от множество пра во слав ни 
сайтове, в кои то може да се про четат прекрасни текстове за Църквата 
Хри стова. Един от тези сайтове е „Богоносци“ – списван и поддържан от 
хри  стияни, които пишат или превеждат ста тии, свързани с це лия спек-
тър на църковния живот.

Църквата, църковната общност е центърът на живота на всеки хри-
стиянин. Тази общност е изградена върху по жертвователната Божия лю-
бов – Христовата Жертва вед нъж и завинаги, за да се спаси падналото 
чо вечество. 

Ние какво бихме могли да дадем в отговор на тази жертва? Как 
да благодарим? – Отговорът намираме още у псалмопевеца св. пророк 
и цар Давид: единствената жертва, към която Бог благоволи, е „дух съ-
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кру шен; сърце съкрушено и смирено“ (Пс. 50:19). Също и в ектениите на 
богослуженията всеки път възкликваме: „... и целия си живот на Хри-
ста Бога да отдадем.“

Това е нашата жертва – това иска от нас Христос – да бъдем Не-
го вите верни през целия си живот. Как да изпълним това? Единствено 
като бъдем приобщени с Него, с Неговото Тяло и Кръв. Или, както казва 
св. Йоан Златоуст: „Давайки ни Своето Тяло, Христос ни е превърнал 
в Свое тяло“, така че „всички сме станали Един Христос, защото сме 
Неговото Тяло“.

Литургията в своята вечна духовна реалност е нашата жертва за 
гре  ховете на човечеството. Но тя е и винаги присъстващата с нас Пасха 
Го сподня. Завещано и заповядано ни е да я извършваме за Негов спомен 
(Лука. 22:19), в Негово Име. Спомен, разбиран като живо пребиваване в 
сферата на Духа на Христос, в Неговото Божествено и земно измерение.

Литургийното приобщаване и причастяване в светата Литургия 
тряб   ва да се разбира като истинска и жива общност на светиите (т.е. 
кръ  стените, верните, които всяка неделя отиват в храма и реално участ-
ват в Богослужението) в Единия Свят Господ.

От самото начало целият църковен живот на Изток е бил съсре до-
точен около светата Евхаристия. Всички и всичко – Църквата, цялото 
тво рение, цялото небе и цялата земя се освещава и благодари на Бога. 
Над всичко се низвежда очистващата и претворяващата благодат на 
Све   тия Дух, та всичко да се обожи и охристови в Тялото на Богочовека 
Иисус Христос.

Светата Евхаристия е едновременно спасение на света и човека, 
и съд над света и човека. Именно защото е спа се ние на света, тя е и 
тай   нодействен съд над него. Така св. Евхаристия може да бъде и съд 
и присъда за нас, ако недостойно участваме в нея и се причастяваме. 
Мно   го съборни правила и канони са решавали въпроса за участието или 
неучастието в евхаристийното общение и причастието. И може би това 
схващане за св. Евхаристия като съд е част от причините за рядкото 
при частяване в по-късния етап от живота на Православната Църква.

В света, в който живеем, все по-рядко се говори за сми рение, за 
по    каяние, за пожертвователност. Животът ни е изкушен от вездесъщата 
гор дост, самодоволство, себе достатъчност. Но копнежът по Бога, по Не-
го вата милост е жив в човешката душа и когато не получи подходящ 
от  го вор, душата страда и се лута. И тук е ролята на Цър квата, на цялата 
цър  ковна общност: да приканваме, да при ла скаваме хилядите човешки 



11

ду ши, които се лутат без отговор и в безпътица, да си напомняме, че 
има утеха и тя е в Божията любов и милост. Тази любов не е абстрактна, 
въоб ражаема или мимолетна, а реална, действена, изразена във въплъ-
ще нието, страданието и възкресението на Сина Божи, Господ Иисус 
Христос. 

Ние можем да намерим отговор и утеха единствено като се обър  -
нем към Бога, като Го потърсим в храма, в светата Литургия, в по ста, 
въздържанието, в покаянието и в светата Евхаристия. И трябва да сме 
подготвени, че този път, бидейки благодатен, няма да е лек и без  пре-
пят ствен; и никога да не забравяме, че веднъж тръгнали с добри на-
ме  рения, с чисто сърце и смирение, ние ще получаваме непрестанната 
Божия подкрепа, за да го извървим. 

Нека първо да потърсим тази подкрепа и да се доверим, да се оста -
вим да бъдем приласкани, утешени и изпълнени с надежда, за да по лу-
чим „благоприятен отговор на страш ния Твой съд“ и всеки един от нас 
да стане „участник в Твоите нетленни блага, що си приготвил за тия, 
които Те любят, Господи“.
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Митрополит Иларион (Алфеев)

Митрополит Иларион (Григорий Ва л  е  рие вич Алфеев) 
е сред най-известните съ вре    менни руски богослови и 
цър  ковни дип ло ма ти, патролог, доктор по фи ло со фия 
на оксфордския университет, доктор по бо гословие на 
Све тосергиевския богословски институт в Париж, ком-
по зитор. Роден е през 1966 г. в Москва. Учи ци гул  ка 
и композиция; по соб ствено желание прекъсва след ва-
нето си в Московската държавна консерватория и по-
стъп ва като послушник в манастир. Завър шва Мо сков-
ска та духовна ака демия. През 2002 г. е ръко по ложен за 
епи скоп; определен е за глава на пред  ста ви тел ство то на 
Ру ската православна църква в евро пей ски те меж ду на-
род ни организации. 

Автор на повече от 600 публикации по патристика, догматическо богословие и църковна история. 
Автор и на музикални произведения.

EВХАРИСТИЯТА –  
СЪРЦЕВИНА НА ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ

Насладете се всички на пира  
на вярата,

приемете всички богатството  
на благостта!

Св. Йоан Златоуст

Много се радвам, че днес сме заедно, и осъзнавам, че пред мен 
стоят православни млади хора, тоест хора, за които вече не може да се 
ка же, че се намират едва пред прага на Църквата. Вие наистина сте ново 
по коление въцърковени млади хора – такива, които, като всички млади 
хо ра от всички времена, търсят смисъла, истината, Бога, търсят своя 
жи    тейски път, но, за разлика от много хора от моето поколение, знаят 
къде да търсят и тясно свързват изграждането на своя вътрешен човек с 
Църквата.

Днес именно вие до голяма степен формирате и обно вя вате Тялото 
Христово, Неговата Църква. Вие сте надеждата не само на Църквата, но 
и на цялото ни общество. Вие жи веете в света, намирате се в най-ди на-
мичния негов слой. Вие сте там, където се води борба между доброто и 
злото, там, където още не е ясно кой ще бъде победител, но много неща 
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зависят от това, кое стои в сърцевината на вашия живот.
В наши дни вече не можем да кажем, че Руската пра во славна 

Църк ва е само една възраждаща се Църква. Пър во началният етап на 
цър    ковното възраждане е при клю чил. Днес Църквата е призвана да жи-
вее вече не толкова ро мантичния порив на новоначалното състояние, 
кол   кото пълнокръвния живот на зрелия организъм – със свой вътре-
шен ред и ясна позиция. И ние трябва да разбираме в какво е нашата 
уни   калност и кое действително ни отличава от мно гото съвременни 
общества и субкултури.

Можем ли просто да кажем, че сме пазители на някаква абстрактна 
истина или правда? И че Бог е с нас поради това, сме православни? По-
ради това, че сме запазили, или по-точно, че някой е запазил за нас една 
автентична, неизопачена традиция? Не сме ли само представители на 
ня каква субкултура, или сме „солта на земята“ и „свет лината на 
света“? Какво означава нашата надежда за спа сение? Какво изобщо 
означава думата „спасение“, която в съвременното общество вече отдав-
на не се осмисля така, както са я разбирали нашите предци?

В средите на нашата православна младеж всички тези въпроси 
въз  никват в една или друга форма и карат младите сърца и умове да 
по  гледнат по нов начин на съдържанието на нашата вяра. Те пряко или 
ко свено присъстват в дискусиите и беседите в духовните училища, в 
мла  дежките групи към енориите, подтиквайки младия човек да изгради 
своята ска ла на приоритетите: кое стои в основата на моята вяра и какво 
се гради върху тази основа?

Изключително важно е да дадем отговор на тези въпро си, тъй като 
младият човек често се намира пред избор, от правилността на който 
за  виси целият му по-нататъшен живот. Като правило именно в млада 
въз    раст се прави из борът между монашество и семеен живот, между 
све    ще ни ческо служение и служение на Църквата в чина на миряните. 
Всич ки тези знакови и определящи стъпки не могат да бъдат спонтанни 
действия, а трябва да станат решения на човек с конкретни цели, обусло-
вени от ясни за самия него ценности.

Именно за ценностите, за основата на нашата вяра ми се иска да 
ви кажа нещо днес. И по-конкретно, ще говоря за най-ценното за нашата 
Църква, за нейния жив корен, от който тя непрестанно израства и се об-
но  вява. Ще говоря за светата Евхаристия, защото именно тя придава на 
на шето християнско общество друго, по-различно измерение от това, в 
което живеят другите общества.
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Убеден съм, че обновяването на евхаристийното само съз нание в 
на шата Църква, наред с повишаването на обра зователното равнище или 
активността в социалната сфера, представлява един от приоритетите. 
Дори бих казал, че обновяването на евхаристийното самосъзнание в из-
ве стен смисъл стои на първо място сред всички тези задачи. И то не 
за  щото социалната дейност на Църквата не е важна или актуална. На-
про тив, именно защото качествените по стижения на Църквата в спо ме-
натите области са възможни само при условие, че Църквата ясно осъз-
нава своята природа и в съответствие с това самосъзнание фор мулира 
своята мисия днес.

Борбата за по-добър живот, такава, каквато я вижда Църквата, 
е борба, която съвсем не прилича на тази, която водят например по ли-
ти   ческите партии или обществените организации. Ролята на Църквата 
в обществото е ясно определена от нейния Основател – Господ Иисус 
Христос, Който призовава общността от вярващи да бъде солта на зе мя та, 
да бъде сила, способна да пробуди всички най-добри сили в об щест вото.

И това, което прави нашата сол солена, което дава възможност на 
Църквата, оставайки, на пръв поглед, малка сила, да преобразява света – е 
именно светата Евхаристия. Евхаристията е главната ценност на нашата 
Църква, тя ѝ при дава уникалност, смисъл и значимост. Евхаристията 
оп ре  деля природата на Църквата и я прави истински жиз не способна и 
актуална във всички епохи за всички хора вече цели две хилядолетия. 
Евхаристията обединява чле новете на Църквата около олтара, оживява 
на пръв поглед откъснатото от реалния живот богословие и го прави 
лич  но и съборно преживяване. Евхаристията мотивира и опре деля хри-
стиян ската нравственост и подтиква Църквата и всички нейни членове 
да бъдат свидетели и изповедници на божественото послание към света.

Често чуваме словосъчетанието „традиционни ценности“. Именно 
разкриването на тази формулировка е съдържание на нашата проповед, 
отправена към света; към света, в който очевидните неща стават все по-
малко очевидни. Запазвайки такова съдържанието на нашето външно 
сви   детелство, вътре в себе си, в църковния кръг, ние трябва по-често да 
си за даваме въпроса кое определя кръга на тези традиционни ценности, 
и по-точно, кое в нашето разбиране изпълва тези ценности със собствено 
съ държание. Няма да сгрешим, ако кажем, че ценностна основа, основа 
на нашето изповядване и светоусещане, източник на вдъхновение и 
убеж    дение, е именно Евхаристията. И това е, защото според вярата на 
Църк вата именно в Евхаристията тя среща Христос, съеди нява се с Него, 
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черпи сили и знание, общува с Него и в най-тясна близост преживява 
срещата на земното с небесното: срещата с Източника на пълноценен 
жи вот и непреходен смисъл.

Евхаристията е истинска ценност на Църквата, защото тя ни съеди-
нява с Христос, без Когото Църквата не е Църква. Евхаристията дава на 
Църквата битийна и смислова основа, прави я уникално богочовешко 
общество. Именно поради това Църквата, нейният живот и дейност са 
уникално явле  ние, без което животът на света не би имал никакъв сми-
съл и оправдание. Затова и Христос е основал Църквата – за да живее тя 
и да Го преподава на света. Ето ясната цел и, същевременно, основа на 
Църквата: да дава на света Христос, живия въплътил Се Бог.

Този принцип на битието – евхаристийното битие на Църквата – е 
заложен от Самия Христос. Евхаристията се е появила в зората на цър-
ков ната история, още преди спа сителните страдания, смъртта и Въз кре-
се нието на Христос. Тя е била ядро на зараждащата се община от вяр-
ва  щи преди всеки свещен текст и преди всяка установена традиция. В 
Ев харистията се е актуализирал опитът на апостолите и на онези, които 
са били близо до Христос, които са Го слушали и живеели с Него. То зи 
опит не би се отличавал от опита на последователите на други изтъкнати 
учители и пророци, от опита на други общества, ако не намираше своя 
най-висш израз в Евхаристията.

В началото на Евангелие от Лука, където се разказва за раж да не-
то на Спасителя, Ангел Господен благовести на витлеемските па сти   -
ри „голяма радост, която ще бъде за всички човеци“ (Лук. 2:10). За-
вършвайки „благата вест“, евангелист Лука пише за апостолите: „Те Му 
се поклониха и се върнаха в Иерусалим с голяма радост...“ (Лук. 24:52). 
Радостта на човек, който е намерил Бога, не подлежи нито на анализ, 
нито на определения, в нея може само да се влезе – „влез в радостта 
на Господаря си“ (Мат. 25:21). И ние нямаме друго средство да влезем 
в тази радост, освен това свещенодействие, което от самото начало на 
Църквата за нея е било източник и пълнота на радостта, дори може да 
се каже, че е било самото тайнство на радостта. Това свещенодействие е 
Божествената Литургия, на която се извършва „тайнството на тайн-
ства та“ – Светата Евхаристия.

Истинското Православие е невъзможно без постоянното участие 
на всеки християнин в Евхаристията. Но днес, за съжаление, на много 
хо ра мисълта за честото причастяване все още изглежда като някакво 
не чувано нововъведение.
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Древните християни са се причастявали много често: някои всеки 
ден, други три-четири пъти в седмицата, трети само в неделните и праз-
нич ните дни. Но постепенно в историческото развитие на отделните 
По   местни църкви отношението към причастяването се изменяло. В си-
но  дал ната епоха в Руската църква се утвърдила традицията на задъл жи-
телното причастяване веднъж в годината, като потвърждение на при-
над лежността към Православието. При частявали се, като правило, в 
пър   вата събота на Великия пост. Естествено, че дните на подготовката 
за тайнството били дни на строг пост, време, когато човек трябва някак 
да събере себе си, раздробен на части през цялата изминала година, за 
да приеме Христовите Тайни.

Такава практика на рядко причастяване (само на големи праз-
ни ци, през пости или веднъж в годината) възникнала поради от слаб-
ва   нето на духа на евхаристийното благочестие в Църквата. За ня кои 
при  частяването се превърнало във формалност – в „религиозно задъл-
жение“, което трябва да изпълнят, други се бояли да не оскърбят све-
тостта на тайнството и пристъпвали към него колкото може по-рядко 
(като че, причастявайки се рядко, те ставали по-достойни).

Утвърдилата се практика на причастяване станала едва ли не нова 
дог ма, отличителна черта на ревнителя за пра во славно благочестие. 
Же    лаещият да се причастява по-често можело да бъде заподозрян в ерес 
или прелест. Така например младият студент от военното училище Ди-
митрий Брянчанинов, бъдещият светител Игнатий, силно смутил своя 
духовник, като му казал за своето желание да се из по вядва и при частява 
всяка неделя.

Въпросът за честотата на причастяването бил повдигнат в нача-
ло   то на ХХ век в процеса на подготовката за Поместния събор на Ру-
ска та православна Църква през 1917 – 1918 г. Било препоръчано, с по-
зо    ваване на светоотеческите творения, Църквата да се върне към ран   -
но   християнската практика на причастяване всеки неделен ден. И 
дей   ствително, светите отци съветват християните никога да не се от-
кло  няват от Евхаристията, предполагайки, че всички присъстващи ви-
на  ги се причастяват със Светите Тайни. Например, по думите на све-
ще   номъченик Игнатий Богоносец (І в.), на вяр ващите в Евхаристията 
се подава свещеното „лекарство на безсмъртието“, „противоотрова 
сре   щу смъртта“, и поради това е необходимо „по-често да се съби-
ра  ме за Евха ристия и славословие на Бога“. Преподобни Нил (ІV в.) 
каз ва: „Въздържай се от всичко тленно и всеки ден се причастявай с 
Бо жествената Вечеря, защото така Христовото Тяло става наше“. 
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Св. Василий Велики пише: „Добро и много полезно е всеки ден да се 
при   частяваме и да приемаме Тялото и Кръвта Христови... Впрочем, 
ние се причастяваме четири пъти всяка седмица: в деня Господен, в 
сря да, петък и събота, както и в другите дни, когато се чества па-
метта на някой светец“. Според 8-то Апостолско правило онези, които 
дълго не са се причастявали без ува жи телна причина, се отлъчват от 
Църквата: „Верните, които не пребивават в свето общение, трябва 
да бъдат отлъчени, като внасящи безчиние в Църквата“. За честото 
причастяване говори и свети Йоан Касиан Римлянин през V век.

Не само в раннохристиянската епоха, а и по-късно много различни 
светии призовавали към често причастяване. През ХІ век преподобни 
Симеон Нови Богослов учел за необходимостта ежедневно да се при-
частяваме със сълзи. През втората половина на ХVІІІ век преподобни 
Никодим Светогорец и светителят Макарий Коринтски написали една 
проста и същевременно гениална „Душеполезна книга за непрестанното 
причастяване със Светите Христови Тай ни“, която и днес не е изгубила 
своята актуалност. В нея се казва: „На всички православни християни 
се заповядва да се причастяват често, първо, от нашия Господ Иисус 
Христос, второ, от Деянията и Правилата на светите Апо столи и све-
щените Събори, както и от свидетелствата на божествените отци, 
трето, от самите думи, чин и свещенодействие на светата Литургия, 
и накрая, чет върто, от самото Свето Причастие“. През ХІХ век свети 
праведен Йоан Кронщадски ежедневно служел Литургия и причастявал 
хиляди хора.

Разбира се, трябва да осъзнаваме факта, че ние изначално сме не-
до   стойни и никога не можем да бъдем достойни за тайнството на при ча-
стието. Но в същото време не бива да мислим, че ще станем по-достойни, 
ако се причастяваме по-рядко, или ако се подготвяме за тайнството по 
ня   какъв особен начин. Ние винаги ще останем недостойни! Нашето чо-
веш  ко естество – на духовно, душевно и телесно ниво – никога няма да 
бъде достойно за това тайнство. Причастието е дар на Божията лю бов и 
промисъл, и затова правилна под готовка за приемането на този дар е не 
проверката на своята подготвеност, а съзнанието за своята не под готвеност. 
Евха  ри стията ни е дадена, за да ставаме по-чисти и по-до  стойни за Бога, 
причастявайки се и съединявайки се с Христос: „По не же Ти искаш да жи-
вееш в мене, дръзвам да пристъпя...“. Колко по-правилен е този подход, 
отколкото отказът от причастие поради соб  стве ната неподготвеност, 
който в определен период от време въз  тър жествувал в нашата Църква и 
направил повечето литургии Евха ристии без причастници!
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Тайната Вечеря, извършена от Христос заедно с уче ни ците, пред-
став лявала древноеврейска пасхална вечеря, на която в Израил се съ-
би рали членовете на всяко семейство, за да ядат жертвения агнец. Но 
ако старозаветната пасхална вечеря била семейна трапеза, то в но во-
за ветната Тайна Вечеря участвали учениците на Христос – Не го ви те 
род   ственици не по плът, а по дух, това семейство, което по-късно пре-
раснало в Църква. И вместо агнеца бил Самият Той, принасящ Себе Си 
в жертва като непорочен и чист Агнец, предназначен за спасението на 
хората „още преди свят да се създаде“ (вж. 1 Петр. 1:19-20). Тези събрания 
и след кръстната смърт и Възкресение на Спасителя били продължени 
от Неговите ученици. Те се събирали в първия ден от седмицата – в 
така наречения „ден на слънцето“, когато възкръснал Христос, – за „да 
преломят хляб“.

Общата трапеза обединява хората. През всички векове на общата 
братска трапеза се е придавало голямо значение. Но особено значение 
в древноеврейската традиция имала пасхал ната трапеза, която в Новия 
Завет е заменена от евха ристийната трапеза. Постепенно, според степента, 
в която са се разраствали християнските общества, Евхаристията се е 
трансформирала от обща трапеза-вечеря в богослужение.

Литургийната молитва постоянно ни призовава към едно и също: 
„А всички нас, които се причастяваме от едни Хляб и Чаша, съедини 
едни с други, в общението на Светия Дух“. Всяко по-сериозно и за-
дъл   бочено изучаване на евхаристийния чин не може да не ни убеди, 
че целият този чин, от началото до края, е изграден на принципа на 
съот    ношението, т.е. на взаимната зависимост между служението на 
пред   стоятеля и това на народа. Тази връзка още по-точно може да се 
опре дели като съслужение. Всички раннохристиянски паметници сви-
де  телстват, че „събранието“ винаги се е смятало за пръв и основен акт 
на Евхаристията. Това показва и най-древното наименование на извър-
шителя на Евхаристията – предстоятел. Неговата първа функция се със-
тои в оглавяване на събранието, т.е. в това да предстои пред Бога за 
бра  тята. Така събранието е първият литургичен акт на Евхаристията, 
ней на основа и начало.

Днес „събирането на молещи се“ ( т.е. събранието) е пре  станало 
да се възприема като първоначална форма на Евхаристията, а в Евха ри-
стия   та сме престанали да виж да ме и чувстваме първоначалната фор ма 
на Църк вата. Ли тургичното благочестие е станало крайно инди ви  дуа-
ли   стично, за което красноречиво свидетелства съв ре мен ната прак ти ка 
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на причастяване, подчинена изцяло на „ду хов ните нужди“ на отдел-
ните вярващи, която никой – нито ду ховенството, нито миряните – не 
възприема в духа на са мата евхаристийна молитва, която вече ци ти-
рахме, за съе динението на всички „в общението на единия Свети Дух“.

Сега думата „съслужение“ се прилага само към духо вен ството, 
участ ващо в службата, а що се отнася до ми ряните, тяхното участие се 
ми сли изцяло като пасивно. Така в школското богословие при изброяване 
на условията, необ ходими за служене на Литургия, обикновено се спо-
ме нава всичко – от законно ръкоположения свещеник до качеството на 
виното. Всичко, освен „събранието в Църква“, което днес не се смята за 
„условие“ за Литургия.

И самите миряни не възприемат своето присъствие на Литургията 
от начало докрай като задължителен елемент на Литургията. Те знаят, 
че богослужението ще започне в определен час, според разписанието, 
окачено на вратите на храма, без значение дали ще дойдат за неговото 
начало, в средата или дори към края.

Но именно събраната в Евхаристията Църква е и образ, и осъ щест -
вяване на Тялото Христово, и събралите се верни ще успеят да се при-
частят, т.е. да бъдат причастници на Тялото и Кръвта Христови само 
по  ради това, че представляват Не го во събрание. Никой и никога не би 
мо гъл да се причасти, никой и никога не би бил достоен и „достатъчно“ 
свят за това, ако то не беше дадено и заповядано в Църквата, в събра-
ние  то, в това тайнствено единство, в което ние, съста вяйки Тялото 
Хри  стово, можем неосъдително да бъдем участници и причастници на 
Божествения Живот и да „влезем в радостта на Господаря си“ (Мат. 
25:21). Чудото на църковното събрание се състои в това, че то не е 
„сбор“ от съставящите го грешни и недостойни хора, а Тяло Христово. 
Ето тайната на Църквата! Христос пребивава в Своите членове и затова 
Църквата не е извън нас, не е над нас, а ние сме в Христос и Христос е в 
нас, т.е. ние сме Църквата.

Да бъдеш в Църквата, значи да бъдеш с Христос, Който ни се 
от  крива в тайнството на Евхаристията. „Истина, истина ви казвам: 
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 последния ден“ (Йоан. 6:53-54). В 
тези Христови думи се състои тайната на богообщението, открита за 
всеки член на Църквата. И нашата среща със Спасителя не е някаква 
епизодична среща, а постоянен, напрегнат живот, изпълнен с не пре ста-
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нен устрем, с непрестанно желание да се утвърждаваш в Бога, да се съе-
ди няваш с Него.

Тайнството на Евхаристията като Тайнство на Христос, Който пре-
бивава с човека, е уникално, в света не е имало нищо по-велико! Христос 
с хората – не като спомен, не като идея, а като реално Присъстващ! За 
православните християни Евхаристията не е просто символично дей-
ствие, извършвано за спомен на Тайната Вечеря, а самата Тайна Ве че-
ря, възобновявана от Христос на всяка Евхаристия и непрестанно про-
дължаваща в Църквата, от онази пасхална нощ, когато Христос се дял 
на трапезата със Своите ученици. Ето защо Църквата придава на тайн-
ство то Евхаристия осо бено, несравнимо с нищо значение в делото на 
чо  вешкото спасение.

След грехопадението хората постепенно изгубили чув ството 
за Божието присъствие. Тяхната воля престанала да бъде в хармония 
с Божията воля. За да спаси, да изцели изменената от греха човешка 
при   рода, Бог слиза на земята. Но спасението и освещението не могат 
да ни бъдат дадени отвън просто така. Те трябва да бъдат творчески 
въз  приети вътре в нас. Затова Бог слиза не просто Сам по Себе Си, а 
сли  за чрез човека, изцелявайки нашата природа чрез неизменността на 
Свое то Божество. Божествената Личност на Христос изглажда онези 
гра  павини на възприетата чо вешка природа, онези белези от раните, 
кои то са се появили в нея след грехопадението. Човешката природа на 
Христос става обожена, преобразена.

И именно този дар на преобразяването Христос е на правил до стъ-
пен за всички вярващи в Него, като установил най-великото християнско 
тайнство – тайнството на Евха ри стията, на причастието с Неговите Тяло 
и Кръв. В това тайнство ние не просто общуваме с Бога, а Бог влиза 
вътре в нашето естество, при което влизането на Бога в нас става не по 
някакъв символичен или духовен начин, а съвършено реално – Тялото 
Хри стово става наше тяло и Кръвта Хри сто ва започва да тече в нашите 
жили. Христос става за човека не само Учител, не само нравствен идеал 
– Той става храна за човека; и вкусвайки Бога, човек се съединява с Него 
и духовно, и телесно.

Както при обикновената трапеза, когато човек яде, той се при-
частява с природата, става част от нея, а тя – част от него. Употребяваната 
от човека храна не просто се смила, а влиза в нашата плът и кръв, 
преобразява се в тъкан на нашия организъм. Когато се извършва тайн-
ството на Евхаристията, Господ не незримо, не чисто духовно, а съвсем 
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реално влиза в нас, ставайки част от нашето същество. Ние ста ваме този 
небесен Хляб, който сме вкусили, т.е. частици от Тялото Христово.

Чрез причастието преобразената Христова плът влиза в живота на 
всеки християнин, изпълвайки го със Свое то животворно присъствие, с 
Божествена енергия. Тя он то ло гично въздейства на човека отвътре, ка-
рай ки неговата съвест да избира доброто. И това не е насилие. Апо стол 
Па вел веднъж отбелязал: „Нещастен аз човек!... Защото не до бро   то, 
което искам, правя, а злото, което не искам, него върша“ (Рим. 7:24, 15, 
19). И тези думи на апостола може да повтори всеки хри    стиянин! Човекът е 
пленен от своя грях. Във всеки от нас живее огром ната инерция на греха и 
именно тя ни кара да избираме злото. Чо  векът, участващ в Евхаристията, 
има възможност да действа по-сво бод но, избирайки между „добро“ и 
„зло“, отколкото онзи, който не взе ма уча стие в тайнството (ето по този 
начин Христос ни е направил сво бод ни – ср. Гал. 5:1).

Именно вследствие на това най-важният елемент, който подлежи 
на освещаване на литургията, не е виното, нито хлябът, а самите ние. 
Неслучайно, когато свещеникът въз глася към Бога хлябът и виното да 
ста нат Тяло и Кръв Христови, той произнася: „Изпрати Твоя Свети Дух 
върху нас и над тези предлежащи Дарове“. Светият Дух трябва да слезе 
не само на светите Дарове, за да ги направи Тяло и Кръв на Христос, но 
и над нас, за да ни направи, по думите на Светите Отци, „сътелесни“ на 
Христос, да ни направи част от Неговото Пречисто Тяло.

Всеки свещенослужител преживява по различен начин този осо-
бен и трепетен момент от Литургията, когато времето сякаш спи ра и 
реалността на другия свят влиза в нашия всекидневен живот; ко га то 
Све  тият Дух осезаемо се докосва до нашето човешко естество, преобра-
зя вайки го отвътре. Материалното естество на хляба и виното остава 
пред нашите очи и не се променя в момента на претворяването им в 
Тя ло и Кръв Христови. И нашето човешко материално естество външно 
не се променя, когато се причастяваме. Но става радикална вътрешна 
трансформация и на едното, и на другото: и на светите Дарове, намиращи 
се на престола, и на хората, стоящи пред престола.

Ето защо никой човек, пристъпващ към тайнството, никога не може 
така да се подготви за него, че да стане достоен да приеме в себе си Бога, 
да стане „сътелесен“ на Него. Само съзнанието за своето абсолютно 
не до   стойнство и своята греховност, както и чувството на дълбоко по-
кая ние, може и трябва да бъде нашият „пропуск“ за Тайнството на тайн-
ствата.
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Но съкрушението от съзнанието за собствената гре хов ност не би-
ва да пречи на християнина да преживява Евхаристията като празник 
и радост. По своята природа Евхаристията е тържествено благодарение, 
чието основно настроение е възхвала на Бога. В това е парадоксът и 
тай    ната на Евхаристията: към нея трябва да пристъпваме с по каяние и 
в същото време с радост – с покаяние поради съз нанието за своето не -
до  стойнство и радост от това, че Господ в Евхаристията очиства, осве-
ща ва и обоготворява човека, прави го достоен въпреки неговото не до-
стойнство, дава незрима благодатна сила. Всеки причастник на евха ри-
стий ната трапеза носи в себе си Христос.

В идеалния случай трябва да се причастяваме на вся ка Литургия. 
И в идеалния случай именно ритъмът на цър ковния живот на енорията, 
към която принадлежи кон кретният християнин, трябва да определя 
ритъма на неговата индивидуална евхаристийна практика. Но ние жи-
веем на различни нива на интензивност на духовния живот и не всеки 
може ежедневно да отдава на Бога целия себе си. В съвременните усло-
вия е трудно да се предписва един общ за всички стандарт: всеки човек 
трябва да почувства своя вътрешен ритъм и да определи колко често да 
се причастява. Но за всички нас е важно причастието да не се превръща 
в някакво рядко събитие, което става или само по особени поводи, или 
на големи празници.

Независимо дали пристъпваме към светата Чаша няколко пъти 
или веднъж в седмицата, веднъж на две седмици или веднъж в месеца, 
при  частяването трябва да бъде за нас център, около който да се гради 
це лият ни живот. В крайна сметка ние сме призвани целият ни живот 
да стане Евхаристия – непрестанно благодарене на Бога за Неговите да-
рове, благодарене, изразявано не само с думи, но и с дела, и с целия ни 
начин на живот.

Много е важно да помним, че Евхаристията преобразява не само 
жи вота на всеки отделен християнин: тя преобразява цялата църковна 
община, съзиждайки от отделни индивиди едно Тяло Христово. Литур-
гията е „общо дело“, общ под виг на цялата християнска община. Евха-
ри стията, като общо дело на Църквата, в продължение на цели векове е 
съединявала членовете на Църквата „едни с други“. Отдел ните помест-
ни църкви също се съединяват в едно църковно Тяло именно чрез Евха-
ристията.

Опитът на евхаристийната молитва и раждащото се в нея дело на 
Църквата е съборен акт. Нашата основна духовна и обществена сила се 
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състои в това, че ние извършваме Евхаристията като общо дело, чрез 
което се актуализира не само единството ни с Христос, но и единството 
помежду ни. И това не е някакво абстрактно единство. Това е единство, 
много по-дълбоко от културните и роднинските връзки: то е единство 
на живота в Христос, най-силното и най-дълбокото единство, което мо-
же да съществува в човешкото общество.

Превод: Татяна Филева
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Митрополит Иларион (Алфеев)

ВРЕМЕ ДА ЗАБРАВИМ ЗА СЕБЕ СИ  
И ДА СЕ ПРИМИРИМ С БОГА

Защо постим? Какъв е смисълът на поста – и от духовна гледна 
точка, и откъм телесно въздържание? През Великия пост можем ли 
да гледаме телевизия? Какво да правим с „преглътнатия гняв“, който 
впоследствие може да се проя вява още по-силно?

Ако се обърнем към изворите, ще видим, че още през вет хо за вет-
ните времена постът е представлявал един от основ ните елементи на 
аскетичния живот. Хората постели в знак на покаяние, постели Израи-
ле вите пророци и учители, преди да излязат на проповед и служение. 
Постели и царете, и обикновените хора, за да се примирят с Бога, да 
при  несат покаяние и чрез въздържанието да покажат на Бога своята лю-
бов.

Знаем, че Христос е започнал Своето обществено слу же ние след 
Кръ щението с оттегляне в пустинята, където прекарал четиридесет дни в 
пост, след което бил изкушаван от дявола. Иисус Христос, Въплътилият 
се Бог, по Своето чо вешко естество имал нужда от укрепяване, от ду хов-
на, душевна и телесна подготовка за Своето служение. Именно поради 
това преди излизането на проповед Той се оттеглил в пустинята и там 
постил – не ял и не пил нищо.

В Евангелието има моменти, които могат да ни накарат да мислим, 
че Христос не е ценял поста особено високо. Например, когато фа ри-
сеи те питали Христос защо учени ците Йоанови и фарисейските уче ни-
ци постят, а Неговите уче ници не постят, Господ им отговорил: „Нима 
мо гат сват барите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле 
е с тях младоженецът, те не могат да постят; но ще дойдат дни, 
ко  гато ще им отнемат младоженеца, и то гава, през ония дни ще по-
стят“ (Марк. 2:18-20).

Да си представим за миг живота на Христос и Неговите ученици. 
Това бил живот на странстващ Учител – Човек, Който заедно с уче ни-
ците Си преминавал от град в град, от село в село. Някъде Го приемали 
с любов, другаде – недо бро  желателно. Понякога Той споделял трапезата 
с богати и влиятелни хора, с фарисеи и книжници, но най-често се озо-
вавал в дома на най-бедни. И Христос не искал за Себе Си ня каква осо  -
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бена храна, а ядял това, което Му предлагали. Пре минавайки през по-
севите, Неговите ученици късали кла сове, стривали ги с ръце и ядели 
зърната, като с това на ру шили съботата. Времето, отпуснато на Христос 
за Него вото служение на израилския народ, било твърде крат ко, затова 
Той бил съсредоточен върху главното и някак оставял настрана всич -
ко второстепенно. Именно поради това и Той, и учениците Му неви-
на  ги изпълнявали традиционните пред  писания за поста и събо тата. В 
Евангелието никъде не на мираме указания, че Христос е спаз вал ня-
какво особено въздържане от храна. Той ядял месо (иначе как би вкусил 
от пасхалната трапеза с учениците Си), ядял риба и всичко, което било 
достъпно за Него и учениците.

Но всичко това съвсем не значи, че Христос е пре не брег вал по-
ста. Спомняме си, че когато Неговите ученици не успели да изцелят 
бесно ватия юноша и питали защо не могат да направят това, Господ им 
отговорил: „Тоя пък род не излиза, освен с молитва и пост“ (Мат. 17:21). 
А след това дошло време, когато на сватбарите бил отнет Мла до же-
нецът, когато Христос вече не бил с учениците Си; то гава те възродили 
традицията на поста – пост, съединен с мо литва. Знаем, че в ранната 
църква учениците на Христос се върнали към традиционните юдейски 
правила за поста. В Деяния на светите апостоли срещаме загатвания за 
това, че апостолите спазвали поста.

Какво е постът? Ако говорим за външната страна, по стът е телесно 
въздържание, въздържание от една или дру га храна. В съвременната 
прак тика това е преди всичко избяг ване на блажна храна, тоест от месни, 
млечни и изобщо жи вотински продукти. Между другото, с изключение 
на стро гия пост, се разрешава риба. Освен това през строгите пости се 
изключва и употребата на алкохолни напитки. Постът е свързан и с въз-
държание в брачните отношения.

Но всичко това е само външната страна на нещата. И ние трябва 
да помним, че спазваме постите не заради въз дър жането от храна, а за 
да достигнем висоти по нашия духовен път. Неприемането на една или 
друга храна не тряб ва да бъде самоцел. Нали има редица причини, по-
ради които човек не може да спазва телесния пост – например бо лест, 
старост, бедност. Постът е предназначен за здравите хора, а за болните 
са мата болест представлява пост. В много случаи лекарите забраняват 
на болните да се отказват от блажна храна. И трябва да помним, че 
Църквата никога и на никого не предписва да извършва насилие над 
своето естество, никого не призовава да нарушава предписанията на ле-
ка рите.
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Освен това не бива да налагаме веригите на поста на малките деца. 
С времето, според мярата на тяхната възраст, трябва да възпитаваме в 
тях съзнателно отношение към всичко църковно – към богослужението, 
мо литвата, поста. Можем да приучаваме децата към известно огра ни-
ча     ване в храната, но това трябва да се осъществява постепенно и не за 
смет ка на здравето.

Съществуват и други ситуации, когато не можем в пълна мяра да 
спазваме поста, например по време на пътешествие. Христос, пре ми на-
вайки от село в село, не спазвал постите – може би именно защото не Му 
позволявал избраният от Него начин на живот. Когато пътешестваме, 
ние живеем в особени, независещи от нас условия. Същото е и когато 
жи веем у други хора или ходим на гости. Както е известно, „в чужд 
ма настир не се ходи със своя устав“. Понякога ме питат: „Какво да 
правим, ако в постен ден ни поканят на рожден ден или друго празнично 
събитие? Мо жем ли да ядем това, което предлагат домакините, или 
трябва да се отказваме от блажната храна?“ – Мисля, че въпросът 
трябва да се постави иначе: да отидем или да не отидем? Ако сме взе-
ли решение да отидем, мисля, че няма да е правилно да седим сред 
радващите се, ве  селящи се хора с постническо лице, да отказваме пред-
лаганата ни хра   на, служейки за мълчалив укор на непостещите. „Кога 
постите, не би вайте намръщени като лицемерците; защото те си 
правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. 
Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти, кога постиш, 
помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш 
не пред човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят 
Отец“ (Мат. 6:16-18). С тези думи Христос показва, че постът има 
външна и вътрешна страна. Бих искал да кажа няколко думи именно за 
вътрешната страна на поста.

Най-напред ще ви прочета неголям откъс от Книгата на пророк 
Исаия:

„Защо ние постим, а Ти не видиш? смиряваме душите си, а Ти 
не знаеш?“ – Ето, в деня, когато постите, вие из пъл нявате своята воля 
и от другите изисквате тежки тру дове. Ето, вие постите за караници и 
разпри и за да биете с дръзка ръка другите; вие не постите в това вре-
ме тъй, че гласът ви да бъде чут във висинето. Такъв ли е постът, кой то 
съм Аз избрал, – денят, в който човек изнурява ду ша та си, когато на-
веж да глава като тръст и под себе си постила вретище и пепел? Това 
ли ще наречеш пост и ден, Господу угоден? Ето поста, който избрах: 
раз  късай оковите на неправдата, развържи връзките на ярема, и угне те  -
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ните пусни на свобода и всеки ярем разкъсай; раздели хляба си с глад -
ните, и скитниците сиромаси заведи у дома си; видиш ли гол, – обле-
чи го, и от еднокръвния си не се крий. Тогава твоята светлина ще се 
яви като зора, и твоето изцеление скоро ще процъфти, и твоята правда 
ще тръгне пред тебе, и слава Господня ще те придружава. Тогава ти 
ще позовеш – и Господ ще чуе, ще извикаш – и Той ще каже: ето Ме! 
Ко  га отстраниш изсред себе си ярема, престанеш да дигаш пръст и да 
говориш оскърбително, и отдадеш на гладния душата си и нахраниш 
душата на страдалеца, тогава твоята светлина ще изгрее в тъмнината, 
и мракът ти ще бъде като пладне; и Господ ще ти бъде винаги водач, и 
във време на суша ще насища душата ти и ще угои костите ти, и ти ще 
бъдеш като напоена с вода градина и като извор, чиито води никога не 
пресекват (Ис. 58:3-11).

Както виждате, още във ветхозаветните времена е съществувала 
ясна представа в какво трябва да се състои постът. „Защо ние постим, 
а Ти не видиш?“ – пита Бога по стещият. Това става, защото на първо 
място е поставено не главното. Пророкът казва, че ако човек пости „за 
караници и разпри и за да бие с дръзка ръка другите“, то такъв пост не 
е угоден на Бога.

Нерядко в християнските среди може да се наблюдава следната 
кар   тина. Хората живеят весело и задружно, но настъпва постът – и те 
се озлобяват, гневят се, дразнят се и се карат помежду си. Това става от-
ча  сти защото, въздържайки се от храна, с това хората смиряват своето 
фи  зическо естество, потискат телесните страсти. А енергията на стра-
стите търси някакъв изход; и ето, тя се излива върху другите хора. Ако 
се случва нещо подобно, постещият трябва да разбере, че неговият пост 
е именно онзи неугоден на Бога пост, за който говори пророк Исаия. Ние 
трябва да постим не за „караници и разпри“, а за да се примирим с Бога 
и един с друг. Постът трябва да освобождава нашата духовна енергия за 
добри дела.

По думите на пророка постът се състои в това да обле чем голия, 
да нахраним гладния, да разделим хляба си с ближните. Същността на 
поста се изразява с думите: „От дай душата си на гладния“. Постът е 
вре ме, когато трябва да забравим за себе си, да се научим да се жертваме 
заради другите. Времето на Великия пост ни е дадено именно за да пре-
разгледаме своя живот в тази перспектива. Това е мно го по-важно и 
мно го по-трудно, отколкото просто да се въздържаме от някаква храна. 
Ако за неспазването на те лесния пост ние нерядко можем да си намерим 
оправдание (болест, пътешествие, недостиг на материални средства и  
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т.н.), то за това, че не работим истински над своята душа, над своето 
сърце, нямаме никакво извинение.

За смисъла на постния подвиг ни напомнят и стихирите, които се 
пеят в началото на Великия пост:

Братя, като постим телесно, да постим и духовно: да раз вър жем 
всички окови на неправдата, да победим пре пят ствията пред до бра та 
промяна, да разкъсаме не пра ведните писания, да дадем хляб на глад-
ните, да приютим бедните и бездомните, за да получим от Христа ве-
ли  ка милост... Дой дете, верни, за да вършим в светлина Божите де ла, 
да хо дим честно и благообразно като в ден, да се избавим от не спра-
вед   ливото обвинение към ближния и да не се опит ваме да го откло ним 
от пътя за съблазън на другите. Да оста вим сладострастието на плът-
та, да отгледаме дадените на ду шата ни дарования и да пристъпим към 
Христа, зовейки в покаяние: Боже наш, помилуй нас.

Църквата ни призовава да се отнесем към поста творчески: „да 
от  гледаме дадените на душата ни дарования“. Постът е време, когато 
осво бождаваме, облекчаваме себе си, за да може душата ни да се отвори 
към Бога, към Църквата и към хората. Великият пост особено спомага 
за това. Неслучайно той съвпада по време с пролетта. През годината 
при  родата пре  минава определен цикъл: растеж, после разцъфтяване, 
зря    лост, увяхване и дълга, изнурителна зима. Това може да се сравни 
със състоянието на нашата душа. Има периоди, ко гато душата ни се 
въз     ражда, разцъфтява, а след това отно во охладнява, ставаме по-рав но-
душ ни, потъваме в зем   ните си дела: настъпва есента, а след нея и зимата 
на душата. Но всеки път Великият пост идва като нова духовна пролет, 
дав айки ни възможност да се обновим духовно, да разцъфтим с цветята 
на добродетелите, да принесем пло дове на покаяние.

Великият пост подготвя за Страстната седмица, за сре щата с Хри-
стос. Смисълът, целта и сърцевината на поста се състои именно в това: 
подражавайки на Христос, все по вече и повече да се приближаваме 
към Него; очиствайки ду шата и тялото, да бъдем все по-способни да 
прие мем в себе си духовната Вест – преобразяваща, изцеляваща и въз-
кресяваща – която ни носи Господ Иисус Христос. В пасхал ната нощ 
ще чуем думите на свети Йоан Златоуст, че и постилите, и непостилите 
трябва да се насладят на духовния пир и да се нахранят с духовния 
Агнец, Който е Христос. Но аз мисля, че много от вас от собствен опит 
знаят колко по-пълно е възприемането на службите през Страстната 
седмица и радостта от празника Пасха, ако сме прекарали поста до стой-
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но и по християнски; колко по-добре се чувства нашата душа, колко по-
охотно откликва на всичко, което слуша в църква в дните на Страстната 
седмица и в пасхалните дни, ако сме преминали през под вига на поста.

През Великия пост всеки от нас може да си възложи ня ка къв ду хо-
вен подвиг. Можем например да си обещаем, че през поста няма да осъж-
даме никого на глас. Ако ни се удаде да издържим шест седмици, без 
да осъждаме никого, това вече ще бъде голямо дело. Разбира се, това не 
зна  чи, че трябва да се въздържаме от осъждане само през Великия пост, 
но тъй като ние се осъждаме едни други ежедневно, да си дадем шанс и 
възможност поне за известно време да затворим устата си за всяка осъ-
ди телна дума. И ако успеем в това, ще видим колко ще се измени нашето 
отношение към другите хора след няколко седмици такова духовно 
упраж нение.

Също така можем да си обещаем, че през поста няма да се караме с 
никого, няма да обиждаме никого. Това е много трудно – да не се гневим 
на нашите близки или на тези, с които работим. Но ако успеем поне в 
дните на поста да се въздържаме от раздразнение – това ще бъде много 
по-ценно и за Бога, и за всеки от нас, отколкото въздържането от една или 
друга храна. Господ е казал: „Не това, що влиза в устата, осквернява 
човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека... Защото 
от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, 
кражби, лъ же  свидетелства, хули“ (Мат. 15:11, 19).

Ние имаме сърце и уста, тоест вътрешен човек и онова оръдие, 
чрез което този вътрешен човек се проявява. Ако не успеем бързо да 
преоб разим нашия вътрешен човек, трябва поне да поработим над това 
оръ дие. Често хората питат как да се справят с раздразнението, как да 
по стъпят, за да не допуснат гневът им да се излее върху друг човек. Един 
от начините е в момента, в който гневът се приближава към сърцето ни, 
вече го е залял и е готов да се излее в думи – да затворим устата си и да 
не я отворим, докато пристъпът на гнева не премине. Да потиснем гнева 
в себе си, да го „преглътнем“ – това, може би, е неприятна и болезнена 
процедура, но ако се научим поне на това, по-нататък ще можем да 
преминем и към работата над сърцето. Времето на Великия пост е въз-
можно най-подходящото да направим първата крачка. Ако още не сме 
започнали да се трудим над себе си, можем да започнем.

През Великия пост можем да си определим и други дела, например 
да прочетем четирите Евангелия. Нерядко ние, православните хри стия-
ни, мислейки, че знаем Свещеното Писание едва ли не наизуст, не го 
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отваряме със седмици и месеци. И не забелязваме, че дори ако в паметта 
ни са за пазени някакви евангелски епизоди, ние все по-малко четем 
Еван  гелието като книга на нашия собствен живот, все по-рядко виждаме 
в него отражение на своя духовен опит. Затова, ако в обикновените дни 
не ни стига времето да четем Евангелието, то поне в дните на Великия 
пост да прочетем тези страници, на които Сам Господ се обръща към 
нас, дава ни пример за истински християнски живот.

В дните на Великия пост е полезно да четем и Стария За вет. Неслу  -
чайно на великопостните богослужения се че тат и Книга Битие, и Книга на 
Иов, и Книга Притчи Со ло монови. Църквата е избрала тези кни ги, защото 
те имат особено поучително значение. От Книга Би тие си припомняме за 
сътворението на света, за смисъла на неговото съ  ществуване. Книга Иов 
ни говори за това как Бог утешава човека в страдания и скърби. От Книга 
Притчи можем да получим множество полезни нравствени уроци. И ако 
обикновено не намираме време да прочетем тези книги, то през Великия 
пост трябва да намерим и сили, и време.

През Великия пост е полезно да се обърнем и към духовната све  то -
оте ческа литература. Неслучайно на втората неделя от поста Църквата 
чества свети Григорий Палама, на четвъртата – преподобни Йоан Лест-
вичник, на петата – преподобна Мария Египетска. Опитът, отразен в 
житието на Мария Египетска, в книгите на Йоан Лествичник и Григорий 
Палама, както и на другите Отци на Църквата, може да стане и наш опит, 
ако внимателно четем техните писания и се стремим да въплъщаваме в 
живота си това, за което те говорят.

Разбира се, отваряйки „Лествицата“, много от нас раз бират, че то -
ва е книга, която не всеки може да проумее, тъй като тя говори за мно-
го високи неща. „Лествицата“ започва с отричането от света – това е 
пър   вата степен на духовното израстване. Опасявам се, че никой от нас 
не се е изкачил даже и на това първо стъпало. Спомням си, че когато 
бях малко момче, ме поразяваха пожарникарските стълби на старите мо-
сков ски къщи, които започваха примерно от нивото на третия етаж. Да 
се добереш до първото стъ пало можеше само с помощта на пожарната 
кола, а да се изкачиш до това стъпало направо от земята беше просто 
не   възможно. И когато четем „Лествицата“ на преподобни Йоан, може 
да ни се стори, че това е именно такава стълба, която не е предназначена 
за нас, живеещите на земята. Но нека си представим, че Великият пост 
е като онази пожарна кола, която ни помага да се изкачим до първото 
стъпало на стълбата, за да започнем да се борим с това, което бого слу-
жеб  ните текстове наричат „мрачно разпалване (тоест пожар) на гре ха“.
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За семейните хора постът, освен всичко останало, пред полага и 
въз държане от брачно общуване. От това правило, впрочем, може да 
има и изключения. Например вярващата жена иска да спазва поста и да 
се въздържа от брачно общу ване, а невярващият мъж не иска. Не бива 
да допускаме по стът да разруши семейството. Както пише св. Йоан Зла -
тоуст, „тази, която се въздържа против волята на мъжа си, не само се 
ли шава от наградите за своето въздържание, но и ще даде отговор за 
неговото прелюбодеяние, и то много по-строг отговор, отколкото са-
мият той. Защо? Защото тя го лишава от законното съединение, и така 
го низвергва в бездната на разпътството“. В такива случаи на човек се 
на лага да жертва собственото си благочестие и своите аскетически пра-
вила, за да запази целостта на семейството.

За отношението ни към поста, много добре говори отец Александър 
Шмеман в една от най-добрите си книги – „Великият пост“, която пре-
по ръчвам на всички да прочетете:

Сериозното отношение към поста преди всичко озна чава, че ние 
ще се отнесем към него на най-дълбокото ниво на нашето съзнание 
– ще го възприемем като духовен призив, изискващ отговор, решение, 
постоянно усилие. Ние знаем, че именно за тази цел Църквата е уста-
но вила под готвителните седмици към Великия пост. Това е и времето 
за отговор и решение. И най-добрият, най-лесният начин за това е да 
се предадем на ръководството на Църквата, поне чрез размисъла над 
петте евангелски четива, които Църквата ни предлага през петте 
сед  мици, предшестващи поста: желанието (Закхей), смирението (Ми-
та  рят и фари сеят), завръщането от изгнание (Блудният син), съдът 
(Страшният съд) и опрощаването (Прощална неделя). Тези евангелски 
четива трябва не само да изслушаме в църква, но и да ги занесем със 
себе си у дома и да ги съпоставим със своя живот, със своето семейно 
по ложение, със свои те професионални задължения, със своята грижа 
за ма те риалната страна на живота, със своето отношение към хора-
та, с които живеем.
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Въпроси и отговори:

w Може ли през Великия пост да гледаме телевизия?
– Някои изобщо не включват телевизора по време на пост. Други гледат 

само религиозни предавания и новини. Но ако живеете в семейство, 
където вашите близки искат да гледат едни или други програми, то в 
повечето случаи не мо же да се направи нищо. Запазването на мира в 
семейството е много по-важно, отколкото изпълнението на едни или 
други аскетически предписания. Ако изключеният телевизор ста  ва 
източник на караници и вражди, това е неправилно. Ко  гато вярващ 
чо  век отива в дом, където всички гледат те ле визия, и изключва те-
ле  визора с негодувание, казвайки: сега е пост, всички трябва да се 
каете, а вие се развличате и т.н., – мисля, че това ще има обратен ре-
зул тат: такъв подход мо же да отклони хората не само от поста, но и от 
Църквата изобщо. Нерядко вярващи родители, за да възпитат де цата 
си в пътя на истината, им забраняват да гледат телевизия. И в душата 
на детето може постепенно да се породи силен и рязък протест не 
само против родителите, но и изобщо про тив всичко църковно. 
Де   тето не бива да се чувства ли шено от това, което е достъпно за 
дру   гите деца. Много по-важно е постепенно да въвеждате детето в 
сми  съла на ставащото в Църквата, да му разкривате смисъла на по-
ста така, че той да бъде за него радост и самото да се стреми да го 
спазва.

w Какво да правим с „преглътнатия гняв“, който и по-късно, след по-
ста, избива още по-силно?

– „Преглътнатият гняв“ е само първият етап, когато се учим да не 
поз во ля ваме на гнева да излиза навън. След това трябва да има втори 
етап, когато човек започва да работи над сърцето и да поставя пред 
съда на Евангелието не само външното си поведение, но и вътрешните 
си движения. Ако гневът се приближава към сърцето, спомнете си 
за Христос, Когото са приковавали към кръста, а Той се молел за 
Свои те мъчители. Спомнете си за светиите, в живота на които се е 
случ вало нещо несравнимо по-страшно и трагично от това, което се 
случ ва с нас, но те го приемали със смирение и лю бов. Спомнете си 
за св. Йоан Златоуст, който бил свален от архиепископския престол 
и изпратен на заточение, стра жите го биели, стигнал до крайно из-
то щение от глад. Когато умирал, изоставен и предаден от всички, 
казал: „Слава Богу за всичко“. Подобни примери не са малко. Трябва 
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да си ги припомним в момента, когато сме готови да избухнем в 
гняв по някакъв незначителен повод – когато например са ни дали 
недостатъчно стоплена супа или някой е закъснял за среща с нас, 
или са ни дали да подпишем лошо съставен документ.

 Има още един момент. Често ни се случва раздразнението да възникне 
по една причина, а да се излива върху някого по съвсем друг повод. 
Например закъснели сте за автобуса, вратите са се затворили точно 
пред вас, след това минаваща кола ви е изпръскала с кал. И когато 
пристигнете на работа, най-лесно е да излеете натрупания гняв вър-
ху колегите си. Нали автобусът и колата, предизвикали гнева ви, ги 
няма, а колегата ви е наблизо и с него може за дреболии да влезете 
в дълга, понякога и дългогодишна война. Никакви външни фак тори 
не трябва да ни владеят дотолкова, че да станат при чина за гняв или 
раздразнение.

w Как да отделим човека от неговата постъпка?
– Както направил бащата в притчата за Блудния син. Синът постъпил 

лошо, но бащата продължил да го обича.
w Как да се научим да не се гневим на децата?
– Трябва да помним, че децата са беззащитни, но външ ните впечатления 

се натрупват в тях. Колко пъти се случ ва детето до определена въз-
раст да търпи, а след това из вед нъж се „взривява“ и всичко, което 
се е натрупало в предишните години, избухва в активно противене 
на ро ди те лите. Понякога това завършва със скъсване с роди телите, 
по ня кога с отчуждение между родители и деца. Изобщо, към детето 
трябва да се отнасяме много внимателно и деликатно. Мисля, че 
можем да му кажем всичко, с него можем направо да говорим за 
не    го вите недостатъци, можем да му даваме уроци, които то ще за-
пом ни за цял живот. Но възпитанието не бива да се изгражда върху 
гнева: всяка дума, казана в състояние на раздразнение, губи смисъл 
и има обратен ефект. Дори ако това, което казвате, е правилно по съ-
щество, може да е неправилно по форма. И детето вече никога няма 
да запомни нещата по същество, но ще запомни само, че върху него 
е излята поредната порция гняв.

w Как да се научим да се сдържаме, да не изливаме емоциите си?
– Всяка дума, като добро вино, трябва да отлежи и да придобие зрялост. 

Най-често се разкайваме за онези свои думи, които сме изстреляли 
като първа реакция на нещо. Някой ни е обидил – и му отговаряме 
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грубо. А би трябвало, преди да кажем груби думи, да претеглим 
всич  ко на вез ни те на разсъдъка, на везните на правдата, на везните 
на съответствието на действията ни с евангелското учение. И ако все 
още остане нещо, което трябва да кажем на човека, можем да му го 
кажем, но приятелски, меко, човекът да ни чуе, но да не се обиди.

 През Великия пост сме призвани да наблюдаваме себе си, да не из-
ли ваме емоциите си в момента, в който са се появили, да даваме 
въз  можност на чувствата да отлежат. И ако се научим да реагираме 
уравновесено и спокойно на външните дразнители, значи сме изка-
чили поне едно стъ пало по стълбицата, която води в Небесното 
Царство.

Превод: Татяна Филева
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Митрополит Йоан Зизиулас

Митрополит Йоан (Зизиулас) е роден през 1931 г. в  
гр. Ко жани, Гърция. Следва богословие в Атина и Солун. 
Учи в Швейцария, Харвард, САЩ, където е ученик на 
отец проф. Георги Флоровски, П. Тилих, В. Ягер. През 
1965 г. защитава докторат в Атинския университет на 
те ма „Единството на Църквата в евхаристията и в епи-
ско па през първите три века на християнството“. Пре-
по  давал е догматическо богословие в Единбург, Глазгоу, 
Солун, в Кралския колеж в Лондон.
От 1993 г. е член на Атинската академия заради заслугите 
му в областта на богословието и в Константинополската 
патриаршия. Автор на многобройни творби, посветени 
на евхаристийното богословие на Църквата и други те-
ми. Според отец Ив Конгар, той е „един от най-дъл бо-

ките и оригинални богослови на нашата епоха“. 

Божествената Евхаристия и Църквата

Въведение

Днес връзката между Божествената Евхаристия и Църквата 
по-скоро се приема като нещо банално. Тя се приема по този начин 
от православните главно под влияние на православното богословие, а 
то ва важи още повече при римокатолиците и голяма част от про тес-
тан тите. Малко са вече тези, които биха откъснали понятието за 
Църк ва от Тайнството на Божествената Евхаристия. Това обаче не е 
би ло валидно винаги в нашето православно богословие, а още повече в 
за падното.

www

В това изложение ще се опитам да покажа, че Божествената Евха-
ри стия изразява, открива и реализира самата Църква в историята, не 
про сто та ка ва, каквато е, а главно такава, каквато тя ще бъде, когато 
се възцари Цар ството Божие. Следователно, Евхаристията е начинът, по 
който Цър квата трябва да живее, да се вдъхновява, да се движи и устройва 
в историята. С други думи всичко това, което на езика на догматиката 
на  ричаме „еклисиология“, трябва да се осмисли според истинната „при-
рода“ на Църквата, а не просто да се съобрази с нейния исторически път.
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I.  Връзката между Евхаристия и Църква в древността

Казахме по-рано, че западната схоластика е отговорна за ре зер ви-
ра ността на определени богослови да приемат най-дълбоката, дори до 
тъж дество, връзка между Църквата и Евхаристията. Действително, схо-
ла стиката със своя аналитичен метод, който по-принцип е приложила 
към богословието, е разкъсала единното тайнство на спасението на са-
мо стоятелни аспекти, така че всеки един от тях да бъде мислен сам по 
се бе си, без отношение към другите. Например христологията не включ-
ва препратки към пневматологията, сякаш е възможно да става дума за 
Христос, т.е. за „Помазания чрез Духа“, без да става дума за Духа. Съ-
що то се е случило и с въпроса за Църквата, която е била отделна глава 
в раздела за тайнствата, въпреки че тайнствата са всъщност тези, които 
пра вят в действителност Църквата. Така, поради фрагментирането на 
едно и също, единствено тайнство в много тайнства, Евхаристията се 
огра  ничила в едно конкретно пространство от битието на Църквата, 
та  ка че всяко нейно отъждествяване с целостта на Църквата създава 
впе    чатлението, че се оставят настрана и подценяват другите основни 
аспек ти от тайнството на Църквата, както често се чува, Кръщението, 
проповедта, мисионерската дейност и др. Цялата тази резервираност не 
би съществувала, ако можехме да преодолеем схоластическата тра ди ция 
на фрагментиране, нещо, което е трудно, защото е разяло нашето ака де-
мич но богословие, ако видим Евхаристията като нещо, което съдържа 
всич ки останали тайнства, и осмисля и оцърковява всички останали 
аспекти на църковното битие. 

Още незабравимият отец Георги Флоровски, а след него и други 
бо гослови отбелязват, че до епохата на схоластиката в църковната 
книж нина не е съществувало някакво определение за Църквата. Това, 
раз бира се, не означава, че в светоотеческото богословие липсва екли-
сио логия. То просто е свидетелство, че Църквата е опитна реалност, тол-
кова очевидна и позната на всички, че всяко нейно теоретично описание 
е излишно. 

Тази осезаема и конкретна реалност се отъждествявала от са мо то 
начало в съзнанието на Църквата със Събранието (Σύναξη) на Бо жест ве-
на та Евхаристия. Ето и някои свидетелства:

В древните текстове на Новия Завет, които притежаваме, т.е. в 
по сланията на апостол Павел, понятието „Църква (Εκκλησία)“ се из-
полз ва, за да се обозначи местната Църква; не някаква нейна форма, а 
кон кретно събранието на Божествената Евхаристия. Това, между дру-
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го то, произтича от изследването на 11 глава от Първото послание на 
св. апостол Павел до Коринтяни. В тази глава, както и в следващите 
гла   ви чак до 14 гл., апостол Павел се отнася към евхаристийните събра-
ния на Коринтяни, които отъждествява с „Църквата“, като: „чу вам, че, 
кога се събирате в църква, се явявали разцепления помежду ви“ и т.н., 
т.е. като Евхаристийно събрание... По този начин Павловото „както 
се събирате заедно (Συνερχομένων … ἐπὶ τὸ αὐτὸ)“ 

1, за апостол Павел 
означавало, „когато се събирате като Църква“. Не е случайно, че в 
све  тоотеческата книжнина (вж. св. Максим, св. Анастасий Синайски и 
др.) определението „Събрание (Σύναξις)“ означава без каквото и да било 
пояс нение Божествената Евхаристия. Корените на това изключително 
при  ложение на този термин за Евхаристията очевидно се отнася към 
упо  требата му от апостол Павел, за която вече споменахме. 

Друго свидетелство за отъждествяването на Евхаристийното съб-
ра ние с Църквата е изразът „домашна Църква (κατ’ οίκον Εκκλησία)“, 
който срещаме отново у апостол Павел. Общоприето мнение е, че този 
израз е означавал Събранието на местната Църква в един от домовете на 
членовете, за да бъде извършена Евхаристията („преломявайки по къщите 
хляб“ в противовес на молитвата в Храма. Деян. 2, 46). В този случай 
оба че не би била ясна употребата на термина „Църква“, ако нямаше съз-
на нието, че Църква и Евхаристийно събрание се отъждествяват.

В същата посока свидетелства и употребата на апостол Павел на 
опре делението „цялата Църква“ (Рим. 16, 23). Важно е да се отбележи, 
че Евхаристийното събрание в дома на Гаий, апостол Павел нарича Съб-
рание „на цялата Църква“. Това е предвестител на определението „съ-
бор на Църква“, което срещаме при св. Игнатий за първи път 

2, и който не 
е без отношение към събранието на Църквата, както свидетелства ця  лата 
екли сиология на апостолския отец. Евхаристията е „Съборната Църк ва“ 
par excellence, тъкмо защото е „събрание на едно и също (σύναξις ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ)“ на цялата местна Църква, т.е. на Църквата Божия, на „съ щест ву ва-
ща та“ или „временно пребиваващата“ на определено мя сто.

По-нататък в настоящото изложение ще видим последствията от 
това решително значение на тази еклисиология за литургичния живот 
на Църквата. На това място ще посочим един белег за това, доколко по-
ня  тието за „съборна Църква“ е органично свързано с Евхаристийното 
събра  ние на цялата местна Църква в съзнанието на нашата Православна 

1 Ι Кор. 11, 20. Бел. прев.

2 Игнатий Антиохийски, Послание до Смирненци, 6 §8.
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Църква. Става въпрос за употребата на понятието „католикон“ в св. ма-
настири, чийто употреба според древната традиция не значи нищо дру-
го освен храма, в който се събират монасите, за да извършат св. Евха ри-
стия. Следователно, каквото и да се е случвало във всяка местна Цър-
к ва през първите векове, то се е пренесло и в манастирите: Църквата 
ста ва „съборна“, когато се събира в нейния „католикон“. Също така не 
е случаен фактът, че нашият православен народ, омесен в същата та зи 
екли сиология, е отъждествил понятието Църква с мястото, където се из -
вършва Евхаристията: казваме „отивам в Църквата“, вместо „оти вам 
в храма“. Това не би се случило, ако не е било вкоренено дъл боко в съз-
нанието на нашия народ отъждествяването на Църквата с Евха ри стия та. 

Тази реалност познава, запазва и преподава богословието на на-
ша та Църква, особено когато идва момент, в който да се даде някакво 
определение за Църквата. Този момент, може би под влиянието и натиска 
на всичко, което се случва на Запад с появата на схоластиката, настъпва 
през 14 век. Изразител на това определение е св. Николай Кавасила. Нека 
обърнем внимание какво пише, защото то е съкрушителен удар за всички 
онези, които поставят въпроса за „преувеличаване“ и „едностранчивост“, 
когато говорим за отъждествяването на Евхаристията и Църквата. Пише, 
впрочем, св. Кавасила:

„И така, Църквата се означава (= се определя, се изразява) в 
тайнствата... Ако някой иска да види Църквата Христова, не би съз рял 
... нищо друго, а само самото Неделно тяло... В това няма нищо не под-
ход ящо (= нелогично или преувеличено). И така, тук чрез тайнствата се 
озна чава Църквата.“ 

3

Следователно, ако искаме да кажем какво е Църквата, няма да 
видим нищо друго (οὐδεν ἓτερον), освен и само (думата „само (μόνον)“ 
оче видно прави св. Кавасила заподозрян в „едностранчивост“), ако по-
глед нем Божествената Евхаристия. Затова и Църквата „се означава“, 
се определя в Божествената Евхаристия. За св. Николай Кавасила 
из разът „в тайнствата“ не означава в „седемте тайнства“, а само в св. 
Евха ристия, която в древния литургичен език се нарича „страшните и 
жи вотворящи тайни“ и т.н.

За да не остави съмнение в това, че Евхаристията и Църквата се 
отъж дествяват – да, това е определението – св. Николай пише: между 
Църк вата и Евхаристията не съществува „аналогия в подобието (ἀναλογία 

3 Св. Николай Кавасила, Тълкувание върху Божествената Литургия, гл. 38, 6 и 39, 1. Migne 
P.G., 150, 452-3 
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ὁμοιότητος)“, но „действителна идентичност (πράγματος ταυτότης)“. 
Труд но би могло да се намери „по-преувеличаващ“ и „по-евхаристиен“ 
еклисиолог. Учудващо е как досега и той все още не е бил обвинен от 
известните съвременни православни богослови в „евхаристиен мо ни-
зъм“!

Тук св. Николай Кавасила нищо не преувеличава. В неговото твор-
чество отеква съзнанието на традицията на св. апостол Павел и све тите 
отци, която е била помрачена и унищожена от схоластическото бо го-
словие, което е стигнало и до нас, раждайки богослови, които вменяват 
„евха ристиен монизъм“ и „едностранчивост“ на всички онези, които 
заедно със св. Николай Кавасила свързват Евхаристията с Църквата до 
тъж  дество.

II.  Последиците за Еклисиологията от връзката  
между Евха ристията и Църквата

Ако видим Църквата в светлината на Божествената Евхаристия, за 
съжаление ще трябва да подчертаем някои забравени истини, без които 
Църквата рискува да се превърне в един светски организъм, аналогичен 
или подобен с онези, които ни предоставят и продуцират човешкото 
общест во и историята.

1. Църквата е в този свят, но не е от този свят.

Божествената Евхаристия е икона на Божието Царство. Та ка 
нашата църковна традиция вижда Евхаристията, за разлика от тра ди-
цията на западните християни, която вижда в св. Евхаристия един образ 
не на бъдещето, а на миналото. Характерно в това отношение е тъл ку-
ва нието на св. Литургия от св. Максим Изповедник (Migne, P.G. том 91, 
688 и сл.). В общи линии това тълкувание обхваща следните точки:

А) Входът на епископа в храма за св. Литургия (или т. нар. Малък 
вход) изобразява първото по плът пришествие на Господа на земята. 

Б) Четивата от Свещеното Писание, особено евангелските, са за 
„свър  шека на този свят“.

В) Слизането на архиерея от трона, отпращането на оглашените 
и заключването на вратите подобно на „последния съд“.

4 Цитираните тук откъси са от произведението Мистагогия на св. Максим Изповедник. 
Преводът, който използваме тук е по „Светоотеческо наследство“, изд. Омофор, прев. 
Стоян Терзийски, София, 2001, с. 180. Бел. прев.
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Г) „Влизането на светите и почитани тайни (Великият Вход) е 
на чало и въведение... на бъдещото ново учение за Домостроителството 
на Бога, което ще се извърши за нас в небесата, и откровение на пред-
стоя  щото в непристъпността на Божията скритост тайнство на нашето 
спа сение“. 

4

Д) Божията целувка, която „предизобразява и предочертава бъде-
щото единомислие, съгласие и разумно тъждество във вяра и любов на 
всички един към друг във времето, когато ще се открият бъдещите неиз-
речими блага“. 

5 
Е) „Извършваната от всички изповед на божествения Символ на 

вярата предозначава бъдещата тайнствена благодарствена молитва в бъ-
де щия век заради удивителните слова и изрази на всемъдрия Божи про-
ми съл за нас, поради които бяхме спасени.“ 

6

Ж) „Трикратното провъзгласяване от целия вярващ народ (= Свят, 
свят...) на освещаването на божественото химнословие показва рав но по-
чи танието и съединението с безтелесните и мислени сили, което ще се 
извърши в бъдещето“. 

7 
З) „Отче наш“ – „символ на ипостасното и истинското осиновяване 

по дар и благодат на Светия Дух, което ще бъде дарено (= в бъдещето)“. 
8 

И) „Един свят, един Господ“ показват „бъдещото събиране и 
един ство свръх слово и ум ... със скритото Едно на Божията простота“. 

9

Всичко това означава, че в Божествената Евхаристия Църквата 
излиза от настоящия свят и история и се движи в Есхатона (по след
ните неща). Нейното истинско отечество е Царството Божие, а не 
този свят. Именно в този смисъл св. Максим нарича извършените дей-
ствия в св. Евхаристия „образ на истините” и това „истинно” го отъж-
дест вява с „бъдещото състояние (τῶν μελλόντων κατάστασιν)“ 

10. Както 
Евхаристията е образ на бъдещето, т.е. на Царството, така и самата 
Църква е и трябва да бъде образ на Есхатона.

5 Пак там, с. 180. Бел. прев.

6 Пак там, с. 181. Бел. прев.

7 Пак там, с. 181. Бел. прев.

8 Пак там, с. 182. Бел. прев.

9 Пак там, с. 182. Бел. прев.

10 Коментари в книгата за Църковната Йерархия, III, § II, Migne, P.G. том 4, 137D
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Това отъждествяване на битието на Църквата с Царството Божие, 
ка то резултат от отъждествяването между Евхаристията и Църквата, 
по ставя проблема за отношението на Църквата към историята. Не е ли 
Църквата Църква и освен св. Евхаристия? Не трябва ли Църквата да се 
гри жи за проблемите на историята и за ежедневните нужди на нашия 
народ. Тези въпроси ни заставят да уточним какво означава, че Църквата 
и Евхаристията се отъждествяват. 

Църквата не престава да бъде Църква и извън Евхаристията, но тя 
е и остава Църква, само защото е Евхаристия, т.е. образ на Царството. 
Църквата е причастна на историята и нейните проблеми само по един 
един ствен начин: пренасяйки нейния евхаристиен опит, т.е. пренасяйки 
„кое то сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали 
и което ръцете ни са попипали“ (1. Йоан. 1,1) във всекидневния живот 
на хората и техните проблеми. Църквата не използва светските методи 
за решаването на тези проблеми. Тя запазва винаги едно диалектическо 
отно шение към света и историята. Сякаш лагерува в един свят, в кой то 
„пребивава временно“, но не го „обитава“. За това ни напомня мо на-
шест  вото в Църквата, или поне трябва да ни напомни, защото и това 
че сто се забравя. Монашеството и Евхаристията не са два отделни пъ тя 
на Църквата. Монашеството е започнало и трябва да остане като на-
пом  няне за есхатологичната природа на Църквата. Монашеството съ-
щест  вува точно за да ни напомня, че природата на Църквата е евха ри-
стий  на, т.е. нейната идентичност се черпи от факта, че нейното битие 
се преживява и реализира в св. Евхаристия като образ на Царството. 
Ка  зано по друг начин, ако Църквата се самозабрави в това, че е Църква 
и извън Евхаристията, въпреки че тя е Църква само поради факта, че е в 
Евха ристията, тя ще стане социална институция подобна на останалите. 
Това нещо се е случило в западното християнство, което, забравяйки 
евха  ристийната идентичност на Църквата, не могло да избегне освет-
ско  стя ването. 

2. Църквата дължи благоустройството си на Евхаристията

Ако идентичността на Църквата е евхаристийна, тогава и нейната 
струк тура не би могла да не извира от Евхаристията. Исторически е си-
гур но, че това се е случило, поне през първите векове до епохата на за-
пад ната схоластика. И така: 

Всички основни длъжности и дейности, които устройват Църквата, 
произлизат от Божествената Евхаристия и се отъждествяват с нея. Може 
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би точно това е най-осезаемото доказателство на тъждеството между 
Църк вата и Евхаристията. Но нека го разгледаме по-подробно:

Знаем, че Църквата в нейната основна структура се състои от 
клир и лаос (народ). Откъде обаче произтича тази разлика? Това произ-
тича от факта, че в Евхаристийното събрание съществуват предстоятели 
и принасящи  Евхаристията от една страна, и отговарящи с „Амин“ от 
дру га. Това се отнася още към първите апостолски общности (вж. 1. Кор. 
14, 16), за което свидетелстват и св. Климент Римски, св. Юстин и ця-
лата последваща традиция. От структурата на Евхаристията стигаме до 
устройството на Църквата на клир и миряни. 

Така този т.нар. „мирянски елемент“ на Църквата е основен елемент 
от нейната структура. Както не може да съществува св. Евхаристия 
без лаос (миряни), така не може да съществува и Църква без чина на 
миряните. И както е немислимо в Евхаристията да водят начело и пред-
стоят миряните, така и в живота на цялата Църква миряните със тав-
ля ват „паството“, което следва „пастира“, без отношение, че в случая 
става ду ма за „разумно паство“, на което се запазва правото да изразява 
свое то мнение по всички теми, които засягат живота на Църквата, оста-
вяй  ки обаче последната отговорност върху своите пастири, които ще от-
го  варят пред лицето на Бога (вж. Климент Римски, Вселенските събори 
и т.н.).

Освен това, тази връзка на Евхаристията с особеността на „ми-
ря  ните“ е единственият начин да определим понятието за „ми ря нин“. 
Както знаем от време на време става дума за участието на миряните в 
управлението на Църквата. Действително, често се извършва грешката 
да наричаме Църква само „клира“, а понякога дори само епископите. То ва 
води до необходимостта да се признае по-голямото участие на ми ря ните 
в делата на Църквата. Тази грешка обаче произтича от фак та, че се е на-
ру  шила връзката между Църква и Евхаристия, и че за миряни се смятат 
просто онези, които не са ръкоположени. По тази логика също един чо-
век, без абсолютно никакво отношение към Църквата, би могъл да бъде 
при числен към миряните, и в този смисъл да има право в управлението 
на Църквата. В древната Църква обаче, всеки мирянин е имал своята соб-
ствена „хиротония“, която не се различава от Миропомазанието. Ми   ро-
по мазанието на Запад още оттогава и до днес се е давало с въз ла  гането 
на ръцете на епископа, и на никого другиго, така както се случва на всяка 
хиротония. След Кръщението и Миропомазанието хри стия ни нът е заемал 
своето собствено място в Евхаристийното събрание и то ва всъщност е 
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фак тът, който го е превръщал в „мирянин“. И така, са мо онези, които 
участ ват в Евхаристийното събрание са „миряни“ в църковен смисъл, и 
само те, и никой друг неръкоположен, могат да участ ват в управлението на 
Църквата. Този факт произлиза от връзката на Църквата с Евхаристията.

Тази връзка осветлява смисъла, който имат и останалите слу же-
ния в Църквата. Така, епископът е всъщност предстоятел на Бо жест ве-
ната Евхаристия. Древните източници свидетелстват за това отвъд вся-
как во съмнение. Ако епископът е получил честта, но и властта която 
при тежава, то е защото „седи отпред на мястото и по примера на Бога“ 
и отобразява Христос в Божествената Евхаристия. Неговата власт не 
произ тича от никъде другаде освен от Евхаристията. Църквата не е 
свет  ска институция, за да черпи своята власт от лаоса, или от какъвто 
и да е друг източник на права. Църквата не познава друго право освен 
то ва, което извира от отношенията, в които влизаме чрез Кръщението и 
Ми  ропомазанието, и чрез които съставляваме една общност, която не е 
нищо друго освен Тялото Христово. Това Тяло, Което се реализира par 
excellence в св. Евхаристия, и глава на Което е Христос, и този който го 
отобразява е епископът. Ако бъде отнета позицията на епископа в това 
Тяло, веднага ще се разпадне и неговата власт. 

От всичко това следват много изводи. Това означава, че най-първото 
и главно дело на епископа е председателството (предстоятелството) му в 
Евхаристията. Епископите, които пренебрегват това свое задължение и 
разбират достойнството и длъжността си главно като административни, 
а дори и пастирски в широкия смисъл на думата (проповед, социална 
дей ност и т.н.), всъщност секуларизират Църквата. Както казахме по-
горе, Църквата е Църква и освен Евхаристията, а оттам и епископът 
е епископ освен Евхаристийното събрание, но единствено и само 
Евха ристията легитимира всичко това, в случай, че искаме да из
бег нем секуларизацията на Църквата. 

Това също означава, че епископът в цялото изпълнение на не го-
вата длъжност действа не само като представител на Христос, но и като 
пред ставител на Неговата църква. Също така той участва в съборите 
ка то председател на неговата общност, затова титулярните епископи не 
упражняват съборни функции и длъжности. Епископът, който е не раз-
ривно свързан в Евхаристията с неговата общност, така и през ця ло то 
негово служение не може да действа като индивид, а като глава на не-
го  вата местна църква. По тази причина дори решенията, които са взели 
епи скопите в един Вселенски събор, като изразители на съзнанието на 
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тех ните църкви, е трябвало да се приемат от техните общности, за да при-
добият неотменима валидност (срв. отхвърлянето от целостта на Църк-
вата съборите в Ефес 449 и Фераро-Флорентинския 1438-1439). Произ-
ти чането на епископската власт от Евхаристията води като последствия 
отмяната на всяка пирамидална структура на Църквата и осъзнаването 
на всички нейни длъжности и функции в духа и рамките на общението 
на всички членове в едното Тяло (вж. 1. Кор. 12). 

Евхаристийното събрание освен служението на Първенстващия в 
Евхаристията включва и други длъжности, които са се пренесли към 
устройството на Църквата като цяло. Така презвитерите, които са об-
кръ  жавали епископа по време на Евхаристията са станали една трайна 
ин ституция в Църквата. Същото важи и за дяконите, които са служели 
като междинно звено между предстоятелите в Евхаристията и миряните, 
от насяйки даровете на народа Божи за извършването на Евхаристията 
към Жертвеника или техните моления, за да бъдат споменати по време 
на Възношението (Αναφορά). А също и обратно, водейки народа по време 
на евхаристийните молитви и причастявайки го със св. Евхаристия. 
Дя  коните са станали трайна институция в Църквата точно поради св. 
Евхаристия, от която и самите те са произлезли. По този начин от Бо-
жест вената Евхаристия са дошли така наречените три „степени на све-
щен ството“, които заедно с чина на миряните оттогава съставляват пи-
ло ните на домоустройството на Църквата. Евхаристията е дарила на 
Църквата нейната основна структура, без която, по думите на св. 
Игна тий „няма Църква“ 

11. 
На това място, разкриващи смисъла се явяват утвърдените ли тур -

гич ни практики, като потвърждават това, което казахме досега. Ще спо-
ме на две от тях.

А) Първата е, че нито една хиротония от горепосочениτе струк
турни функции на служенията не може да стане извън Евхаристията. 
Сред те зи хиротонии включвам и Кръщението/Миропомазание, с кое-
то се реа ли зира ролята на служението на мирянина за Църквата. По-
след ното се е случвало в древната Църква също в св. Евхаристия, но 
за нещастие това вече не е в сила. Като непреодолимо правило е оста-
нала само хи ро тонията на епископа, на презвитера и дякона, които се 
из вършват в Евха ристията. Какво означава това? Ако хиротонията бе-
ше просто това, кое то ни представят наръчниците по догматика, т.е. 

11 Срвн. Игнатий Антиохийски, Послание до Тралийци, 2 § 3.1 „Без това Църквата не е 
канонична, не е събрание на светиите“.
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ка то предаване на дара (харизмата) от епископа върху ръкоположения 
по правото на първия от апостолското приемство, тогава епископът би 
могъл да ръкополага в своята канцелария, в своя дом, или където и да 
било другаде, след ка то навсякъде важи притежаването на дара (ха риз-
мата) от наследието на апостолите. Фактът, че хиротонията трябва за-
дъл жително да се из върши в Евхаристията свидетелства за това, че Евха-
ри стията е извор на Цър ковните служения и длъжности, и нещо повече, 
че тези служения (на епископ, презвитер, дякон и мирянин), които се 
кон ституират в Евхаристията, свидетелстват за това, че имат за най-
пър ва цел да устроят Евхаристийната общност, а след това и Църквата 
извън самата Евха ристия.

Б) Другата литургична практика, която потвърждава всичко това, 
което казахме по-горе е, че докато служенията, които са състав ни 
елементи от структурата на Църквата и изискват хиротония за дъл
жи  телно в Евхаристията, то служенията, които не се отнасят не по
сред ствено към устройството на Църквата, т.е. са непостоянни и за
дъл  жи телни за структурата на Църквата, се е наложило да приемат своя 
дар (харизма) извън границите на св. Евхаристия. Това разграничаване се 
е наложило с някакво насилие над древната терминология, изразявайки 
пър вите с понятието „хиротония“, докато вторите се обозначават с 
по  нятието „хиротесия“. Значение за нас обаче има, че литургичната 
прак тика настоява хиротониите да се извършват в рамките на св. Ли-
тургия и то в определено място от нея, което има отношение към из-
вършването на служението спрямо нея, докато хиротесиите се из върш-
ват задължително извън св. Евхаристия (обикновено в края на утре-
нята). Причината се състои в разграничаването на онези служения, 
кои  то имат отношение към структурата на Църквата, „без които няма 
Църква“, и онези, които по своя характер нямат връзка с устройството 
на Църквата, т.е. без които Църквата може да съществува. Възлово място 
е, че служенията със „структурен“ характер извират и следователно се 
осми слят от Божествената Евхаристия Другата литургична практика, 
коя то потвърждава всичко това, което казахме по-горе е, че докато 
слу  женията, които са съставни елементи от структурата на Църквата 
и изискват хиротония задължително в Евхаристията, то служенията, 
които не се отнасят непосредствено към устройството на Църквата, т.е. 
са непостоянни и задължителни за структурата на Църквата, се е на ло-
жило да приемат своя дар (харизма) извън границите на св. Евха ри стия. 
Това разграничаване се е наложило с някакво насилие над древ ната 
терминология, изразявайки първите с понятието „хиротония“, до като 
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вторите се обозначават с понятието „хиротесия“. Значение за нас обаче 
има, че литургичната практика настоява хиротониите да се из вършват 
в рамките на св. Литургия и то в определено място от нея, което има 
отношение към извършването на служението спрямо нея, докато хи ро-
тесиите се извършват задължително извън св. Евхаристия (обик новено 
в края на утренята). Причината се състои в разграничаването на онези 
служения, които имат отношение към структурата на Църквата, „без 
които няма Църква“, и онези, които по своя характер нямат връзка с 
устройството на Църквата, т.е. без които Църквата може да съществува. 
Въз лово място е, че служенията със „структурен“ характер извират и 
сле дователно се осмислят от Божествената Евхаристия. 

3. Евхаристията изразява и гарантира единството на Църквата.

Нищо не изразява и не реализира единството на Църквата така, как-
то Евхаристията. Църквата е единна в своята вяра и всяко отклонение от 
нейното единство съставлява ерес и застрашава единството. Но вър хо
вен израз на единството на Църквата е Евхаристията. Когато древ
ните събори са провъзгласявали някого за еретик, те са го отлъчвали 
от евхаристийно общение. Даже и да е било постигано единство във 
вярата, то не е допринасяло никаква полза, ако не е завършвало в Евха-
ри  стийното общение. Даже покаянието и светостта, например при една 
пре подобна Мария Египетска, с нищо не биха били принесли от пол за, 
ако не бяха завършили с нейното причастяване. В този смисъл след ва-
щите бележки придобиват особено значение. 

А) Истина е, че Църквата освен Божествената Евхаристия раз по-
лага с много елементи, които я съставят. Би било грешка да не признаем 
това. Църквата има своята проповед, своето учение и подвижничество, 
по  някога чак до мъченичество, покаянието, житийната святост и др. Съ-
що така има и други обреди и „тайнства“, каквито са Венчанието, Ма-
сло  света, св. последования от всякакъв вид и т.н. Защо тогава казваме 
и настояваме, заедно със св. Николай Кавасила, че само Евхаристията 
раз   крива битието на Църквата. Отговорът е, че ако всичко това, кое-
то споменахме (вяра, святост, покаяние, проповед, човеколюбие, кръ-
ще   ние, брак и др.) не водят в крайна сметка до Евхаристията, то те не 
могат да бъдат самата „Църква“. Това, което оцърковява нашата свя
тост, нашата вяра и т.н. е Евхаристията. Днес често става дума за 
признаването или непризнаването на кръщението на инославните. Ка-
къв смисъл би могло да има едно Кръщение, дори ако то бъде признат, 
ако то не води до св. Евхаристия? Същото важи за изповедта и т.н.
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Истинността на твърдението, че оцърковяването на всички еле 
мен ти, които съставят живота на Църквата преминават за дъл жи
тел но през св. Евхаристия се доказва и от факта, че всичко в Църквата 
пре  минава накрая през ръцете на епископа. Защо иначе епископът трябва 
да одобрява проповедта, брака, изповедта, признанието на светците и т.н. 
Ка захме, че цялата власт на епископа произтича от факта, че предстои 
в Евхаристията, и го обяснихме достатъчно. Горко ни, ако не произлиза 
оттам. Защото в крайна сметка донасянето на всичко до епископа, не 
е донасяне просто до един индивид, а до самото Тяло Христово, така 
как то то се преживява в неговата par excellence реализация, т.е. в св. 
Евха  ристия.

Б) Ако Евхаристията изразява par excellence единството на Църк-
вата, тогава всяко разкъсване на Евхаристията води автоматично до раз-
къ сване на Църквата. Точно по тази причина е необходимо да се извършва 
св. Евхаристия в името на един единствен епископ за всяка Църква. 
Двама или повече епископи на едно място означава повече от една Евха-
ри стия, и в същото време повече Църкви, нещо, което е немислимо. Тук 
отново се доказва тъждеството на Църквата с Евхаристията: Когато 
има ме една Църква, ние автоматично имаме и една Евхаристия – и об-
рат но. Става въпрос за двете страни на една и съща монета. Така от 
ли   тургична гледна точка, споменаването на местния епископ по време 
на светото Възношение (т.е. в „измежду първите... “) е решаващо за 
един  ството на Църквата. Само когато местният епископ предостави 
председателството в Евхаристията на друг епископ, споменаването 
и Евхаристията се извършват в името на гостуващия епископ. Ако 
това не се случи и гостуващият епископ е извършил Евхаристията в името 
на местния епископ, каквито твърдения и е имало, то той автоматично 
би се лишил от равенството си с домакинстващия епископ, т.е. би се 
под ложил на опасност един фундаментален принцип за Църквата, като 
се има предвид, че споменаването загатва за някакъв вид зависимост. 
Фак тът, че всеки служещ епископ споменава свещеноначалието на своя-
та патриаршия или неговата автокефална църква, несъмнено косвено 
за сяга принципа на равенство между епископите. Затова и в древната 
Църква това не е било валидно, но то вече се е утвърдило като още 
един ясен белег за нашето отдалечаване от евхаристийния възглед за 
Църквата.

В) В светлината на тези наблюдения проблем колкото за екли сио-
ло  гията, толкова и за литургиката е институцията на Енорията. През 
пър   вите векове вярващите в една местна Църква са се събирали в една 



48

Евха ристия, „която се отслужва от епископа“ 
12, както свидетелстват 

св. Игна тий и други извори. С увеличаването броя на вярващите, 
прак  тически причини са наложили създаването на енориите между 
трети и четвърти век. Важно е да се отбележи, че това е станало с го-
ля мо колебание и пред поставки, които да гарантират единството на 
Евхаристията, „която се отслужва от епископа“. Това изначално е озна-
ча вала и продължилата известно време практика на Fermentum-а, т.е. 
на обичая дяконите или придружаващите да пренасят частица от 
Евха ристията, която е извършвал епископът, към евхаристийните 
събрания – енории, където са служили презвитерите, за да бъде сме
сена с тяхната Евхаристия. Тази практика е оцеляла в тогавашния кон-
сервативен Рим по свидетелства чак до VIII век, остатък до нас от която, 
и по друг начин необяснима може би, е практиката с пренасянето на част 
от Агнеца към св. Потир преди св. Причастие придружавана с думите 
„Из пълнението на чашата и т.н.“. Във всеки случай това, което е оцеляло 
до нас като очевидни белези за това, че Евхаристията на енориите е про-
дължение на „едната Евхаристия, която се отслужва от епископа“ на 
Игнатий, е споменаването на епископа по време на Възношението, т.е. 
извършваните в древност от подготвящия се да служи презвитер вход-
ни молитви пред епископския трон; също и Антиминсът с подписа от 
местния епископ, нещо, което може би в началото не е имало този сми-
съл, но както свидетелстват изворите от XIII век, или поне оттогава, се 
изразява епископоцентричния характер на енорийската Евхаристия. 

Всичко това е изключително важно за еклисиологията. Всичко то-
ва загатва, че Евхаристията на енориите не е самостойна и автономна, 
но продължение на Евхаристията на епископа, и също, че Енорията не 
може да се разглежда като „съборна Църква“, както всяка местна Църква 
е в единство със своя епископ. Противният възглед, който е поддържан 
от Афанасиев и Шмеман отменя изцяло епископоцентричния характер 
на Църквата и прави от епископа едно незадължително условие за съ-
бор  ността на местната Църква, когато разбира се Евхаристията се смя та 
като par excellence израз на Църквата, (след като можем да имаме пъл-
ната Евхаристия в Енорията без епископа, следователно можем да има-
ме цялата Църква без него). 

Заключение
1. Божествената Евхаристия не е едно от тайнствата из меж

12 Игнатий Антиохийски, Послание до Смирненци, 6 §8.1
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ду многото, както ни го представят догматическите пособия. Евха ри
стията е „Тайните“, както я назовава самата литургия и нашата 
све тоотеческа традиция. Следователно всички аспекти на Църквата 
се осмислят от отношението и връзката им с нея. Това означава, че, по 
изра за на св. Николай Кавасила, Евхаристия и Църква се отъждествяват. 
То ва естествено не означава, че е необходима само Евхаристията, а 
всич ко останало е без значение. То обаче означава, че ако не премине 
през Евхаристията и предстоящия в нея епископ, всичко останало не е 
Църк вата.

2. Божествената Евхаристия изобразява Царството Божие, 
внася Есхатона (последните неща) вътре в историята, и затова трябва 
да се извършва с възможно найголемия блясък. Не е случайно, че 
е забранено категорично извършването на Литургия в постните дни 
(две те изключения – Въздигането на Кръста и Отсичането на главата 
на св. Йоан Кръстител – потвърждават това правило). Първоначално 
Евха ристията се е отслужвала в неделния ден като най-радостния праз-
ник, или в дните за възпоменание на светците, които също са имали 
ра  достен характер. Ако Евхаристията се свързваше със смъртта на Го-
спо да, не би се забранявало категорично нейното извършване на Ве-
ли ки петък; напротив, това би било нещо съвсем естествено. Нашата 
тра диция е дарила най-голямото богатство, което има като изкуство, 
свет лина, одежди, (които в манастирите на строг подвижнически живот 
са намерили най-големия си блясък, и това не е нещо случайно). Всичко 
това се случва, защото в Евхаристията Църквата предвкусва нейното 
преоб разяване в Царство Божие, нейното отъждествяване с Царството 
Божие.

3. Божествената Евхаристия реализира и изразява единството 
на Църквата. От литургическа гледна точка, това означава, че: 

а) Немислимо е да се извършват специални литургии, т.е. за деца, 
млади, студенти и т.н. 

б) Проблем е извършването на втора Литургия в една и съща 
ено  рия 

13. Не е случайно, че каноничния ред го забранява. Изкусното 

13 Практиките, за които говори авторът, са често срещано явление в Гръцката архиепископия. 
Те са били наложени поради практически причини, главно в по-големи енории и храмове. 
Обик новено се извършват две литургии на големи празници, или в по-големи храмове, къ-
де то вместимостта е непосилна, като едната литургия започва по-рано, а втората след края 
на първата. В България опасност от такива практики няма, тъй като храмовете все още не 
са пълни. (Бел. прев.)
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заобикаляне със смяната на Светата трапеза и свещеника не разрешава 
проблема. 

в) Добре би било да се поощряват Литургиите с участието на 
всич ките енории от епархията под един Епископ. Разбира се, това пред-
полага и малки епархии, нещо, което е желателно и необходимо според 
мен. 

www

Темата на нашия разговор е неизчерпаема – засегнахме само ня кои 
от аспектите. Неговата същност може да се заключи в толкова раз тър-
сва щата фраза от просителната ектения в Литургията: „Един другиго“. 
Нека погледнем нашата тема екзистенциално. Какво е Църквата? Тя 
е пространството на трансцендирането на индивидуализма, мя сто
то на единението ми с другия, и мястото на единението с всичко 
оста нало. Точно това е Царството Божие, но и Божествената Евха
ри  стия. От всичките характеристики на св. Литургия, най-важното от 
екзистенциална гледна точка е, че тя е Събрание (Σύναξη). Ние може да 
сме вярващи като индивиди, но съвсем друго е да изповядваме вярата 
си в Събрание. Ние може и да се молим в нашата „вътрешна стаичка”, 
но в Литургията нашата молитва се съединява с онази на нашите бра тя 
и на Великия Архиерей. Той е Този, Който се моли с нас и за нас, ка то 
предлага Себе си в Божествената Евхаристия. Може и да мокрим по-
сте лята си със сълзите на нашето покаяние в своята килия, но само в 
Събранието на Евхаристията Господ взема нашите сълзи и ни предлага 
опро щение като живот вечен. Всичко това се случва в това Общение. 
Всич ко може да се намери извън Църквата, дори и в други религии, 
всич  ките добродетели, подвигът и нашата духовност. Единственото не-
що, което не се намира извън Църквата, е Божествената Евхаристия.

Много е тъжно човек да гледа клирици от всичките степени, да се 
раздават в многообразни други активности, да са небрежни и да под це-
няват св. Литургия. Особено днес, когато в нашата култура властва инди-
ви дуализмът, Църквата не може да предложи нищо поважно освен 
светата Литургия. Нашата Литургия е устроена по такъв начин, че 
да ни въведе в Царството Божие, в превъзмогването на смъртта, в 
един начин на съществуване, за който жадува човекът. Всеки момент 
от св. Литургия изразява сотириологичния характер на Църквата; това 
не е просто някаква формалност. Нека пазим като зеницата на окото си 
пра вилното извършване на Божествената Литургия.

Превод: Мартин Ганев
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Протопрезвитер Михаил Кардамакис

Протопрезвитер Михаил Кар да  макис e богослов и 
клирик на Еладската православна църква. Ро    ден през 
1932 г. Преставил се в Господа на 15 април 2008 г. 
Доктор по богословие, ректор на Атинското сред но цър-
ковно учи лище, духов  ник, възпитал няколко по коления 
гръцки бого слови.
Предлагаме откъс от книгата му „Опит за евха ристийна 
антропология“. Този текст се на мира в сайта Богоносци 
под заглавие „Пост, изповед, причастие“.

ЕВХАРИСТИЯТА:  
ГОСТОПРИЕМСТВОТО НА ТРАПЕЗАТА

Спасението е нашето влизане и насаждане в съборното евха ри-
стий   но тяло на Църквата, чия то евхаристийна Тра  пеза се изпълва от 
милостите и бла го деянията на Бога и където е Христос, Който винаги 
очак  ва всички. Една от нашите големи слабости е да пре до пределяме 
и огра ни чаваме спасението, следователно и Евхаристията, до до брите, 
бла    гочестивите и чистите по вяра и нравственост, тези „специалисти“ 
на толкова хлад ната и бездушна неделя. Въпреки това неделята, за която 
си заслужава да говорим специално, не е някакво времево правило или 
свещено огра ничение за божествената Евха ри стия и Причастие. Тя не 
при надлежи към историческото време, а обхваща истинското ни удив-
ле ние пред всички Божии дела със сре доточие нашето спасение, кое то 
е било из вършено във времето, но и отвъд него. Евхаристийното при -
ни   зяване на неделята – като Господен ден, свят и избран, като ден на 
твор ческата, вечна красота на истината на Неговата любов – до небла го-
образието и досадата на все  кидневието, представлява съ щест вено изо-
па  чаване на ли тургичното есха тологично 1 време. Така днес неделята е 
един скучен и без целен ден от седмицата, подчинен на ри тъма на мате-
риал ния живот на нашите потребителски общества.

1 Т.е. бъдещото време на Новия век след Второто пришествие; от есхатология – представа за 
последните неща, крайната участ на човека и света, за разлика от онтология – представа за 
първите и биващите, съществуващите неща. (Бел. ред.)
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Какво значение има днес сакралността на нещата, когато те отде-
лят Бога от живота или биват лишавани от Божията светост, която 
укра   сява целия живот? За съжаление, цел та на всички е неделята да 
остане някаква социална уста но веност и неприкосновен почивен ден, 
кой то вече не ни свързва литургически и евхаристийно с Божиите де-
ла, с живота и Възкресението, начатъците на Бъдещия век. Не де лята 
оз на    чава да победим всяко бездействие в нашата се бе достатъчност и да 
съсре доточим цялото внимание на ума и сърцето във всичко, което Бог 
извършва във време на откриването на Неговата благодат в Христос, за 
да се вглъбим в тайната на спасението, участвайки в евхаристийната Ве-
че ря, предобраз на Вечерята в Царството.

Боже мой, с колко неизвестни Теб и безполезни за нас не ща сме 
обре менили Твоята неделя, превръщайки я от ден за празнуване и ра дост 
в удобен случай за мързелуване и забавление на безразличните граж-
дани! С какъв показен фор мализъм и фатализъм покриваме уникалната 
кра сота на не делята, която желае да облече всички дни от седмицата и 
живота, издигайки ги до непрекъсната Неделя и Евхаристия! Боже мой, 
каква неделя е тази, Твоят ден, който става и наш ден, когато се превръща 
в ден чужд на времето и на го дините, на владичеството на любовта и 
светостта Ти, в който не правим нищо най-вече поради високомерие или 
се страхуваме да извършваме Твоите дела за нашите братя, с което ще 
придадем истински смисъл на времето и ритъма на нашия живот?

Изумително е как непрестанно се обновява съществената връзка 
на неделята с Литургията като реално общение на вярващите с техния 
Господ, което не се изчерпва само в неделя или в определени недели. 
За това не отиваме на „неделната“ Литургия, за да съдим другите, би-
дей ки сму те ни и любопитни, а ние да бъдем съдени и да усилим на шето 
покаяние, когато ние, а не другите, сме грешни, не бла го честиви и само 
това наше усещане ни смирява и биваме приети пред Бога и ближния. 
С други думи, не ходим на Литургия, защото сме свети – святост, която 
при видно сме си осигурили с някакви подвизи и добродетели, – а за да 
станем свети – заедно с всички светци – в приятелството с нашия Господ, 
в любящото общение с Христос, Който ни нарича Негови приятели, а не 
роби. (срв. Йоан 15:15). Хо дим на Литургия, за да постигнем – основ но 
с чувството за нашата нищета пред Господа и неговите братя – наше то 
преоб  разяване чрез предаването ни на великата Божия милост, преоб-
ра   зяване на нашето битие и осъзнаване на нашето предназначение. За-
що то предназначението на чо ве ка е евхаристийно-доксологично: „ка   то 
благодарите ви  на ги за всичко“ (Еф. 5:20), „Прославете Бога в телата 
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си и в душите си, които са Божии“ (1 Кор. 6:20). Именно тук на  мира 
осно ва вярата, че всеки християнин е богослов и животът му е не пре-
къснато славословие – Песен на песните – към Бога. Богословието е 
пре ди всичко плод на Евхаристията. Ако истински „богословстваме от 
сърцето на Църквата“ 

2, тогава сърцето на Църквата не е нищо дру го, 
освен Евхаристията.

www

Предназначението на човека, което остава неизменно в евха ри-
стийния, богословски и доксологичен живот на хри стиянина, е свър-
за но с приемането на Евхаристията, която се дава не като награда за 
де лата ни, а посредством истинската ни борба с Бога в трезвостта на 
на шето сърце. Нашето събиране за благодарене (т.е. Евхаристия) към Бо-
га не се съпровожда от идеята за самодостатъчност и са мо доволство; 
то не е форма на прекъсване или изоставяне на духовната ни борба и 
под  визи, атмосфера на някакъв псевдорай или псевдодуховност с цел 
пъл  но уединение и медитация. Евхаристията е време за обновяване 
и очакване и има връзка не с онова, което сме извършили, а с което 
Бог непрестанно извършва за нас. Времето за духовната борба вече е 
дош ло и приемането на нашето участие в евха ристийното Тайнство 
по твърждава благополучния ре зул тат. На предлаганата Божия любов 
ние сме призвани да отговорим с щедростта на сърцето, защото само 
в неговите предели се случват всички чудеса. Вече се убедихме, че в 
аскетическия опит най-голямата война е войната в сърцето; че сърцето 
е по-голямо от човека и по-малко от Бога.

„Крайната участ на човека не се решава на бойните полета, нито 
в блуждаещите размисли на остроумни хора. Тя се решава в човешките 
сърца. Дали те ще останат затворени дори при почукването на Не бе-
сния Отец? Или човек ще успее да ги отключи (ключът на ада е от-
вътре), отговаряйки по този начин на призива на Божията любов?“. 

3

Бог е Този, Който извършва спасението на човека, но човекът е 
този, който взема решението за спасението си в Бога, в пълно смирение, 
покаяние, чистота и любов на сърцето си.

„Ако имаш сърце, можеш да се спасиш“ 
4. „Ако се помоля на Бога 

2 π. Γ. Φλωρόφσκυ, όπ. Παρ. σελ. 165.

3 Ιδίου, Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίς, σελ. 122.

4 Αββάς Παμβώ, Γεροντικόν, σελ. 102.
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да угодя на всички хора, ще се намеря пред вратата на всеки един от 
тях каещ се; но по-скоро да се моля моето сърце да бъде чисто за всич-
ки“. 

5

Не е странно, че най-големите и неочаквани изкушения ни измъчват 
в часа на Евхаристията и причастяването, именно тогава, когато отно-
во очакваме небесната красота на лицата и нещата, снизхождането и 
явя ването на небето на земята. Дяволът е бог на грозотата и на безна-
деж д ността и неговите изкушения са толкова силни, че по време на 
Св. Литургия карат мнозина от нас да загубим мира на сърцето си – „с 
мир на Господа да се помолим“! – карат ни да побързаме да напуснем 
събранието и да отхвърлим предложените да рове – тялото и кръвта 
Христови. Нека не забравяме, че Бо жествената Евхаристия е царствена 
арена, където све то тайнствената благодат напоява целия духовен живот 
и го укрепва в победоносния изход от духовната борба, чийто център е 
нашата лична борба срещу демонските сили.

Всяка Литургия е празнуване на Възкресението като тър жество 
на живота над смъртта – над това про ти во естествено и безобразно 
яв ле  ние – което дяволът е въвел в света чрез греха. Самата Църква е 
цялостен дар на живот за целия човек, притежавайки съзнанието, че 
истинският живот е този, който побеждава смъртта. Верните знаят, че 
въпреки властта си върху смъртта дяволът воюва с тях, но бива по беден, 
не когато те просто вървят към Бога, а най-вече, ко га то се причастяват 
с Бога и са в Бога. Следователно, вяр ва ме, че явяването на Христовата 
свя тост в изповеданието на един ството на нашата вяра, в Литургията и 
с Литургията ли шава сатаната от неговата власт над света и в същото 
вре ме възстановява всичко в Божията свобода.

www

Основното литургично действие на верните е това, което е наре-
чено „събрание на едно и също място“, което из ра зява съществения 
сми съл на участието в св. Литургия. Верните разкриват себе си в ли-
тур  гийното събрание, където всеки е призван да отхвърли маската, 
за да открие лицето си в срещата лице в лице с Бога, Който разкрива 
Свое  то лице. Тук те стават причастни на силите и плодовете на дара, 
на радостта от единството на вярата, на свободата от собственото си 
аз и своите ограничени потребности, би дейки свободни за кръстната 
и любяща „съвместна сво бода“. „Дето са двама или трима събрани в 

5 Αββάς Σάρρας, Γεροντικόν, σσ. 119-129.
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Мое име, там съм Аз посред тях“ (Мат. 18:20). Където е Христос, там 
наистина са всички и всичко, и където се събират всички и всичко, там е 
Христос. Целият Христос е Христос на всички и на всичко. Това е цялата 
Църква, където се извършва Евхаристията – Тайнството на единството 
и съборността. Особено обезнадеждаващо е, че това литургийно събра-
ние обикновено остава незавършено, т.е. става въпрос за меха нично пов-
та ряния обичай да ходим на църква и да се събираме в храма само за 
бла гочестива изява, а не за неудържимия копнеж за участие в бо жест-
веното и свещено последование, където даровете на единството и съ бор-
ността получават своето най-истинско значение.

Събранието е литургийно действие, което строго слу жи на възви-
шена литургична цел: извършването на бо жест вената Евхаристия и 
прие  мането на божественото Причастие, свидетелство и доказателство 
за единството на верните помежду им и с техния Господ. Следователно, 
вся  ко опростено естетическо разбиране и претенция на събра нието на 
вер ните (красив храм, красива служба, кра сива литургия, красива про-
по вед, красиви одежди, кра сиво пеене, добра акустика и т.н., красив 
инте риор, ху ба во осветление и какви ли не други красиви елементи на 
театралната привидност) – всичко това е много далеч от есха толо гич-
ната красота на евхаристийното Тайнство, кое то се преживява в лю-
бов та ни към другите и към Госпо да на всички. В Светата Литургия 
чрез божественото При ча стие ставаме не просто и невидимо братя и 
ближ ни, а единодушни и с едно сърце, живеем на това място, храним 
се с този живот, бидейки причастници на неописуемата и неотменима 
кра  сота и веселие като дарове и отговори на ненаситния глад на вярата в 
любовта. И най-важното, ставаме богоносни мъже и жени, христоносци 
и духоносци, с една дума Христови съ-телесници и съ-кръвници в Све-
тия Дух. 

6

Църквата не е някаква религиозна организация, ръко во дена от 
определени метафизични принципи. Тя е бого човешки организъм, исто-
рико-есхатологично тяло, което ставаме в божественото и с бо жест ве-
но то причастие, ето това е именно Църква.

Църквата е най-очевидната реалност, която истински се съгражда 
в историята – а неслучайно или символично – в единството ни с ед-
но то, съборно, мистично и свето тайн ствено тяло на Христос. „Тогава 
се изпълва Главата, тогава Тялото става съвършено, когато всички 

6 Деян. 2:42, 43; Κύριλλος Ιεροσολύμων, έν Sources Chretiennes, No 126, σελ. 136.
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заедно сме събрани и прилепени“. 
7 Евхаристията не е постигането на 

ня какво статично единство на Църквата, а преди всичко опит от пъ ту-
ването на съставящите това единство, живи и починали, към за клю  чи-
телното преобразяване и обожение на всички. Събранието на верните 
на Евхаристия не спира на едно място, а продължава да пътува, за що то 
всичко в Църквата е пътуване. Как по друг начин Църквата да бъде пре-
живяна в Евхаристията, освен като будно очакване на идващия Го спод, 
като завръщането на Божия народ от изгна нието в Царството?

www

Един от най-обсъжданите въпроси – с многообразни и по-скоро 
частни мнения, които взаимно се отхвърлят, – който оказва влияние 
вър ху истинския смисъл на Евха ри стията като съвършено и завър ши-
тел но Тайнство, е че сто то и редовно пристъпване на събранието на вяр-
ващи към божественото причастие. Причастяването е първото и основ-
но действие, което формира реалните отношения на християнина по 
отно шение на божествената Евхаристия.

Евхаристията на Бога не е някакво драматично, есте ти ческо или 
сим волично представление в някакво свещено място, а непрекъснато 
продължение и съпричастност, как то вече споменахме, в събитията на 
спасението на света в Христос между първото и второто Пришествие. 
Тя е „владичествено гостоприемство и безсмъртна трапеза“, където 
самият Владика – Домакин, принасян и раздаван, я предлага на всички 
онези, които в изповядването на общата съборна вяра обичат Неговото 
явяване и вече живеят във века на Цар ството. Божественото причастие 
формално никога не е било някакво емоционално движение на човека, 
а екзи стен циално желание на кръстения, който не може да намери опо-
ра и да развие своята християнска персоналност, без тя да се храни 
и да се обожава от безсмъртния живот на Божествената Евхаристия. 
И най-мал кото отделяне или разтърсване на вярващия във вярата или 
на камъка на вярата, който е Христос, присъстващ в Евхаристията, 
пре  дизвиква и води до криза и осъждане във връзката и съответно за 
връзката му с Църквата.

Не е случайно, нито странно, че едно от първите неща, които Пре-
да  нието споменава, е строгото отношение към всички онези, чиято връз -
ка с евхаристийното общение – общение с живия Христос, е вяло, без -
различно или отри ца телно. Както се споменава, неоправданото въз дър-

7 Ιωάννης Χρυσόστομος, P. G., 62, 29.
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жане на вярващия от божественото Причастие, макар за някакъв кратък 
период, водило до отлъчването му от християнската общност. Защото 
християнският или църковният живот – живот, който се дару ва изцяло 
от Живота, т.е. от Христос – не може да бъде разбран без непре станното 
желание и общение, без неговото непрекъснато повторно кръ щаване в 
чашата на Живота; в Тайнството на Тялото и Кръвта Христови.

Христос не е някакъв властнически външен принцип, който ни 
насочва и обединява. Той е църковното тяло, в което живеем и общуваме, 
въплътен дом на Отца, Който очаква всички нас – обитателите на древния 
рай – за да ни въведе вместо в рая – в Своето тяло, което е по-горе от 
всеки рай. Несъмнено има волни и неволни случаи и обстоятелства, 
които са критични за вярата и по-скоро разтърсват нашата любов към 
Хри стос и Църквата Му. Нормално е те да съз дават затруднения или 
да поставят препятствия пред вяр ва щите за приемането на Христовите 
тайни, но това са неща, които трябва да се оценяват от съборната вяра и 
от единното предание на Църквата.

Във всеки случай бихме искали от начало да отбележим, че про-
блемът или проблемите, които се пораждат във връзка с приемането на 
тялото и кръвта Христови, имат дълбок и горчив корен: подчиняването 
и подмяната на на шето любящо общение с Господа – въпрос на живот 
и смърт – с произволни страхове и пиетистични 

8 тълкувания; именно 
то гава, когато общението с Христос в божествената Евхаристия се 
свеж  да и се интерпретира като чисто мо ра лен въпрос и всъщност не 
се разглежда като дар на Христос за усъвършенстване на вярата, коя то 
из раства меж ду божествения страх и безкористната любов. Това пред -
ставлява очевидно подценяване на превъзходното Тайнство, защо то в 
то зи случай то непременно предполага нашата нрав ствена лоял ност 
спря    мо неуязвимото, макар и наранено достойнство на Бога, отъж-
дест       вявано с Неговия кеносис и смърт. Тази позиция се формира под 
влиянието на идеята за пълната недостъпност на Бога от страна на чо-
века; главно от моралните разбирания на религията за добро и зло, за 
чисто и нечисто.

8 Пиетизъм (от лат. pietas – благочестие) – консервативно движение в протестантството, 
възникнало в Германия в края 17 век и отличаващо се със силен антиинтелектуален уклон. 
В Православието пиетизмът под ко пава – до пълно отрицание – онтологичната истина за 
единството на Църквата и личното общение; той гледа на човешкото спасение в Църквата 
като на индивидуално събитие, индивидуална възможност за живот. (виж повече за пие-
тиз ма в Янарас Хр., Пиетизмът като еклезиологична ерес; а също и Тутеков Св., Пра во -
славното богословие и наследството на пиетизма, в сборника „Личност, Общност, Дру-
гост“, изд. Синтагма, ВТ 2009, с. 242. (Бел. ред.)
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Преди всичко тези разбирания определят мярката и кри терия за 
участието или неучастието на вярващите в Божественото причастие; и 
това е мярката и критерият за нашето самооправдание, а не за нашето 
са  мо предаване на Бога. Има хора, оправдани от своите духовници или 
из по вед ници, които им позволяват да се причастяват, тъй като са при-
нудили себе си и са си наложили непрекъснато да спазват заповедите на 
закона или изискванията на древната религия, без дори най-малко да ги 
разтърсва съчувствието към другия, избягването на неговото осъждане, 
без дори за миг да могат да възлюбят другите, без да правят разлика или 
да бъдат възлюбени от другите. 

9 Хора, които нямат следа от мъдростта 
на сърцето, подобна на невинността на детето и неговото съкрушение 
и смирение – които не са завладени от обич и от толкова силна любов, 
която преминава през на шите братя към висините на снизхождането и 
бездната на разпъването на Бога заради човеците.

Мярката и критерият за нашето участие в Божественото причастие 
произтичат не от човешките добродетели или от нашите достойни за 
награда дела, а от непобедимата и не разрушимата сила на Христовия 
Кръст – Тайната на съ вър шената свобода и на свободната любов. Върху 
Кръста е Бог, Който се покайва заради непокаялия се човек, една от ини-
циа тивите на Бога, които предотвратяват тщеславието от човешките де-
ла. Затова и покаянието на съразпънатия с Христос разбойник е ста нало 
всеобхватен път за всички онези, които копнеят за своето спа си телно 
единство с Господа.

„Свят е човекът, който изповядва, че е грешен“. 
10

Християнският живот, в степента на обичта и любовта към Христос, 
се оценява между покаянието и неразкаяността, между приятелството 
и предателството, – нещо, непознато за правилата за доброто и злото на 
етиката.

Само Църквата вмества и опрощава всички, състрадава в скръбта 
и в преодоляването на трагедията на падналия човек, когато само тя 
знае и може да укрепи неговата надежда.

Църквата е самото покаяние на човека във вечното му завръщане 
към Бога. Тя е вратата на покаянието като врата на милостта за тези, 

9 Тук авторът говори за пиетистичните влияния и тълкувания и описва този тип хора, които 
явно външно спазват законите и смятат, че по право им се полага причастие, а в същото 
време остават безразлични към другия – защото съществува и този риск. Бел.пр.

10 Π. Ευδοκίμωφ, Η πάλη μέ τόν Θεό, Θεσσ. 1970, σελ. 197.
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които се стремят към нея, като кораб, с който „плаваме в морето на 
то зи свят към Бога, имайки за кормчия божествения страх и за при-
ста нище – любовта“. 

11

И така, какво може да бъде най-неизменното и сигурно нещо, за 
да можем да приемем принасящия се Господ, освен страха на душата, 
лю бовта на сърцето, неопетнеността на душата и чистотата на сърцето? 
Освен нелицемерното и изпълнено със сълзи признание, че „всички сме 
зли, но не е възможно Бог да не е с нас, след като Той е по-близо до 
тези, които викат към Него, отколкото е самото им сърце“. Ще дойде 
близо до нас (бихме добавили в нас), „макар че сме зли, след като Той 
Самият е Добър“. 

12

www

Божественото причастие не е някакъв полезен или ефи касен про-
дукт, който можем дори да откупим, за да разкрасим нашия живот, като 
оставаме неразкаяли се, въпре ки добродетелните ни действия или добри 
дела, които всички религии изискват. То преди всичко е въпрос на вяра 
и живот на вяра. Като общение с Христос то е откриване на вярата в 
Са мия Христос, Този, който не само ни познава, но и ни води при Бога.

По-рано писахме, това, което отбелязахме и в предните редове, „че 
опитът или животът на вярата е опит или живот на божествената 
Евхаристия в нейната върхова точка за човека – в божественото при-
ча стие“. „Вяра и Евхаристия, вяра и причастие се отъждествяват; 
тях   ната сърцевина е обща... Вярата е гръбнакът на евха ри стийната 
общност, а евхаристийното общение ожи во творява вярата... Вярата 
е животът на Църквата като тай на на спасението“. 

13

Всичко това изисква особено внимание, главно от страна на вяр-
ва щите, когато съществуват непоклатими човешки „предания“, които 
се намесват, с цел да гарантират и привидно да „усъвършенстват“ 
връз    ката на човека с Бо жест веното причастие. Тайната евхаристийна 
вечеря, т.е. „предаването на страшните Тайни на всеки един от нас“, е 
предаване на вярата на Самия Христос като живот на вярата и като вяра 
на живота на Църквата на всеки неин верен член в нейното кръстно-
въз   кресно пътуване. Отвъд вярата и Евхаристията няма къде да ходим, 

11 Οπ. Παρ., σσ. 281, 293.

12 Ν. Καβάσιλας, Βλ. Β. Τατάκη, Περοδικό „Δευκαλίων“, τ. 14, σελ. 193.

13 Вж. π. Μ. Σ. Καρδαμάκη, Κεφάλαια Κατανυκτικά, τ. Β, ΑΚΡΙΤΑΣ 2000, σσ. 107-108.
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нито пък какво да добавим. Но въпреки това и днес вярващите ги тре-
вожат основно две „предания“, които лекомислено се ха рак теризират ка-
то основни предпоставки за божественото причастие, които несъмнено 
под ценяват Евхаристията в по-общ смисъл.

Тъй като те предизвикват и голямо объркване във вяр ващите, ние 
сме длъжни – отнасяйки се с уважение към критерия за църковната 
истина, т.е. за вярата – да ги под ложим на критика, като отхвърлим вся-
какъв въз хва ляван морализъм или легализъм, който поставя под съм-
нение пълнотата на божествената икономия чрез Сина и Духа; и кон-
крет  но поставя под съмнение пълнотата на Божествената Евхаристия 
като последно, окончателно, завършително и есхатологично тайнство, 
ка то Тайнство на Тайнствата. На пълно небогословска е – макар и непо-
до зирана в ней ния пие тизъм – започналата подмяна на божествената 
Евха  ристия, която от велика тайна на благочестието (виж: 1 Тим. 2:2 и 
3:16) на Църквата се принизява в „средство“ за благочестие, във въпрос 
на индивидуален подвиг и усъ вършенстване на човека.

Първото от тези две „предания-обичаи“ е извършването на тайн-
ство то изповед като необходим – макар и набързо – акт преди всяко 
наше участие в божественото причастие. Подобно „предание-обичай“, 
би казал човек, се изисква на равнището на благочестието на народа (но 
не в смисъл на Божия народ) като наше поробване на някакви остатъци 
от пиетизма. Отричането на едно такова изискване за съжаление мо-
же да доведе до насилствено и понякога окончателно откъсване на 
вяр  ващия от живота на Божественото при частие – нещо, което има 
за последица неговата духовна смърт. Според това налагащо се като 
необ  ходимо предание – предпоставка, тайнството изповед очевидно се 
разглежда като по-съвършено и по-пълно от Евхаристията, парадокс, 
който превръща Църквата от Тайна на Божията милост в институция за 
чо вешка справедливост.

Според правилото на вярата и на истината на единното предание на 
Църквата тайнството изповед, тайнството на Божественото човеколюбие, 
не се свързва непосредствено и принудително с божествената Евхаристия 
и причастие дори като негов допълващ елемент. Главната цел е ясно 
екли сиологична и църковна. Изповедта се стреми към въз становяването 
на съгрешилия вярващ, който се кае, в тялото на Църквата като общност 
на съгрешаващите и на каещите се посредством Божията благост и 
ми лост. Разбира се, има „смъртни грехове“ и те са основните въ про-
си на изповедта. Но е безсмислено, както и излишно, недоумения или 
за труднения и дори изкушения, които са въпроси на обикновеното 
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ду    ховно ръководство или просто на християнския подвиг, знаци за 
не   пре къснатото покаяние в Църквата, да водят до преувеличения и 
край   ности: в слу чая преди всяко причастие да се изисква много пъти 
при  бързаното и повърхностно, механично и лицемерно повтаряне на 
тайнството изповед.

Пренебрегваме факта, че „тайнството изповед – по кая ние не се 
свързва непосредствено с Божествената Евха ристия, а с общението в 
Тялото, с примирението и един ството“ (опрощаването) на вярващите 
в Църквата; и имен но към него е насочено тайнството покаяние“. 

14

Можем дори да добавим, че пример за нашето све то тайнствено 
от чуж дение е изоставянето на онова „пра во славно предание, което до 
голяма степен насър чава пуб личната изповед; когато в очите на всички 
пре стъплението или съгрешението получава други изме рения“. 

15

www

Второто от тези предания-обичаи, имащо за основа същите лега-
ли стични и моралистични разбирания, е по стът, който обикновено от 
средство се превръща в цел – най-вече в неговия абсолютно аскетико-
едностранчив ха рактер. Постът повече от изповедта е необходима и 
стриктна предпоставка за божественото причастие. Никой никога, при 
каквито и да е обстоятелства не може да се при части с Христовите тайни, 
ако преди това не е спазил правилото на обичайния пост – разбира се, 
в границите на само оправданието и самоочистването. Християнският 
или духовният живот на вярващия обикновено се осъжда на реално 
объркване и недоумение, когато средствата се издигат в цел. В случая 
по стът строго принадлежи към средствата на подвига, а целта на подвига 
е Любовта. Следователно пре небрегваме факта, че ако цялата – както 
обик новено – подготовка за божественото причастие се ограничава до 
спазването на поста, който дори по превъзходен начин се отъждествява 
с чистотата, тогава постигаме много по-мал ко неща в сравнение със 
съвършения постник – напълно гладуващият – дяволът.

Дори не знаем кога как и защо постим, въпреки че християнският 
ни живот е особено аскетичен. Постът дей ствително е добър, ако допри-
нася за целта на живота ни, която е в Бога. Постът е подвиг към свобода 
от самите нас и от нашите винаги излишни потребности. „Трябва да 
се яде всеки ден по малко, но без да се насищаш... Отците всич ко са 

14 Π. Γ. Φλωρόφσκυ, Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας, σελ. 170.

15 Κ. Παπαγιώργη, Ντοστογιέφσκι, εκδόσις Καστανιώτη, 1990, σελ. 260.
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изпи  тали като възможно: и са открили, че е добре да се яде всеки 
ден, но по малко; и са ни предали царския път, който е лек“. 

16 Дело за 
много членове на Църквата, които не са изоставили религиозните за-
поведи, е постът като единственият им критерий за пристъпване към 
божественото причастие, докато в неговата обичайна употреба като 
прие мане на малко или никаква храна – и при това самоцелно – ня ма 
никакво решаващо значение за нашето отношение с Бога, но – и под-
чертавам това – и с човеците. Защото не съществува нечовеколюбив и 
не ки нониен пост. Следователно неговият съвършен смисъл не е инди-
видуалният подвиг, а повторното разгаряне на чове колюбието; на сво-
бо дата от самите нас и нашето общение с другите – именно това, което 
е Божествената Евхаристия.

Характерно е, че постът като затворен процес на хранене се ха-
рак  теризира като второстепенно дело „Авва Пиор, вървейки, ядеше. И 
когато някой го попита: Защо ядеш така? Той каза: Не искам храната 
да ми бъде като работа, а като нещо второстепенно. А на друг, който 
попита за същото, каза: за да не усеща душата ми телесна наслада дори 
и в храната“. 

17 Разбира се, трябва да изясним, че постът по отношение 
на причастието не следва обичайните аскетически определения. За да се 
причастим с тялото и кръвта Христови, не само не избираме специални 
постни храни, а избягваме приемането на всякаква храна, това именно 
означава постът. Това е абсолютният начин да съсредоточим цялото си 
внимание в преобразяването на плътските ни сетива в духовни, така 
че напълно свободни да гладуваме и да жадуваме за истинския живот 
в принасяната и жертвана любов на Бога, като насочваме всички наши 
коп нежи и всички дарове на тази любов към единството ни с Него и 
едновременно към очакването на Този, Който е вечният живот за света. 
(Ставаме точно като децата, които, когато очакват някаква играчка, 
въоб ще не мислят за храна.)

Отец Александър Шмеман пише, че само постът като пълно въз-
държане от всякаква храна би могъл да се характеризира като ли тур-
гичен пост. Това е постът, кой то се свързва с понятието за Църква, сле-
дователно и с Евха ристията, когато Църквата е „в този свят“, но не е „от 
този свят“, а Евхаристията не е храна и питие, което подхранва тлението, 
а небесна храна, която поражда безсмъртието. Ако съществува пост, 

16 Αββας Ποιμήν, Γεροντικόν, σελ. 88.

17 Γεροντικόν, σσ. 103-104.
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който изразява някаква скръб (аскетична), също така съществува и пост, 
който се свързва с радостта от празнуването (евхаристийна). 

18

„Постът (във връзка с Евхаристията) е основно съ би тие за са ма-
та Църква, за Божия народ, който се намира в готовност, очаквайки 
явяването на Господа. Акцентът тук е не върху аскетическата цен-
ност на поста, а върху изразяването – отказа от храна, като отказ 
от подчиняване на природната необходимост – на есхатологичния ха  -
рак тер на самата Църква. Оттук започва връзката меж ду по ста и 
бо жественото причастие като връзка между очак ването и осъ щест-
вяването на Царството с участието на духовната им вече ря“. 

19

www

Божествената Евхаристия е неизчерпаемата храна на странстващия 
Божи народ към срещата с дошлото и идва щото Царство. Затова и Бо-
жест веното Причастие, цен трал но събитие за пътуващия народ, има 
кон   кретен мо мент в евхаристийното Тайнство. Църквата на Вселенските 
събори не познава причастяване на верните след края на Бо жествената 
Литургия, следователно преобладаващият оби чай причастието да се из-
мества в края на божествената Ли тургия „стига до границите на осми-
ва нето на Бога и на църковната общност“. 

20 Божествената Евха  ристия 
– причастие не е някакъв религиозен обред, извършван по обичай или 
поради нагласа към удовлетворяване и обслужване на инди видуалните 
потребности на при стъпващите към него по един абсолютно произволен 
на чин, който следват почти всички, начело с презвитера. По  следните 
думи на о. Александър Шмеман, които споме нах ме по-горе, са насочени 
към сърцето на Евхаристията: това е Тайнството, което, докато се из-
вършва на земята, има порядъка на небесните неща. С други думи, до-
ка то божествената Литургия има и някакво историческо изме ре ние, 
в дълбочина, в своята абсолютна истина нейният извор или начало е 
есха   тологично. Църквата и Евхаристията са есхатологични събития и 
от кровения в настоящето, тук и сега. Тяхната пълнота и завършек, към 
които, причастявайки се, пътуваме, е там, сега и вовеки.

Всичко в Църквата е друго и всичко се намира другаде. Това дру-

18 Виж повече по въпроса в: Шмеман Ал., Литургическо богословие, изд. Омофор, С. 2013, с. 
217-219. (Бел. ред.)

19 Η Εκκλησία προσευχομένη, Εισαγωγή στή λειτουργική Θεολογία, ΑΚΡΙΤΑΣ 1991, σσ. 179-182.

20 Αρχ. Αμερικης Μιχαήλ, Ο Ιερεύς, Αθήνα, 1971, σελ. 118. Φουντούλης, Απαντήσεις είς 
λειτουργικάς απορίας, τ. Β, σσ. 101-200.
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го, идващо от другаде, е целият смисъл на Евха ристията като живот на 
Църквата, като причастност на без смъртния живот и това подкрепя и 
оживотворява новия човек, т.е. християнина. „Защото християнинът е 
друг свят и други одежди и трапеза с друга наслада“, в очакването на 
„новото идване на Христос и на възкресението на мъртвите“. 

21 Този 
есхатологичен характер на Евхаристията изисква тя да се извършва в 
осветен храм – върху Света Трапеза – или в някои извънредни случаи 
върху антиминс, който заменя Трапезата от храма. Всичко това са образи 
на бъдещите съвършенства: небето на земята, есхатона в на стоящето. 
Цялото чудо, богатството на даровете и бла го деянията на Евхаристията 
се обобщават в единството на настоящите и бъдещи реалности; на-
стоя   щите неща се раз глеждат чрез бъдещите, а не бъдещите – чрез на-
стоящите.

Следователно, Евхаристията съди всичко, сега случващо се, чрез 
края, където то има и своето начало. Тя открива живота на настоящия 
век за силите на Бъдещия век, които няма да действат в някакво бъдеще, 
тъй като вече дей стват в конкретното настояще. Евхаристията на Бога 
„е Тайн ство на бъдещето“, „защото е възпоменаване на Кръста, свя то 
тайнствено предобразяване, предвкусване на възкресението, „икона“, 
образ на Възкресението: тя е „икона“ не защото е обикновен знак, а 
защото историята на спасението продължава и освен това съ щест-
вува бъде щето, „очакването на живота на Бъдещия век“, краят на 
света, окончателното възпълване, възкресението на мъртвите, веч-
ният живот“. 

22

Символичността и образността властват над хората и техният 
живот, където профанността нараства постоянно и нещата стигат до 
пълно самооголване, до тяхната де ми стификация, до пълно се беиз-
черп   ване или до отъж дест вя ването на техния смисъл единствено със 
са  мите тях. Тогава само напълно другото, което идва от другаде, не 
за да отхвърли, а за да възпълни, да изпълни празнотата на нещата с 
но    востта на есхатона, действа като благодат, така че настоящият свят 
да стане значим и с ясна перспектива, настоящият живот да стане до-
стоен, да си заслужава човек да го живее, радостен да носи кръста си. 
Ли   тургията е имен но действеното присъствие на земята на една друга 
веч на и безсмъртна реалност, в която всички и всичко са призвани да се 
на садят и да участват. Тя е постоянното въз по менаване на разпънатия и 

21 Μακάριος ο Αιγύπτιος, όπ. Παρ. Σελ. 196.

22 Π. Γ. Φλωρόφσκυ, όπ. Παρ. σσ., 114, 155.
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възкръснал Господ, на Този, Който установява века на благословеното 
Бо жие Царство, в което е призван да се присъедини настоящият свят и 
настоящият живот. Тя е постоянното напомняне, че Бог не изоставя света, 
а остава присъстващ в настоящето до свър шека на света – факт, който 
се потвърждава именно в Евхаристията и с Евхаристията в настоящето, 
предобраз на вечната и безкрайна, на съвършената Евхаристия. 

23

„Божествената Евхаристия и причастие потвърждава, че същ-
ността на Християнството е, че тайната на бо жест вения живот се 
поставя в тайната на човешкия жи вот“. 

24 Това именно е Църквата: 
радостта, която връща нещата към пред греховното начало, т.е. към тех-
ния истински край, която пов тор но въ вежда всичко в есхатологична 
реал ност и съвършенство; окон ча тел ното преобразяване на историята, 
в абсолютната ѝ свобода спрямо исто рията. И това е един го рещ въпрос. 
Църквата не е дошла, за да завоюва, а да преобрази самата история в 
история на спасението на всеки човек – факт, който „този свят“ не може 
да побере. Църквата живее буквално с Царството Божие, с живота на Бога 
и това е окончателният или но вият живот, живот, сво боден от смъртта, 
настоящият живот, който е ста  нал друг, но не е някакъв друг, вероятен 
или неопределен живот. Това е животът, който изобилно се дарява на 
света чрез бо жествената Евха ристия. Следователно верните, които ста-
ват причастни на този жи вот, трябва да разглеждат и да отсъждат за 
нещата въобще и най-вече за Църквата и Евхаристията не с критериите 
на падналия свят или на съгре шилия човек. Те са призвани по-скоро, 
вместо да съдят или да срав няват – да живеят този живот празнично и 
тържествено като живот на възкресението, като винаги имат своя сър-
де чен ум на друго място – там, откъдето идват всички блага, при Отца 
на светлините, изворът на Би тието.

Църквата не живее подчинена на законите на природата или на 
властта от този свят. Верните не живеят поробени от времето на този 
фрагментиран и тленен век. Те живеят „от вечност към вечност“. Те 
са хората „от Осмия ден на творението“, на деня отвъд времето, деня, 
който Въз кре сението е установил и чието продължение е без крайно.

Превод: Константин Константинов

23 Вж. Π. Δ. Στανιλοαέ, Η πορεία μέ τόν Σωτήρα Χριστό. „Τό περβολί της Παναγίας“, 1984,  
σελ. 78.

24 Π. Ευδοκίμωφ, Η προσευχή της Ανατολικης Εκκλησίας, σελ. 69.
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Протопрезвитер Михаил Кардамакис

НОВИЯТ РАЙСКИ ЖИВОТ

Евхаристията е изцяло есхатологично събитие, дар от небето, чието 
познаване постигаме само чрез вярата. Следователно, нормално е тези, 
които не вярват в Господ Иисус Христос, да обвиняват християните, 
при    стъпващи към приемането на Евхаристията, едва ли не в плътоядци 
и човекоядци. Вярата на Църквата е дала своя отговор.

Очевидно е, че Христовите думи за Евхаристията не съдържат ня-
каква заповед, някакъв закон, чието спазване изисква робско отношение 
между човека и Бога. Там се разкрива страшното събитие на вечния 
жи    вот като присъствие и общение със Самия Христос, с Неговото тяло 
и кръв; именно като Евхаристия, като Тайнство, което се разпростира 
меж  ду хората и над хората в Църквата. Това вече е Евангелието на жи-
вота не като обещание, а като осъществяване.

Евхаристията свидетелства, че Иисус Христос е истински Бог и 
живот вечен... „Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя живот е в Не го-
вия Син. Който има Сина Божий, има тоя живот; който няма Сина 
Божий, няма тоя живот“ (1 Йоан 5:11-12). Евхаристията прави Христос 
есхатологично присъстващ, а неговата Църква – пълнота на есха то ло-
гичния живот на света. Без Евхаристията като Тайнство на Хри  стовата 
Църква, човекът по трагичен начин щеше да остане във веч но търсене 
на Бога: Тук „намерихме Месия (което значи Христос)... на ме рихме 
Иисуса, сина Иосифов, от Назарет“ (Йоан 1:42-46).

www

Скриването или отсъствието на исторически въплътилия се Хри-
стос в живота на хората никога не идва от Самия Него, нито пък е Не-
гова инициатива. Затвореното сърце на хората, на християните остава 
втвърдено и заключено, като продължава да бъде глухо за гласа на своя 
Го спод, да устройва своя ад, когато на мястото на мълчаливото при съст-
вие на страдащия Бог се въздига сатанинския протест на страдащия чо-
век. Ключът на вратата на рая или на ада е отвътре и Христос е Този, 
Кой  то няма да насили тази врата, уважавайки свободата на човека по ве-
че от самото състояние на човека. Той е Христос на Евхаристията. „Ето, 
стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вра-
тата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“ (Откр. 3:20).
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Това е есхатологичната вечеря, изворът на живота или животът на 
дара в центъра на обновения и оцърковен свят. Тържество на вечната 
любов, на сърцето на живота, който хората са призвани впоследствие 
да преживеят; защото техният глад и жажда всъщност са любовта, кра-
сотата на новия живот. Както пише о. Димитру Станилоае, „всеки чо век 
се радва на нещо в мярката, в която го приема като израз на лю бов та 
на другия. Насъщната храна за съществуването на всеки чо век е лю-
бовта на някой друг; съществуване без любов само по себе си не е извор 
на радост“. Евхаристията осъществява това, което описва еван гелист 
Йоан:

„Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим 
един другиго. Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог 
пре бъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас. . . Който изповяда, че 
Иисус е Син Божий, в него пребъдва Бог, и той – в Бога. И ние познахме 
любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и 
който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог – в него.“ (1 Йоан 
4:11-16).

Новият рай е Църквата и новият райски живот е Евхаристията; 
там, където хлябът и виното стават дарове на любовта и на радостта.

www

В крайна сметка, какъв е истинският християнин? Той е този, кой-
то преобразява глада и жаждата на плътта в глад и жажда за Христос. 
С една дума, това е евхаристийният човек в единството на цър    ков ното 
тяло. Защото всяко разделение или отделяне, схизма или ерес в един-
ното тяло на Христос унищожава единството, и оттук и спа се  нието на 
вяр ващите, което е дар на общението с единия Господ и с все ки един от 
братята му. Говорим за тази опасност или ако искате изку шение, защото 
индивидуализмът на благочестието и на спасението уни щожава вярата, 
която дава сила на християните да имат „едно сърце и една душа“ (Деян. 
4:32), унищожава именно даровете и плодовете на Божествената Евха-
ристия.

Съвременната практика показва съществуването на проблема, 
свър зан с единството на вярата като предпоставка на евхаристийната 
Ли тургия. И този факт реално формира картината на хладност и без-
раз   личие, на отделяне и изолиране на участващите в литургичното 
събра  ние. Свети апостол Павел дава още една още по-жестоко картина 
на това състояние:

„Защото, първо, чувам, че, кога се събирате в църква, се явявали 
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раз цепления помежду ви, което донейде и вярвам. Па и трябва да има 
помежду ви разногласие, за да изпъкнат достойните между вас. Но 
тъй, както се събирате заедно, това не значи, че ядете Господня ве-
че ря; защото всеки бърза да изяде преди другите своята вечеря, тъй 
че един остава гладен, а друг се опива. Нямате ли къщи, за да ядете 
и пиете? Или презирате църквата Божия и засрамяте ония, които са 
не мотни? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не похвалявам.“ 
(1Кор. 11:18-22).

Евхаристията, корен на единното предание на Църквата, е основ-
ният критерий за вярата на християнина, който възвестява на дело 
жи   вотворящата и възкресна сила на смъртта на Христос до Неговото 
Вто  ро Пришествие. Тя е нашето християнско преображение, от което 
за     почва съзнателното ни участие в евхаристийното Тайнство, мястото, 
къ  дето се осъществяват вярата и любовта, тъй като това, което вършим 
за Христос, го вършим и за човека, или това, което правим за човека, го 
пра вим и за Христос. Като се приобщаваме с Христос, се приобщаваме 
и с нашия ближен, и приобщавайки се с ближния, се приобщаваме с 
Хри стос. т.е. с Този, Който съществува във всичко и заради всичко. Све-
ти апостол Павел заключава:

„Защото, ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съ-
дени; а бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем 
осъдени заедно със света. Затова, братя мои, кога се събирате на ве-
черя, чакайте се един други“ (1 Кор. 11:23-33).

Главното дело на Църквата сега и всякога е запазването на нейното 
евхаристийно самосъзнание, а основният призив към християнина е осъ-
щест вяването на евхаристийния човек. И двете са постоянни дела, дела 
на преобразяване на любовта към мнозината в любов към Единия; в 
не  по носима и ненаситна любов, истинска храна и питие на живота сред 
ни щетата и глада на този свят и евхаристийно предвкусване и достъп в 
безкрайния век на Царството.

Превод: Константин Константинов
(със съкращения)
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Лимасолски митрополит Атанасий

Роден е на 8 февруари 1959 г. в гр. Лимасол, Кипър.
През 1973 г. е ръкоположен за дякон. 
Завършва бого сло  вие в Солунския университет и през 
1980 г. се за сел  ва в Света Гора, където през 1982 г. е ръ-
ко положен за йеромонах. 
От 1987 г. се установява във Ватопедския ма  настир.
През 1992 г. се завръща в Кипър, където съз   да ва мона-
шеско братство до гр. Пафос, а по-късно е из бран за 
игу   мен на манастира Махера. 
На 11.02.1999 г. е избран за Лимасолски митро полит.

СВЕТАТА ЛИТУРГИЯ  
БЛАГОТВОРИ ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА

След претворяването на Светите Дарове свещеникът чете молит-
вата, в която се казва: Още Ти принасяме тази словесна служба за все-
ле ната, за светата вселенска и апостолска Църква, за всички, които пре-
бивават в чистота и честен живот.

Светата Литургия се принася за целия свят, за вселената. Тя се на-
рича словесна служба (служение). Нашето служение има причина (λόγος 
– слово, причина, смисъл) за съществуване, има цел, не е без причина, 
и нашият ум, сърце, тяло и душа участват в богослужението. Затова на 
света Литургия участваме с душа и тяло. Участват нашите сетива, виж-
даме светата Литургия, участва нашият слух, слушаме, участва на   шият 
вкус, вкусваме плода на светата Литургия, който е Тялото и Кръв та Хри-
стови, участва нашето осезание, докосваме всички тези све ти сим воли и 
тайни, умът ни също участва, разбира какво се казва в бого слу жението. 
Целият човек участва.

Разбира се, ще ми кажеш, ако съм някъде, където се служи света 
Ли тургия, примерно на френски и не знам езика – хайде, френски някои 
може да знаят, но примерно ако служат на суахили – ако сме в Кения, 
при нашия съотечественик митрополита на Кения Макарий, където све  -
та Литургия се служи на суахили, какво бихме разбрали? Нищо. Въ-
пре ки това ние изобщо няма да бъдем ощетени, защото ще участваме в 
Тя  лото и Кръвта Христови, което Бог е благословил чрез каноничното 
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свещенство на православните свещеници. Както и бебетата, защо ги во-
дим в църква? Какво разбират от това, което казваме? Интелектуално 
не разбират, но реално разбират, защото тяхната душа участва и имат 
опитност от Бога, Който присъства в светата Литургия. Където са двама 
или трима събрани в Моето име, там съм сред тях, казва Христос.

Един сляп човек не вижда светата Литургия, но компенсира те ле-
сното незрение със зрението на душата. Един глух човек може да не чува 
светата Литургия, но компенсира това с участието в богослужението.

Следователно това словесно служение обгръща и освещава целия 
чо век, ума, сърцето, разума, сетивата и се принася за вселената, за це-
лия свят. Затова светата Литургия е всечовешко благодеяние. Когато 
слу   жим света Литургия целият свят бива благотворен, благославя се 
ця  лата вселена, цялото творение. И под вселената се има предвид ця-
лото Божие миросъздание. Защо? Защото това, което човек прави и се 
каз ва по време на службата, има безкрайни измерения – едно бла го сло-
ве но слово, слово, което благославя Божието име, възприема необят ни 
из мерения.

Има една научна теория, която казва, че нищо от словото не се 
гу би. И ако някога съществува възможност да се чуят нашите думи 
след хиляда години, сега, разбира се, не знам дали по човешки може, 
но е доказано в опита на светците и тяхното учение, че нищо не се 
гу  би, словото на молитвата, на славословието към Бога се простира 
во веки веков. Затова всяка молитва завършва с израза „и во веки ве-
ков“. „Благословен Бог наш, сега винаги и во веки веков!“, Който чупи 
зву  ковата бариера, бариерата на звука, на времето и на пространството 
и това благославяне на Бога се простира во веки веков.

Някога Бог даде на един мой приятел, йеромонах, да почувства 
в Светия Дух, като духовно преживяване, това необятно измерение на 
вековете. Когато тръгнал да произнесе възгласа „Благословено цар-
ството на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега, винаги и во веки веков!“, 
про странството и времето пред него сякаш се отворили и видял този 
въз глас, това благославяне на Бога да се простира в безкрайните векове.  
Ако можем да го проумеем, той видял как това благославяне на Божието 
име покрива разстояние от милиони светлинни години и отеква в без-
края. Затова е важно да се молим, и е трагично да говорим лоши думи 
или да хулим. Злото е голямо, но и Божието благословение е безкрайно. 
То ва Божие благословение обгръща цялото творение, особено света, то-
зи, който знаем, вселената, земята, цялото Божие творение.
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Живеем на тази земя и хората минават през толкова трудности и 
проблеми, толкова хора загиват всеки ден, 25 загинали тук, 30 там, 50 
на друго място. Стигнахме дотам да слушаме новините и да не ни прави 
впечатление. Колко са загинали днес? 25 в Ирак, 30 на друго място от 
изригване на вулкан, 15 в някоя друга страна. Сякаш  нищо не е станало, 
за нас това са числа и не можем да направим нищо. Какво можем да 
направим? Каквито и сили да имаме, каквито и възможности да имаме, 
те са малки, ние сме ограничени същества. Малки хора сме. Хайде, да 
помогна на моя квартал, да помогна на половината град, да помогна и на 
другия град и на цял Кипър. И какво сме ние. Какво е Кипър? Търсиш 
да го намериш на картата на света и е като оризово зрънце.

Бог обаче обгръща цялата вселена и св. Литургия се принася за 
ця лата вселена. Св. Литургия и Божието благословение обхваща целия 
свят, всичко, творението, природата, дървета, птици, небето, земята, 
все лената. Човек не може да каже, че Бог благославя света с ограничена 
мяр ка. Бог не може да каже: Благославям хората, но благословението 
Ми стига оттук дотам. Не мога да благословя  всички! Бог е над всичко 
това, Той е отвъд всички тези неща. Неговото благословение обгръща 
цялата вселена. Затова е много важно да извършваме св. Литургия,  
важ   но и за един град, за едно място, за една община, за една църква, за 
една страна да се служи св. Литургия.

В Русия православните са минали през много гонения, трудности, 
невероятни трудни събития, но въпреки това са служели света Ли-
тур  гия и това – т.е. Църквата, вярата – ги е крепило. И това е знак за 
съществуването на Църквата. Това е велико събитие – затова трябва да 
смятаме себе си за особено благословени, когато се намираме на света 
Ли тургия, и в онзи час трябва да се молим, защото молитвата не обхваща 
само нас, нито само нашето семейство и познати, а цялата вселена, це-
лия свят. Тя обгръща не само живите, но и починалите. Затова нека не 
презираме св. Литургия, да не смятаме, че е нещо несъществено, е, така, 
да отслужим там една Литургия... – Не, тя е всичко. Ако се служи света 
Ли тургия, и нищо друго да не става, това е достатъчно. Ако всичко 
дру  го правим, но не се служи света Литургия, всичко друго е мъртво. 
Знаете ли как нашата душа чувства това? – когато отиваме в страни, в 
които няма Православна църква и не се служи света Литургия. Наистина 
чувстваш задушаване, чувстваш, че това място няма живот. Но когато 
отидеш в страни, където служат света Литургия, има православни хра-
мове, чувстваш вливане на кислород, на духовен кислород, който излиза 
от светата Трапеза, от светата Литургия към целия свят.
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Принасяме тази словесна служба на светата Литургия за вселената 
и Бог знае нуждата на всеки, не е необходимо ние да Му я казваме. Той 
знае и ще види и дечицата, и старците, и изоставените, и тези, които се 
намират в опасност, и всички в най-далечното място на света, което не 
е показано на картата, Бог знае как да отиде там, да посети душите на 
те зи хора, на починалите, на живите, на болните, да отиде да утеши хо-
рата, където и да се намират. След като ние с нашите средства не мо жем. 
Освен за цялата вселена, Литургията се принася още за светата, съ борна 
и апостолска Църква.

Още Ти принасяме тази словесна служба... за светата вселенска 
и апостолска Църква.

Църквата е свята, защото Христос я освети, защото Той я основа, 
за щото Той присъства в нея, тя е съборна (καθολική – католична). Защо? 
Тя не е римокатолическа, а католична, т.е. съборна, защото Църквата е 
за целия свят, това означава католична. Тя е Христовата Църква за це-
лия свят. Тя е католична и това означава, че притежава цялата истина, 
католичната (всеобхватната) истина.

Тя е апостолска, защото е основана от Христос, а св. апостоли със 
своята проповед, кръв и жертва разпространили истината на Църквата в 
целия свят. Всички ние сме Църквата. Не  само епископите, презвитерите  
и дяконите. Клир и народ съставяме Църквата, всички сме Църквата.

Св. Литургия се принася и за всички, които пребивават в чистота 
и честен живот.

Църквата смята като особен чин подвизаващи се тези, които живеят 
в чистота. С всяка форма на чистота, душевна, телесна, интелектуална, 
една всеобхватна чистота. Защото е голяма борба, особено в наши дни, 
човек да запази чисти своя ум, сърце, тяло, душа. Това е велико де ло. 
За съжаление, днес нашите деца и всички ние загубихме нашата чи сто-
та, защото властват пороци и коварство. Виждате малки дечица, кои то 
знаят хиляди неща – добри, но и хиляда лоши, защото вече имат въз-
можности да научават злото много рано, още преди да узреят, преди да 
могат да го различат и да го отхвърлят. Ако ние, които сме големи хора, 
когато имаме предизвикателства да извършим порочни и нечисти дела, 
се съблазняваме, а помислете пък какво става  с младите...

Затова св. Йоан Златоуст казва: велико чудо е когато видиш млад 
човек, който живее в целомъдрие. И знаете ли колко млади хора, днес 
и винаги, се подвизават за Христовата любов и живеят в чистота, не го 
каз ват, никой не го знае, не е нещо, което се казва, особено днес, ако 
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кажеш, че живееш в чистота, ще те изкарат луд. И особено има родители 
– и това е трагично – които теоретично са църковни хора (но ето какво 
правят).

Един 23-годишен младеж йеховист започна връзка с една право-
славна девойка и постепенно прояви интерес към Православната цър-
ква, въпреки че беше израснал в заблудите на йеховистите. Посте пенно  
с помощта на Бога и на Света Богородица полагаше усилия, мина през 
катехизация, изучи православната вяра и стана православен – кръсти 
се. Родителите на момичето бяха хора, които не го приемаха и казваха: 
не, ако не стане православен, няма да му дадем дъщеря ни! И дъщерята 
каза: няма да се оженя за него, ако не стане православен. Той обаче ста-
на православен, но не заради момичето, а реално заради Христос. И 
тъй, родителите бяха църковни хора. Но какво направиха? Те направиха 
не допустима грешка. Този 23-годишен младеж беше девствен и чист, 
защото така го научили неговите родители, така чел в Св. Писание. На-
ши те умници, православните, веднага след като се  кръсти, искаха да го 
накарат да преспи с дъщеря им – за да потвърдят, че не е хомосексуален, 
че не е нещо друго, а нормален мъж. И какво стана? Разбира се, той им 
каза довиждане! Приключиха и връзките и познанствата и всичко. „Аз, 
казал, тези неща не ги правя. Не съм като животно, което, когато го 
купят,  изпитват неговите сексуални възможности“.

Тези неща са грозни. Ще ми кажеш, какво ще правим, отче? Добре,  
ще посъветваш децата си, не ти казах да вземеш вериги да ги вържеш, 
но не и ти, родителят, който си църковен човек, да подтикваш детето да 
върши тези грехове, защото така трябвало да направи и така трябвало 
да стане.

Това е трагично. Да, виждаш родители, които подтикват децата 
си към греха, защото имат някакви съмнения. Един родител заведе си-
на си при проститутка, за да види дали детето може да има връзки с 
жена. След това аз наистина исках да го набия. Казах му: Искам да те 
на бия, но съм духовник, не мога да те набия. Но ако можех, щях да те 
сма жа от бой.  Не те ли е срам?!  Водиш сина си да се изповяда, водиш 
на го на църква, бориш се, заведе го и на Света Гора. И кога, мислите, 
го завел? – Излизайки от Света Гора, в Солун. Това бил резултатът от 
Све та Гора. Казах му: махай се да не те виждам пред мене! Ти баща 
(πατέρας)  ли си? Ти си чудовище (τέρας)! Остана втората част от думата. 
Той травматизира детето си, защото младежът беше благородно, чув-
стви телно дете. Заведе детето си, плати на една блудница за такова не-
що?! Ама, къде си мислиш, че се намираш? Как ти е влязла такава идея, 



74

че може да е ощетен от възможност за връзки с жена? Какви са тези 
неща?! Това са трагични, демонични неща... Аз не казвам да налагаш 
на другия чистотата насила – насила Бог нищо не иска да става, но не и 
някакви комплексирани работи, които вършим, достойни за заплюване, 
тоест идва ти да го заплюеш и да си тръгнеш оттам и да кажеш, ако 
това е твоята вяра и връзка с Христос и Евангелието, какво повече да ти 
сторя?...

Борбата за чистота е голяма и чистотата не е само плътска, а съ щест-
вува и душевна и умствена чистота и чистота  на езика, на целия чо век. 
Но и плътската чистота е много важно нещо и човек трябва да вни мава. 
Когато се осквернява една част от човека, се осквернява целият човек, 
и когато се освещава една част от човека, се освещава целият човек. И 
когато ръсим със светена вода човека, благодатта се простира и в ду-
ша та, и в тялото. Затова чистотата е всеобхватна добродетел и обхваща 
ця лото същество на човека. Църквата се моли силно за тези хора, които 
се опитват да живеят в чистота. Църквата разбира, знае тяхната борба, 
знае каква борба води човекът. Светците казват, че този, който е победил 
тялото и обуздал плътските страсти, той е победил природата. А този, 
който е победил природата, наистина е станал свръхестествен човек. Ще 
ми кажеш, кой може да стане свръхестествен човек? Може ли някой? С 
човешките сили – трудно е. С Божията сила е много лесно, в Христос е 
пре-лесно. С Божията сила чистотата, девството, целомъдрието са лесни 
неща, много лесни – когато Бог присъства. Но когато пропъдим Бога от 
нас, тогава всичко отива на кино, нищо не можем да направим.

„Още Ти принасяме тази словесна служба“... за всички, които пре-
бивават в чистота и честен живот. Тоест за тези хора, които водят честен 
и скромен живот. Те може да са милионери, но да са скромни, може да са  
силни, може да е най-силният човек, но да е честен и скромен.

Днес, за съжаление, освен всичко друго, загубихме нашата чест-
ност и скромност и хората вече не знаят какво означава това. Понякога 
виждам момчета и момичета, които обикновено идват да се изповядат, 
и им казвам: обличайте се скромно, за да не им кажа, че са почти голи!  
И те ме гледат и казват: а-а, какво ни има, има ли ни нещо? Не са ли 
ни скромни дрехите? Ама, дъще, за Бога! Това дрехи ли са? – Загуби 
се мярката. Не съществува скромност. И тази скромност не е само в 
дре   хите, това е по-малко зло, а тя липсва в твърде много неща – във 
външния вид, в поведението, в говоренето и т.н.

Ще ви кажа нещо, което ми направи впечатление тази година на 
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лагера (към митрополията) за момичетата. Същото стана и с момчетата 
и нещата там донякъде бяха по-добре. На едно тържество духна вятър  и 
събори хартиен лист на ръководителката. Имаше толкова момичета на-
близо – нито едно не се трогна да се наведе да го вземе. Гледаха гор ката 
жена да се навежда да вземе листа, една друга жена да го гони и хва не. 
Същото стана и в следващия лагер за момичета през този период, пак 
не що падна на земята, но нито едно момиче не помръдна. Това стана 
и при момчетата, защото през онези дни духаше силен вятър. Две-три 
мом  чета обаче хукнаха да хванат листа. На мен ми падна химикалката, 
до като отговарях на техни въпроси, и те се хвърлиха да го вдигнат.

Защо не научаваме нашите деца да имат благородство и скромност? 
Паднало е нещо на някой по-възрастен, вземи го! Бива ли 150 момичета 
да гледат и да чакат от ръководителката да гони листа и ти да не по-
мръд  ваш? А си пъргава като ластик? Никакво трогване. Наблюдавах ги 
– никаква нагласа да помогнат.

На мен тук в изповедалнята ми падна писалката, търкулна се зад 
стасидия 

*. Имаше един ученик от лицея, който се изповядваше; скочи 
и като змия пролази зад стасидия, да я намери! Удивих му се. Казах: 
Как  во дете! Какво благородство има! Какъв юнак! Дори не го помолих 
да го направи, а му казах: остави го, ще го намерим после. Не, отче, да 
ти го дам! Веднага. – Това нещо отразява и благородството на душата 
на човека. Скромността, благородството, любезността са неща, които не 
са само в думите, а във всичко. Скромният човек проявява скромност 
навсякъде и винаги, и в начина, по който седи, яде, смее се, говори. Дру-
гият, който е груб, във всичко е груб. Но това не е хубаво. Бог ни е 
създал не да бъдем груби, а благородни, любезни, Негови деца...

Превод: Константин Константинов

* Църковен стол, редица от столове, наредени покрай стените на храма.
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Лимасолски митрополит Атанасий

„О ВСЕХ И ЗА ВСЯ“

По време на Евхаристийния канон в светата Литургия свещеникът 
чете следната молитва:

„И Той, като дойде, и като изпълни всичко промислено за нас, в 
нощ та, в която беше предаван, или по-точно Сам се предаваше за жи-
во  та на света, като взе в Своите свети и пречисти и непорочни ръце 
хляба...“

Навлизаме в историята на събитията, които са станали веднъж за-
винаги в конкретен исторически момент и участваме в тях чрез Евха ри-
стията. Виждате защо е необходимо да се служи света Литургия и защо 
не можем да стоим само вкъщи и да се молим – защото в Литургията 
участ ваме в събитията на Христос и в Христовата жертва. Ние не раз-
пва ме Христос отново, нито просто наблюдаваме, нямаме някакво 
пред  ставление, а участваме във веднъж завинаги дадената на Кръста 
Хри стова жертва.

„(Христос) благодари и благослови, освети, разчупи и даде на 
Своите свети ученици и апостоли, като каза: Взе мете, яжте, това е 
Моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на грехове.“

Това е делото, което Христос ни завеща: делото на нашето спа се-
ние. Какво прави Църквата? Това е нейното дело. Това е главното дело 
на Църквата: да извършва светата Евхаристия. Да прави това, което 
Хри стос казал в онази нощ, когато предал Себе Си за живота на света, 
и оттогава досега да претворява хляба в Тяло Христово и да Го дава на 
Хри стовите ученици, т.е. на християните.

„А също и чашата подир вечерята, като каза гласно: Пийте от 
нея всички, това е Моята кръв на Новия Завет, която за вас и за мно зи-
на се пролива за опрощаване на грехове.“

Христос предаде Себе Си за живота на света. Христос дойде в све-
та поради тази причина. Той не дойде в света да ни поучава на нещо или 
да ни даде Евангелието, което можеше да изрече чрез пророците. Еван-
гелските поучения можеше да бъдат предадени и по друг начин. Той 
не дойде да ни даде една книга, която се казва Нов Завет, както смятат 
про тестантите, които признават само Писанието. Свещеното Писание 
не е всичко за нас. Ако Свещеното Писание изчезне от Църквата, това 
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пак нищо няма да означава. Да речем, че в даден момент с помощта 
на съвременните технологични средства се намери начин и внезапно 
уни  щожат Свещеното Писание, без да остане нито едно копие. Какво, 
нима в Църквата ще пострада нещо? Абсолютно нищо. Църквата няма 
за основа една книга. Разбира се, Свещеното Писание е основа на Цър-
квата, но не е нейната същност, не е главното дело, което Христос из-
вър ши в света. Главното дело на Христос – и на Църквата – е това, което 
тук се казва: да извършва светата Евхаристия, да претворява хляба и ви -
ното в Тяло и Кръв Христови и да го дава на Своите ученици, за да имат 
вечен живот. Затова отците казват, че когато престане да се служи света 
Литургия, тогава ще настъпи краят на света и светът няма да може да 
съществува. Евхаристията крепи света, Евхаристията създава и е при -
чината за неговото съществуване. Докато тя се извършва, светът ще съ-
щест вува и ще има причина за своето съществуване. Когато пре ста не да 
се извършва, тогава светът няма да има причина за своето съ щест ву ва не 
и ще настъпи неговият край.

„Вземете, яжте, това е Моето тяло“. Конкретно: това е Моето 
тяло. Тоест не е символ, както казват еретиците, а хлябът се претворява 
в Тяло Христово и гръцкият език потвърждава това. Следователно се 
при  частяваме със самото Тялото Христово, което имаме в Тайнството 
Евха ристия. Колко хубаво се казва тук, което за вас се преломява. Кога? 
По време на св. Евхаристия. И къде (се преломява, т.е. разкъсва)? – На 
Кръста. Там, където Христос отдаде Себе Си за живота на света и за 
опро щаването на греховете ни.

Христос отдаде Себе Си и ние приемаме целия Христос в нас. Какво 
става, когато имаме този най-висш дар и благодат – Христос – в нас? 
Ние ставаме едно с Него, ставаме Негови съ-телесници и съ-кровеници. 
Затова е нужно да се причастяваме. Защото, ако не се причастяваме, ще 
умрем (духовно); ако не участваме в Тялото и Кръвта Христови, ще бъ-
дем мъртви, няма да сме живи, душата ни няма да е жива. Затова трябва 
постоянно да се причастяваме с Тялото и Кръвта Господни, за да имаме 
живот. Разбира се, това не става по магически начин. Ясно е, че за да 
се причастим и приемем Тялото и Кръвта Христови, трябва да се под-
гот  вим, да изпитваме себе си, да очистваме себе си чрез покаянието и 
всички средства, които Църквата определя преди свето Причастието. 
Тряб ва обаче да знаете, че не е възможно да живеем в Христос, ако не се 
причастяваме с Неговото Тяло и Кръв.

Цялата тайна на спасението се извършва в светата Евхаристия. 
Виждате колко много се различава идеологията от Църквата. Идео ло-
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гията ти казва идеи: прави едно, прави друго, добри дела, ценности, 
теории, спекулации, хиляди неща. Църквата няма идеи и теории, а има 
съ бития. Евхаристията е реално събитие. Причастяваш се, ядеш и пиеш 
- приемаш Тялото и Кръвта Христови. Това е събитието на Христос, а 
не нещо друго. Всичко останало, т.е. Христовите думи и това, с което 
Църквата ни ръководи и ни напътства, са предпоставки, за да можем да 
се причастяваме. Но това, чрез което влизаме във връзка с Бога, е имен-
но дарът на Евхаристията, светото причастие.

Следователно, делото на спасението се извършва в Църквата, коя то 
служи света Евхаристия. Именно поради тази причина ходим на све  тата 
Литургия. И друг път сме го казвали – не отиваме на църква ни то за да 
слушаме, нито за да гледаме, а за да се причастяваме, т.е. да участ ваме в 
светата Евхаристия. Добре, ще видим и ще чуем. Но ако сме слепи и не 
виждаме? Какво означава – няма ли да отидем? Ако сме глу хи и не чуваме, 
няма ли да отидем? Ако сме в чужда страна, където не разбираме езика, 
примерно в Русия, и не знаем славянски, няма ли да отидем на църква, 
понеже не разбираме езика? Разбира се, че ще отидем. Защото там, където 
има православен храм, в която и да е точка по света, в него се извършва 
същата евхаристийна служба и хората се причастяват със същите Тяло и 
Кръв Христови, с които се причастяваме ние. Затова в миналото, когато 
хората, които имали правилна връзка с Църквата, по време на светата 
Литургия не претендирали нито да разберат, нито да видят, нито дори да 
чуят, а просто участвали с присъствието и с молитвата си в изливаната 
благодат и се причастявали със светите Да ро ве Христови.

За щастие днес се завърнахме към тази правилна връзка, защото 
е факт, че чисто исторически имахме период от няколко десетилетия, 
в които се опитваха да ни представят Църквата като идеология, че тя е 
едно, тя е друго, Христово учение е еди-какво си, в неделното учи ли-
ще ни учиха на някакви неща и лозунги, сякаш сме войници. Какъв е 
лозунгът днес? Какъв беше вчера? – така ни изпитваха. Бяхме се напъл-
нили с лозунги. Не ни учиха на реалното събитие на Църквата: светата 
Евхаристия. А нещата са толкова прости – трябваше само да ни въведат 
в събитията на Църквата и да обикнем Литургията, светата Евхаристия.

От моя малък опит ви питам: защо днес има такова обръщане 
на хората и особено на младите към Църквата, което вече е даденост? 
Ние не искаме зрелищни вливания на тълпи в Църквата, това не ни 
интересува, но имаме факти, налице е огромно възвръщане на хората 
към Църквата. Защо става това? Заради многото проповеди, които пра-
вим? – Не е заради това. Да, трябва да има проповед, трябва да има 
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катехизация, но защо стана това? Защото, за щастие, хората, най-ве че 
младите, откриха богатството на нашата Църква, което е нашето ли-
тур  гийно богослужение, светата Евхаристия. Затова те се връщат в 
Църквата, защото откриват събитието на Евхаристията. Човек може да 
дой  де в храма, да се причасти с Тялото и Кръвта Христови и това за не-
го е опитно преживяване на връзката с Христос. За него Христос вече 
не е идея, не е нещо абстрактно, нещо далеч на небесата, а нещо, което 
е пред него, дава му се, вкусва Го, храни се с Него, става едно с Него, 
Хри стос влиза в тебе, в твоята душа и тяло. Целият човек участва в 
Бо   жията благодат, всички негови членове се изпълват със светлина и 
той се освещава. Ако Христос е дал Себе Си за нас, преломил е Своето 
Тяло за нас и е пролял Своята кръв за нас, тогава какво повече можем да 
кажем? Христос ни изкупи от греха със Своето Тяло и Кръв и ни на пра-
ви способни да вървим към небесното царство.

Свещеникът изрича тези думи, с които и до днес се извършва све-
тото Тайнство Евхаристия. Както при Сътворението Бог казал „пло де те 
се и множете се“ (Бит. 1:28) и Божието творческо слово дало възможност 
на човека да се размножава и да съществува, същото Божие слово било 
дадено в онази нощ с думите: Вземете, яжте, това е Моето тяло... Пийте 
от нея всички, това е Моята кръв. Тези думи са дали силата на Църквата, 
за да може въз основа на тях да извършва светото Тайнство Евхаристия.

„И тъй, като възпоменаваме тази спасителна заповед и всичко, 
извършено за нас: – Това е възпоминание на Христовата смърт, но то 
не е интелектуално, а е участие в Неговата смърт. Така ние отново 
навлизаме в събитието на Христовото пожертване за нашето спа се-
ние – Кръста, гроба, тридневното възкресение, възнесението на не бе-
то, сядането отдясно и славното второ пришествие.“

Ние влизаме или по-скоро излизаме в пространството, където 
вре мето не съществува и няма нито минало, нито настояще, нито бъ-
деще, а всичко е пред нас – дори Второто Пришествие. И какво пра вим, 
помнейки всичко това?

„Тези Твои дарове от всичко, което е Твое, принасяме на Тебе, за 
всички и заради всичко.“

Принасяме на Бога Тези Твои дарове от всичко, което е Твое. Ние 
нямаме нищо. Имаме ли нещо, което да принесем на Бога? След като 
всичко, което имаме, е Негово. Следователно, вземаме от Неговото и Му 
даваме Неговото за всички и заради всичко. В светата Литургия има ме 
това сферично и вечно преживяване на събитията от всемирното домо-
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строителство и спасение. Ние извършваме св. Евхаристия, очаквайки 
Вто   рото Христово Пришествие. След като всичко, което Той ни казал, се 
е изпълнило, остава само едно нещо, което очакваме с голяма носталгия 
и радост. Очакваме момента, в който Христос ще дойде отново, както 
исто   рически дойде преди 2000 години, Той ще дойде отново в конкретен 
ден, неизвестен за нас. Но докато дойде този ден, ние преживяваме съби-
тието на пришествието на Христос в Църквата чрез Евхаристията.

Никой светец на Църквата не е знаел деня и часа на Второто При-
шествие. Затова, когато чувате да ви говорят за дни и часове, да знаете, 
че тези, които го правят, са прелъстени. За нас е достатъчно да очакваме 
Христовото Пришествие, извършвайки света Евхаристия и молейки се. 
Всичко останало, което казват тези хора, са фантазии. Когато дойде 
Анти    христът, няма да бъде нужно да ходим да го търсим. Не се бойте. За 
съжа ление, той ще ни намери и ще го разберем, ще го знаем. Това ще бъде 
явно събитие, няма да бъде нещо, за което трябва да разпространяваме 
брошури, за да го разберем. Затова нека бъдем сериозни и да не се пла-
шим от собствената си сянка, да виждаме привидения и вместо да очак-
ваме Христос, да чакаме Антихриста и постоянно да търсим къде се 
крие, кога ще дойде и дали е дошъл.

Какви са тези неща? Това сериозни неща ли са? Не се занимавайте 
с тях! Това са наивни неща и по този начин понизяваме равнището на 
Църк вата. Това са наивни неща, фантазии и измислици на болни мо зъ-
ци. Презрете тези неща, които ви говорят за Антихриста! Когато той 
дой де, Църквата ще го посочи, светците ще го посочат и няма да оста не 
не разпознат. Бог ни е дал личби и събития, за да го разпознаем. Не ка 
пре станем да се опитваме да докажем нашето съществуване чрез по-
доб   ни неща, които постоянно биват опровергавани и поради които ни 
осми  ват в света. Затова не се занимавайте с тях. За нас е достатъчно то -
ва, което Христос и светците ни казват. Не се занимавайте с дати и с хи-
ля ди други неща. Когато дойде времето, тъй като Църквата е компасът 
на нашето спасение, тя ще ни каже, тя ще ни просветли, Бог няма да 
убеж дава хората по „светски“ начин. Затова е нужно голямо внимание. 
Ние очакваме Второто Христово Пришествие, за нас то е желано и ра-
достно събитие и, очаквайки Христос, презираме Антихриста. Очак вай-
ки Христос и живеейки със сладостта на Неговото очакване, нас не ни 
инте ресуват антихристите. Нека дойдат, нека си вършат работата, а за 
нас събитието е едно – единственото ново под слънцето – Христос и 
нищо друго!

Превод: Константин Константинов



81

Свещеник Александър Сърнич

Свещеник Александър Сърнич е роден през 1978 г. в Чачак. Образование получава в Остра и 
Мър  чаевци. Завършва ду ховната семинария „Св. Три Светители“ в манастира Кърка. 
През 1998 г. постъпва в Богословското учи лище в Сърбине, където училището е преместено от 
Крайна. Завършва Православния богословски факултет във Фоча. 
Ръкоположен е в дяконски чин на празника Рождество на Пресвета Богородица през 2013 г. в Ле-
сковац, а за презвитер – на 22 септември в манастира „Свети Николай“ в Куршумлия. 
Служи в енорията във Вучия.

РАЗМИСЛИ ЗА ЕВХАРИСТИЯТА

Из Правила на светите Апостоли:

Правило осмо. 
*

Епископ, презвитер или дякон, или някой от свещения чин, кой то 
не се причасти при извършване на приношението, да представи при  -
чината и ако е уважителна, нека бъде извинен, а ако не представи при-
чина, да бъде отлъчен от църковно общение като такъв, който е при чи-
нил вреда на народа и е навел подозрение върху тоя, който е из вър   шил 
приношението, като че го е извършвал неправилно.

Правило девето. 

Трябва да се отлъчват от църковно общение всички ония верни, 
които влизат в църква и слушат писанието, но не достояват на молитва 
и свето причастие до края, като такива, които произвеждат безчиние в 
църквата.

Сборникът с правила, от който взех този откъс, е преведен от епи-
скоп д-р Никодим (Милаш) в края на миналия и началото на този век 
– тоест, много преди да бъде поставен въпросът за причастяването. Пра-
вилата на светите Апостолите са събрани и изложени от св. Климент, 
епископ Римски.

Въпреки че това, за което говоря, не е пряко свързано с темата, трябва 
да посветим внимание и на него. Да започнем. Всяка литургия се състои 
от молебни молитви, хвалебни песнопения и благодарствени молитви, 
подредени приблизително в такъв ред, въпреки че хвалебните песни и 
молебните молитви се редуват едни с други в цялото последование на 

* Взето от: www.pravoslavieto.com.
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ли тургията. И така, в самото начало пеем изобразителните псалми, и 
паралелно с това изказваме молби Бог да ни удостои да приемем Светите 
Дарове. Благодарението следва веднага след причастяването.

Иначе в началото, когато не е имало олтар и иконостас, при ча стя-
ването на свещенството и на верните не е било разделено, а първо се е 
причастявал онзи, който е извършвал приношението, след това слу же-
щите заедно с него, а след тях и присъстващите и молитвено участ ва щи 
в приношението. Всичко това е ставало с песнопения и молитви. То га-
ва разликата между свещенството и народа не е била такава, как вато е 
днес. Практиката хората в Църквата да се делят на клирици и ми ряни 
идва от Запада, от Рим, а днес онези, които възразяват на така на ре че-
ните „нововъведенци“, всъщност се опитват да защитават именно тази 
западна практика. 

www

Да отидеш на Литургия неотменно означава да вземеш участие в 
нея – оттук произлиза и думата причастие. Ако не вземем участие, това 
е „произвеждане на безчиние“. Защото какво ни казват литургийните 
мо литви?

На всяка от отслужваните литургии ние просим от Бога да из-
пра ти Своя Свети Дух „върху нас и над тези предлежащи Дарове, по 
милосърдието на Своя Единороден Син... “. А след това свещеникът 
про дължава да Му благодари за това, че не ни е оставил и след като 
сме отпаднали, „но отново си ни вдигнал и не си престанал да правиш 
всичко, докато не си ни възвел на небето и не си ни дарил Твоето бъ-
дещо Царство“. След това извършва приношението, като благодари за 
жертвата на Неговия Единороден Син и моли Небесния Отец да направи 
принесения хляб „драгоценно Тяло на Твоя Христос; а това, което е в 
та зи чаша, драгоценна Кръв на Твоя Христос; като ги претвориш чрез 
Твоя Свети Дух“. Следователно, Служителят призовава Бог да вземе 
участие в приношението с цялото Си същество. Защото без Неговото 
Уча  стие нашето участие не би имало смисъл. Защото тези Свети Тай-
ни трябва да бъдат „на тези, които се причастяват, за бодрост на 
душата, за опрощаване на грехове, за приобщаване със Светия Дух, 
за наследяване на Царството небесно, за дръзновение към Тебе, а не 
за съд или за осъждане“. След това споменават „праотците, отците, 
патриарсите“ и т. н.

Това, което е важно в случая, е да вземаме участие в приношението 
по следните причини:
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– за отрезвяване на душата;
– за опрощаване на греховете;
– за общение със Светия Твой Дух;
– за изпълнение на Твоето Царство;
– за дръзновение пред Тебе.
Заради всичко това се извършва приношението и причастието. 

Ако не се причастяваме, губим и общението с Божия Дух и Царството 
Небесно, а с това губим и себе си във времето и пространството.

Ето защо заради онези, които не се причастяват на Литургията, 
не подобава литургийните молитви да се четат на глас. Защото, ако 
на  стоятелно молим Бог да ни удостои да се причастим и търсим това 
отново и отново, а когато Той ни каже: „Вкусете и вижте колко благ 
е Господ“, ние Му кажем: „Не, Господи, ние не сме достойни“, какво 
правим с това? – Оскърбяваме Го и Го огорчаваме. Представете си, че 
някой иска от нас да направим нещо за него и ни моли, а в този момент, 
когато пристъпим да му помогнем, той каже: „Благодаря, няма нужда, 
ще се справя сам“. Как би се почувствал човек в такава ситуация? – 
Защото ние точно така постъпваме с Христос. Това е сърцевината на 
проблема. Без общение с Бога няма спасение, а ние се правим на по-
мъдри от Бога и биваме неблагодарни за Неговата жертва.

Веднъж някой ми възрази, че думите от молитвата не бива да се 
чуват, защото ако се чуват, Дух Свети няма да слезе на Даровете, тъй 
като те са много точно формулирани, за да се случи това. Естествено, 
това звучи като схващането на египетските езически свещеници, кои-
то вярвали, че ако знаят името на някого от боговете, ще могат да из-
ползват неговите сили, но никой друг не бива да знае за това. Впрочем, 
духът стои над думите. На всяка литургия молитвата на приношението 
се произнася различно, но при всяка молитва Дух Свети освещава Да-
ровете, защото Бог слуша езика на Душата, а не езика на формулите. 
„Но во въведения“ в Литургията са правили много: св. Василий Велики, 
св. Йоан Златоуст, съществувала е и сирийска, и византийска литургия, 
на апостол Марко. След това Литургия на Петър, която е и най-кратка. 
Всички тези различни Литургии не са пречили на Божиите църкви да 
живеят единно в Дух и Истина. А днес само това дали молитвите се 
четат тихо или на глас, от много хора се възприема като пречка за служе-
нието. За какво говори това? – че ние сериозно сме нарушили общението 
със Светия Дух в Църквата.
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А сега да се върнем на темата.
Благодаренето за причастието може да се осъществи само ако сме 

се причастили. Във всеки друг случай то е празнословие. А ако не се 
причастим след благодарението и после си отидем, оставаме небла го-
дарни и с това правим две грешки. Практиката на древната църква е била 
следната: ако човек не дойде на три литургийни събрания, той престава 
да бъде част от Божието събрание. Днес житейските обстоятелства са 
по-различни и може да се гледа със снизхождение на някого, ако не дой-
де на три последователни служби, но вярвам, че всеки от нас може да 
дой де поне веднъж в месеца и да вземе участие в литургията.

Наред с този проблем съществуват и много други, каквито са ези-
кът на богослужението, подготовката за света литургия и т. н. И още 
не що: човек трябва да се причастява винаги, при условие, че не е под 
за прещение.

Превод: Татяна Филева
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Архимандрит Андрей Конанос

 Роден е през 1970 г. в Мюнхен (Германия), а от 1977 г. 
живее в Атина. Завършва класическа гим назия и Бого-
слов ския факултет на Атин ския университет. 
През 1999 г. блаженият архие пи скоп Христодулос го 
ръ  кополага за дя кон, през 2000 г. – за йеромонах, а по-
късно е въз веден в сан архимандрит. Канен е като лек -
тор в много гра дове на Гърция, Кипър и САЩ.
Архи мандрит Ан дрей Конанос е клирик на Атин ската 
архиепископия, богослов и църковен публицист.

НАПРАВИ ТОЗИ НЕВИДИМ ПРЕХОД!

Искам да те помоля за нещо, което не знам дали правиш. Ако го 
правиш, продължи го! Най-вече се обръщам към онези, които слушат, 
които са теоретици в църковното пространство, слушат различни неща, 
ха ресва им да четат, да обсъждат, да се осведомяват, но на теоретично 
равнище.

Искам да те помоля за нещо, което се казва в един псалм: „Вкусете 
и ще видите, колко благ е Господ!“. Не спирайте до това, което другите 
ви казват, не се задържайте в думите, в книгите, в проповедите, в бе се-
дите, в предаванията. Направете този невидим преход в личния си жи-
вот, тази Пасха, приемете Самия Господ, причастете се. Разбира се, не 
моля за това без предпоставки, нито пък общо и неопределено, а искам 
да отправя този моя молба, желание и копнеж. При молитвата чо  век 
говори с Христос, а светото причастие те съединява с Христос и Не-
го вото пресвето Тяло влиза в тебе. Постави си това като цел, направи 
го свой копнеж, замисли се и кажи „Защо не и аз? Защо и аз да не се 
при частя? Защо да не направя стъпката да се приближа към Господа, 
да приема Господа в мене?“. Аз искам да слушаме Христовите думи 
не теоретично, а те да станат и действие. Не го казвам на тебе, ти се 
причастяваш, зная го. И други слушат сега, не си само ти, не си само ти, 
който ходиш на църква всяка неделя и всеки ден палиш свещ, ходиш и 
на Преждеосвещени Литургии, месиш и просфори; не си само ти. Влез 
в себе си и се помоли за другите. Сега говоря на някои други. Да, говоря 
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на тебе, който веднъж ми каза, че години наред не си се причастявал. 
Месеци, но и десетилетия. Говоря и на тебе, сещаш ли се, който ми каза, 
че не си се причастявал от малко дете, оттогава Христос не е влизал в 
тебе. И след това ми казваш, че не можеш да спиш, че си неспокоен, че 
чувстваш, че нещо става в тебе, че животът ти не върви добре. Разбира 
се, че не върви добре! Животът ни не върви добре, ако не тръгне добре. 
Не върви добре, за да разберем грешката си, да се смирим, да коленичим, 
да сведем малко глава да видим какво има вътре в нас и да кажем:

– Господи, къде си? Съществуваш ли? Да не би това, че нямам 
жи  ва връзка с Тебе да е причината моят живот да не върви добре?

Разбира се, че затова животът ти не върви добре. Нямаш досег с 
Христос. Христос не е учение, не е теория, Той е съществуваща Личност, 
жива Личност, която съществува, живее заедно с нас невидимо, тук, в 
този свят, в този живот, пред нас, върху светия Жертвеник, върху светия 
Престол, Христос съществува истински, Тялото и Кръвта Христови. Той 
е навсякъде, намираш Го навсякъде, и там, където си сега, където и да 
се скриеш, Христос съществува, Той присъства невидимо. Той из пъл-
ва вселената. Цялата Света Троица. Тялото и Кръвта Христови оба че 
не присъстват навсякъде. Те съществуват само в Църквата, само в Све-
тата Литургия, където Христос ни призовава да се причастим с Него. 
„Със страх Божий, вяра и любов пристъпете!“. Дойдете, край вече на 
молитвите, на четивата, проповедта, дойдете сега, пристъпете, при бли-
жете се, направете стъпката, приближете се с трепет, но и със страх 
Бо жий и радост, отворете устата си, за да приемете Този, за Когото тол-
ко ва време се молехме да дойде в нас, Когото приближихме, Когото 
прегърнахме, на Когото служим, сега Той дойде в нас. Помолихме се: 
„Като ги претвориш чрез Твоя Свети Дух. Амин, амин, амин!“. Цялата 
Църква Го моли за това. Господи, изпрати Твоя Свети Дух и направи 
този хляб тяло Христово, а тази чаша – честна кръв. Като ги претвориш 
чрез Твоя Свети Дух. Амин, амин!

Да се причастиш, да вземеш Христос в себе си, не го казвам аз, а 
Той Сам го казва. След като казваш, че обичаш Христос, направи това, 
което Той казва.

Някой казва:
– Аз не искам да слушам поповете!
Но и ние, свещениците, не сме точни, защото и ние не слушаме 

всичко, което Христос казва. Всички трябва да слушаме Христос! И ти 
и аз, и всички ние. Нека отидем при Христос, Който ни казва „Вземете, 



87

яжте! Пийте от Чашата всички!“. „Вземете, яжте!“ не е моя заповед, 
не е мой съвет, а съвет на Христос, за Когото казваш, че обичаш и то не 
на теория. „Това правете за Мой спомен!“. Това правете винаги, това, 
което сега ви показвам, Тайнството на Светата Евхаристия, на Светото 
при частие, правете го, причастявайте се, доближете Ме, съединете се с 
Мене, искам го! „Пребъдете в Мене, и Аз във вас“ (Йоан 15:4). Аз съм 
истинската лоза, а вие пръчките. Между лозата и пръчката има много 
тясна връзка, органична връзка, лозата предава живителни сокове на 
пръчката. Не можеш да живееш, не можеш да бъдеш лозова пръчка и да 
даваш плод, грозде, ако не си съединен с лозата. Ще увехнеш, ще бъдеш 
хвърлен в огън. Ще изгориш. Съедини се с Христос. Приближи се към 
Господа. Повярвай в силата на Господа, в силата на Тайнството, в това 
чудо, което става, в Света Литургия. Съединяваш се с Господа, с братята 
си, в онзи час Тялото и Кръвта Господни и нашата кръв се съединяват. 
Стават едно. Кръвта на всички вече е една и съща. Божествена кръв. 
Христос влиза в тебе, целият ставаш осветен, облагодатен, благословен 
от Христос, Господ влиза в тебе, това е велик дар! Невероятен дар! Не 
можем да го проумеем, не можем да го живеем, както трябва, колкото 
трябва. Дори и ангелите се смайват, удивяват и учудват пред това нещо!

Как става това? Как хлябът и виното, как брашното, което до пре-
ди няколко дни е било в някоя мелница, жените отиват и купуват, за да 
приготвят просфората, или други жени вземат от супермаркета и някоя 
пра ви кейк, а ти вземаш един пакет брашно, отделяш го, отнасяш го 
на касата, плащаш, слагаш го при другите неща, отиваш вкъщи и го 
замесваш, правиш хляб, този хляб влиза във фурната, слагаш и други 
неща, как това, което едно детенце го взема и отнася в църква, дава го 
и казва „Отче, мама даде тази просфора за Светата Литургия!“, – 
как тази просфора става тяло Христово? И как виното става Христова 
кръв – виното с консервантите, което се продава по супермаркетите, 
това вино, което пием, го даваме в църква и става Христова кръв. 
Как е възможно това чудо? Това е чудо! Невероятно чудо, най-вели-
ко то чудо в света, което постоянно става между нас. Невероятен 
дар от Господа, дори ние свещениците не можем да го проумеем. 
Вед   нъж един свещеник се изповядал при един светогорец, който го по-
пи тал:

– Отче, дълги години служиш, нали?
– Да, отче.
– Колко пъти почувства, чедо мое, Тайнството като Тайнство?
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– Не много пъти, отче. Не мога да го проумея, защото очите ми 
виждат хляб и вино, помирисвам, усещам го, мирише ми на вино, но не 
е вино!

Вино имаме и вкъщи, хляб ядем и вкъщи. Резултатите от при ча-
стието – тази промяна, която чувстваме, когато се причастяваме, тази 
радост, тази обнова на нашето същество, тази чистота на ума ни, това 
сияние на очите, очите на християните сияят след това, а малките деца 
утихват. Вижте как се причастява малкото дете – след това то утихва, 
причастява се и иска да спи, не е от вкуса на виното, не е от съставките 
на виното, не. Вино има и вкъщи. Това е малка частица от светото при ча-
стие, която даваме на малкото детенце, не му се доспива от това, просто 
сърчицето му утихва, цялото му същество иска да се отдаде, успо коя-
ва се цялата му нервна система и утихва. Забелязали ли сте, когато 
кръ стят малките деца и започнат да ги причастяват, те постепенно 
ста ват кротки, успокояват се, спят по-добре? Дотогава са имали смут, 
свръх напрежение, нервност. Как става това, как се обяснява? Как се 
обя снява, че много хора, които имат сериозни, психологични, лични, 
здрав  ни проблеми живеят със с причастието и животът им се удължава? 
Не изискваме от никой учен да тълкува това, нито искаме да убедим 
някого, просто между нас си говорим това, за да видим чудото, което 
вече живеем. Това е велико чудо.

Познавам една госпожа, болна от рак, която сама ми го казва:
– Мене, отче, лекарите от няколко години са ме отписали. От 

десет години ми казват, че умирам. Умираш, умираш, умираш и ме под-
лудиха. Това е последният път и умираш. И минаха десет години!

Тя самата го живее и така ми го казва. Аз не мога да ѝ противореча.
– Това, което ме държи жива, е светото причастие. При ча-

стя вам се постоянно, моля се постоянно и приемам в себе си Този, на 
Когото се моля. Казвам „Господи Иисусе Христе, помилуй ме!“ и след 
това приемам в себе си Иисус, Когото цял ден призовавам, вземам Го в 
моето същество, в моята плът. Неговата кръв се смесва с моята кръв 
и моето тяло с Неговото Свято Тяло и живея, а учените се чудят и ми 
викат „Как живееш?“

– Защо? Искате да умра?
– Не, нека живееш още хиляда години, но нямаме обяснение как 

още си жива!
Някой друг казва:



89

– Еди–кой си се причасти и умря след това.
Да, и това става, всички ще умрем. И ние, които се причастяваме, 

ще умрем. И заедно с нас и причастието, ние, които ще влезем в пръстта 
ще бъдем погребани и ще се разложим, затова казваме, че причастието 
е „запас за вечния живот“. То е залог за нашето възкресение, заедно с 
нас Христос отново се погребва чрез причастието, което влиза в нашето 
тяло и ние влизаме в пръстта. Но ако се причастя, имам този билет, 
тази увереност, че след като приех в мене Христос, Който е Победата 
над смъртта, Който е Животът и Възкресението, в един момент Господ 
ще поиска и ще съ-възкръсна с Него, с това свето причастие, което 
вече имам в моето тяло. Това е велик Христов дар и не можеш да си 
пред  ставиш от какво се лишаваш, когато не се причастяваш! Защо го 
пра виш? Защо не се приближаваш към Христос? Имаш препятствия? 
Си гурно имаш някакви пречки, нещо, което те възпрепятства, пречи 
ти да се причастиш, определени лични състояния, немощи, грехове, 
ня  какво обременено минало. Хубаво. Ако се случи нещо такова, не го 
оста вяй, не го отхвърляй. Отиди да говориш с духовния си изповедник, 
да ти каже колко време да се подготвиш, да обработиш душата си, да 
се подготвиш; не го смятай за наказание. Това, което той ти налага, не 
е наказание. Той не те наказва, а просто иска да се подготвиш добре, за 
да живееш причастието, защото то не е нещо магично, не нещо, което 
приемам и – изведнъж всичко се променя.

Сещам се, че веднъж едно дете се причасти и брат му не вярваше. 
Той беше близо до него след църква и го попита:

– Причасти ли се?
– Да!
– Как е? Я ми кажи, почувства ли нещо? Нещо промени ли се в 

тебе?
Виж, причастието е нещо, което понякога може да се отмери. Това, 

което чувстваш, е нещо, което можеш да отмериш, вижда се, всички го 
виждат. Понякога обаче то може и да не се вижда. Може да не усетиш го-
ляма промяна вътре в теб, но промяната става. Христос влиза в тебе по 
един таен начин, това е невидим преход, не преход, а по-скоро спиране, 
Христос остава, не минава и отминава през тебе, а остава и живее в на-
шите сърца. Нека се причастим, за да приемем Христос и Той да бъде в 
нас, да обитава в нас. Това се получава.

И тъй, понякога не чувстваш нещо велико, но повечето пъти чув-
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стваш – невероятни промени, чувстваш, помирисваш, докосваш, имаш 
преживявания, които не могат да се обяснят, не се описват в този свят, 
ни то пък трябва да се опишат, нито става въпрос за това да задоволиш 
лю бопитството на другия да му казваш какво чувстваш. Във всеки 
случаи имаме светци и християни, които преживяват невероятни неща. 
След свето причастие не чувстват глад, виждат всичко в светлина, виж-
дат как светлината покрива всичко около тях, нервната им система 
утих ва и не чувстват напрежение за голям период от време и болестта 
им отшумява.

Примерът със св. Йоан Кронщадски е класически. Той вършел 
уни кални чудеса чрез своята молитва и свето причастие. Той ходел 
по домовете, причастявал болните, които придобивали такава сила от 
Све тия Дух, че другите виждали силно осезаеми резултати, тоест този, 
който бил на умиране, чрез причастяването, дадено от св. Йоан Крон-
щадски, се вдигал от леглото и оздравявал. Дали причастието на св. Йоан 
е било различно? Не. Светото причастие е същото, Христос е същият, но 
силата на молитвата и дръзновението на светеца е било различно. Той 
имал дръзновение и приятелство с Христос и въздействал на Христос. 
Един светец може да направи това. Да, пречи ли ти? Един светец мо же 
да го направи, да помоли Господа със своята мощна молитва; и ти мо-
жеш да го направиш, ако имаш тази жива връзка с Христос, ако имаш 
Хри стос за приятел, да Го помолиш за нещо и Той да Го направи. На пра-
ви Христос свой приятел и ще видиш. Ако Той не ти е приятел, не мо-
жеш да разбереш това, което ти казвам. Изглежда ти теоретично, да леч-
но, едностранно изключение. Защо Той прави това? Христос прави из-
клю чения? Какви са тези предпочитания? Той няма предпочитания, ние 
имаме предпочитания и ако предпочетем Христос над всичко, тогава 
Той ни дарява всичко и каквото и да Му поискаме, Той ще ни го даде. 
Така става при светците. Той им дава и те правят чудеса, а чрез свето 
причастие – изключително много чудеса. Така се е променил животът 
на много хора.

Казват:
– Отче, прочете ми молитва! Урочасаха ме. Отче, направиха ми 

магия. Отче...
Нека ти кажа нещо. Какви са тия неща? Направили са ти магия и 

искаш сега да правим нова магия?
– Ама не искам магия, искам да ми прочетете една молитва!
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– Да, ама начинът, по който искаш да ти чета молитва, пак е 
нещо магическо. И ще ти го докажа. Водиш ли църковен живот?

 – Какво е това?
Добре. Не знаеш какво е. Ще ти кажа: църковен живот означава 

да имаш истинска и реална връзка с Христос, опитна връзка, тук и 
сега. Къде живееш? В Атина? В Патра? Някой от Патра ми беше казал, 
че слуша радиопредаванията и понякога се трогва от чутото. Аз му 
отговорих и пак го казвам – това е така, защото ме обичаш. И когато 
обичаш, всичко ти изглежда красиво. И този, когото обичаш, каквото и 
да ти каже, ти изглежда красиво. Дори да не е нещо значително. Тук сме 
и говорим, и вие, които слушате, какво пречи да отправите кратка мо-
литва за другите, които слушат? Има други, които са далеч от Църквата, 
трябва да помогнем на всички с нашата молитва, с нашата любов, с на-
ше то отворено сърце, с истинска прегръдка, с отворен дом, домът на 
на шето сърце, за да можем и другите да привлечем, и те да живеят това, 
което живеем ние – красотата на Христос, красотата на Църквата. И 
така, където и да живееш, Христос, в Когото вярваш, се въплъщава, 
живее в твоето реално място, в твоя квартал. Има ли храм наблизо?

– Има.
– Е, това ще рече да водиш църковен живот, да ходиш на църква, 

не неопределени думи, нито теории, ако искаш да се избавиш от това, 
което казваш, че са ти направили магия, че си се забъркал в окултизма.

Ще видите, че хората постепенно ще започнат да разбират, че съ-
щест вува онзи невидим и духовен свят, за който Църквата от векове учи. 
Това са познати преживявания на Църквата. Ние не ги научаваме сега, 
не чакаме някакво телевизионно предаване, за да научим, че съществува 
таен свят. Не са ни неизвестни кроежите на сатаната, казва св. ап. Павел, 
знаем неговите изкушения, знаем Божието присъствие, присъствието на 
ангелите. Хората постепенно ще започнат да се замислят и да идват в 
църква, ще видите. Ще видите, защото нещата натам водят. Далеч от 
Христос човекът подлудява; близо до Христос пак се подлудява, но от 
щастие, от радост, това е друга безумна лудост, много красива лудост, 
която ти дарява благоразумие, мъдрост, прозорливост и проницателност. 
Да виждаш ясно света, да виждаш ясно живота. Няма да се отървеш от 
лудостта в този свят! Или ще се подлудиш близо до Христос, от любов 
и щастие, и ще казваш:

– Господи, благодаря Ти за това, което ми даде!
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Разказвам това за един мой познат, който ми каза:
– Прославям Бога, отче, за дара, че съм близо до Църквата, че 

ме взе оттам, където бях, където живях, и ме доведе тук!
Ако не си близо до Църквата ще се подлудиш от друго. От твоя ум, 

от ходенето по лекари, от психологични проблеми, от безизходиците в 
живота, от проблемите на живота, от болести, от смъртта, от уволнения, 
от безработица, от лудостта на живота. Животът без Христос е лудост. 
И толкова време се опитвам да ти покажа, че Христос не е нещо мъгляво, 
не е нещо неопределено, а нещо, което се въплъщава тук и сега в твоя 
живот, в твоя квартал, до тебе. Ако сега излезеш навън, сега храмовете са 
затворени, вечерта църквата е затворена. Хубаво щеше да има отворени 
църкви през нощта. Защо казвам това? Защото мнозина биха искали да 
отидат в някой храм в един и половина през нощта. Някой, който се е 
скарал с жена си, който тряска вратата, вдига се, излиза от къщи и би 
искал да намери някоя друга отворена врата, защо да не отиде в храма, 
вместо да отиде в някой бар да седне да отморява, да пие и да се напие, 
да съгреши? Колко хубаво би било да има отворени храмове вечер, да 
прие  мат такива хора. Въпрос обаче е кои от нас, свещениците, биха мог-
ли да приемем тези хора и какво ще им дадем, какво ще им кажем? Ние 
би трябвало да имаме такъв пламък в душата, такава святост, да има-
ме Христос в сърцата ни, в очите ни, в устата ни и Него да дадем. В 
противен случай всички хора биха идвали и биха казвали:

– Все същото. Ходих при него и не ми каза нещо особено. Е, 
познатите неща. Не ме подкрепи. Не ме ободри.

Въпреки това Христос, иконата на Господа, свещта, която човек 
ще запали, радостта на Христос в храма, където особено е осезаемо 
Неговото присъствие, би дало нещо на душата на човека.

Върви в храма вечерта, там се събират и други хора, молят се, 
палят своята свещ, но има и някои моменти, в които се събират всички 
хри стияни, на Светата Литургия, на някое последование, на вечернята 
и всичко е хубаво. И всичко това дава Божията благодат и чувстваш 
утеха, чувстваш топлината на Бога в сърцето си, може би не разбираш 
всич ки думи, но разбираш, че нещо става там, нещо тайнствено, не що, 
което те докосва до сърцето дори да не познаваш много хора и дори 
някои там да са малко странни, дори клисарят да ти казва:

– Не стъпвай там, мини оттам, внимавай да не накапеш със 
свещите, не вдигай шум!
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Може да ти кажат различни неща, не прѐчи, ти не отиваш заради 
това. Ти отиваш да намериш Христос. И тъй, Христос присъства в 
храма във всеки един момент, но телесно и онтологично присъства в 
све тото причастие. Неговото Тяло и Кръв не присъстват на вечернята, 
на Великото повечерие, на някое друго последование, а когато се из-
вър шва св. Евхаристия, Светата Литургия, тогава Христос идва сред 
нас, и всички се молим за това. Благословен Идещият в името Господне, 
казваме в Трисветата песен. Очакваме Господа, Който идва, след малко 
Той ще бъде сред нас, Бог се въплъщава, Бог пак става Човек, отново 
живеем Неговата жертва, която веднъж е била принесена на Голгота, 
веднъж се е разпнал на Кръста, но тази жертва пак присъства пред 
нас и това Тяло и Кръв зове, зове към Бога и иска нашето опрощение. 
Той отново взема всичко върху Себе Си, като с гъба обира собствената 
ти нечистота, собствената ми нечистота, собствената ми греховност, 
собствената ти греховност, нашите проблеми, тревоги, притеснения. 

Господнето Тяло и Кръв е тук, а ти не отиваш да се причастиш и 
искаш да ти чета молитва против уроки, не отиваш да се причастиш и 
искаш да направя водосвет вкъщи или маслосвет и искаш да вземеш хля-
бове, да правиш петохлебие. Откога не си се причастявал? Три години. 
И какво да правиш с петохлебието? „Аз съм хлябът на живота, Който 
слиза от небето“ – казва Христос, истинският Хляб, Хлябът, който 
ще ядеш и ще се наситиш, а не петохлебието, което сам ще направиш. 
Какво да го правиш петохлебието, ако в тебе не влезе Хлябът на живота, 
Който е Христос? Какво да ги правиш имената, които даваш и искаш да 
ги чуеш, ако не вземеш в себе си Самия Господ?

Оттам ще тръгнеш, това трябва да бъде твоят копнеж. Всички 
Тайн ства, всички петхолебия, елеят, който носиш в църква, свещите, 
които палиш, въгленчетата, които даваш, каквото и да даряваш, всичко 
трябва да те води до причастието, до единението с Христос. В противен 
случай ще бъде неуспех. В противен случай сякаш отиваш до ръба на 
извора, водата тече, ти си жаден, слагаш ръката си и си тръгваш, без да 
утолиш жаждата си, нищо не си взел, животът ти не се променя.

Затова виждате човеци, които са почувствали светото причастие, 
които са живели Христос чрез причастието, които не се тревожат и 
инте ресуват от други неща. Дори и за нафората, ако не успеят да вземат. 
Търчи единият, търчи и другият, какво раздават, върба, цветя от Кръста 
и т.н., това не е всичко. В Църквата всичко това са второстепенни неща. 
Всичко това разхубавява първото и уникално събитие. Но ако не си 
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направил основното, за какво да правиш всички второстепенни неща? 
Какво да правиш с върбата, която вземеш вкъщи, ако не си приел Самия 
Господ, Който е причината за този празник, Който е създал Църквата за 
този празник, с тази цел? Христос ни е оставил Своето учение, Своите 
слова и преди всичко пресветото Си Тяло и Кръв. Той ни ги е оставил, 
за да се съединим с Него, а ти не се причастяваш, толкова време не си се 
причастявал и ми казваш:

– Защо Господ не ме просветлява? Как да тръгна напред и да се 
оженя? Защо нещата ми в живота не се уреждат бързо? Какво става, 
та в живота ми всичко върви назад? Защо не се променя нещо, което 
очаквам? Целият ми живот е наопаки!

Разбира се, че животът ти ще е такъв. Добре да разбереш, че жи-
вотът ти не върви добре. Защото ако животът ти във всичко вървеше 
добре, ти би казал:

– Добре си прекарвам, няма ми нищо и ако Христос съществува, 
какво да правя!? Нещо трябва ли?

Да. Знаеш ли, че нуждите, болката, скръбта са благоприятен кли-
мат? Естественият климат на човека е нуждата. Когато човек чувства, 
че има нужда, се обръща към Христос. Когато чувства, че има пари в 
банката и всичко му е перфектно, къщата, зимата – топлина, лятото – 
свежест, нищо не му липсва, всичко е като по часовник, обикновено за-
бравя Бога, не търси Христос. Повечето хора търсят Христос от нужда и 
нуждата е характерен белег за човека. Още с излизането от утробата на 
майка си имаш нужди, ако те оставят, умираш. Христос е отъждествил 
твоето битие с нужди. Постоянно имаме нужди – да ядем, да пием, да се 
облечем, студено ни е, искаме храна, имаме телесни нужди. Човекът има 
нужди. И така, нуждата от избавянето от болката, от удовлетворяването, 
от здравето, от това да излезем от задънената улица, всичко това те води 
към Христос, кара те да потърсиш Христос. Затова Христос позволява 
да се случат всички тези неща в живота ти, затова закъсняваш в живота, 
затова претърпяваш неуспех, затова се измъчваш, затова ядеш шамарите, 
за да разбереш да гледаш в правилната посока. Шамарът те обръща в 
друга посока. Не е там това, което търсиш, потърси другаде, потърси 
Христос! Повтарям, не като някакво магическо действие, не просто да 
отидеш, а както Христос иска. Да разбереш, че Той е решението на твои-
те проблеми.

Веднъж един човек отишъл при стареца Паисий и му говорил 
за различни неща, за своите проблеми, като искал старецът да му ги 
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разреши. Старецът Паисий го слушал. Колко часа говорил, говорил, 
изморил стареца, който от любов проявявал търпение. Любовта означава 
да имаш търпение, това, което аз не мога да правя, нямаме това търпение 
да изслушваме. Това е тайната на светците, те проявяват търпение, но 
ти казват една дума, дават една рецепта, едно хапче и ти хоп, на часа 
оздравяваш! Затова мълчанието понякога е по-добро. Накрая старецът 
Паисий му казал, тоест дал му лекарството:

– Ще отидеш на църква, ще се изповядаш и ще се причастиш!
– Значи, отче . . . за това, което ви казах, ще ми кажете ли нещо 

за проблемите ми?
– Казах ти, чедо мое – ще отидеш на църква, ще се изповядаш и 

ще се причастиш!
– Но аз ви казах толкова други неща? За работата ми, за жена 

ми, за децата ми, за близките ми, казах ви проблемите ми в семейството 
и търся помощ!

– Това е помощта! Направи това и ще видиш! Направи го и Бог 
има грижата!

Той си тръгнал от Света Гора, пълен с разочарование, и си казал:
– Жалко за разходите, ходих на Света Гора да чуя нещо велико. 

Е, това го знаех.
Знаел го, но не го прилагал. Сега обаче старецът Паисий му го ка-

зал и той решил да опита.
Светецът казва една дума, един съвет, толкова прост, толкова ле-

сен и този съвет крие цялото решение на проблема ти. Той отишъл, изпо-
вядал се, причастил отишъл на Света Гора и старецът Паисий му казал:

– Какво стана накрая? Всичко наред ли е?
– Бре, отче, как стана това нещо?
– Кое?
– Това, което казахте, накрая това беше решението. Това реши 

всичките ми проблеми. Христос, с Когото се причастих. Вие, отче, можете 
ли да обясните как става така, че ми решихте проблема толкова просто, 
докато другите, при които ходих, повече ме объркаха и нямаше край? 
Как се обяснява това, отче?

– Бре, чедо мое, виж! Нещата са прости. Когато човекът се 
съеди ни с Христос, тогава Христос му дарява всички блага на Авраам. 
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Всичко ще ти даде Бог, стига само да Го потърсиш, и след като Бог 
управлява целия свят, след като Той управлява твоя живот, професията 
ти, здравето на детето ти, нервите на жена ти, икономическите ти 
про блеми, всичко, което те занимава, Той ще устрои всичко. И тъй, 
кога то се съединиш с Устроителя на вселената, с Управителя на целия 
свят, и направиш Христос твой приятел и се свържеш с Него, е, Той 
ще ти даде и всичко друго. Той затова те оставя да имаш пре меж-
дия толкова време – казал старец Паисий, за да Го намериш, да Го 
потърсиш, да се разтревожиш, да кажеш „Нещо в живота ми не върви 
добре!“ и да отидеш при Него.

Това и станало.
– Леле, отче, имате право!
Нашето спасение е просто, просто е да отидеш в рая, лесно е, 

знаете ли колко струва? Нищо!
Както отново казва старецът Паисий:
– С един сухар като гориво ставам астронавт. Ям един сухар, 

отправям молитва и пътувам по-далеч от астронавтите, стигам до 
трона на Бога, който е по-високо от звездите, с един малък сухар!

www

Някои казват, че Църквата трупала пари. Човече, влез в храма и 
не пускай пари, вземи свещта така и я запали. Никой нищо няма да 
ти каже, казвам ти го. Ще вземеш една свещ, ако нямаш пари, защото 
някои казват, че в Църквата всичко е пари, експлоатация. С парите от 
свещите се плаща електричеството, плаща се на хората, които работят 
в храма, за чистотата, и ти допринасяш, но остави това, ако не знаеш 
и се скандализираш, не давай пари. Ти отиди да намериш Христос, да 
на мериш Бога. За да намериш Бога обаче, за да се причастиш, първо 
трябва да се изповядаш, да откриеш изповедта и тогава ще се подготвиш 
прилежно, за да се причастиш, което ще ти дари всичко, от което имаш 
нужда. От каквото и да имаш нужда. Това може да стане веднага, може 
да стане след малко, но едно нещо ще стане веднага. Кое ли? Ще се 
съеди ниш с Христос. Това е най-висшето. Без значение дали ще намериш 
работа, която търсиш, дали ще се върне девойката, която обичаш и те е 
на пуснала, дали детето ти, което е болно, ще оздравее и се смазваш от 
при теснение, без значение от всичко това, ти ще се съединиш с Христос, 
Който е изворът на всички дарове и на всяко благословение.

Това е лекарството за безсмъртие, то е залог за нашето нетление, 
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сила и здраве. И тъй, приближете се, приближете се към светото при-
частие, но има път, чрез изповедта. Върви първо да изповядаш конкретни 
неща, да намериш по-каноничния свещеник, който свещеник искаш, 
друг път може да говорим подробно за изповедта, сега казвам само ня -
кои общи, кратки и практически неща. Намерете някой свещеник, ду-
хо  вен изповедник, не е нужно човек постоянно да сменя духовния си 
изповедник. Кажи конкретни неща, като имаш за основа Евангелието, 
а именно, че крия егоизъм, егоцентричност, злоба, омраза, ревност, 
мъст, тежки грехове – убийства, прелюбодействие, аборти, беззакония, 
всичко, с което осъзнаваш, че си огорчил Христос, всичко, което те е 
изхвърлило от любовта, от общението с лицата на другите.

Всички сме грешни, всички сме чеда на Адам, на първия Адам и 
се опитваме да станем чеда на втория Адам, на Христос, бидейки вече 
чисти и възродени. Това обаче е пътуване, път, и ние не сме стигнали до 
края, пътьом търсим прошка. Ще отидете при духовния си изповедник. 
Знаете ли колко време е нужно, за да направите това? Три минути. 
Проб  вайте да видите колко грехове можете да кажете за три минути, 
не истории, не истории от създаването на света, истории, откакто се 
пом  ниш, събития и обстоятелства, не многословия, не такива неща, го-
во рим за грехове. Когато отиваш при лекаря и имаш тежка болест, не 
почваш раздумка, нито му казваш:

– Елате да пием кафе!
А му казваш:
– Докторе, страдам!
– Какво имаш?
– Имам болки.
Събличаш дрехата си и му показваш болното място. Край! Нито 

срам, нито нищо, чувстваш, че умираш, чувстваш, че ако лекарят не 
при ложи лечение, не направи операция, ще умреш, оставяш детайлите, 
вто ричните неща, навлизаш в същността и казваш същността на не ща-
та, които те занимават. Това е изповедта, всичко друго е обсъждане, уте-
шения, чувства, общуване, което също е хубаво и благословено, но не е 
изповед. Изповедта е да изповядаш, че не вървиш добре, да изповядаш, 
че си се отклонил от климата на Христовата любов, че си се сгромолясал, 
да кажеш всичките си неуспехи. Това иска не обсъждане, а:

– Отче, направих няколко аборти! Отче, нараних съпруга си! 
Кра дох, живях в разврат, убих!
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Различни грехове, един по един.
Веднъж дойде един човек и за две минути направи такава изповед, 

че не можах да се сдържа и започнах да плача. Две минути, и той ме на-
ка ра да плача, без да го упреквам, защото беше толкова ясен, толкова 
ка те горичен за себе си, толкова искрен, толкова откровен, толкова сми-
рено, истинно и прямо, че като чуваш това, се разтапяш.

Виждал съм и други, които ти говорят безкрайни часове и не про-
сто не искаш да плачеш, а те заболява глава, обхваща те негодувание и 
му казваш:

– Човече, разбрал ли си какво ти има? Разбрал ли си проблема 
си, греха си? Разбрал ли си с Кого говориш сега, разбрал ли си, че се 
обръ щаш към Христос и на Него казваш греховете си, за да можеш 
да се причастиш? Ако искаш раздумка, ако искаш обсъждане, върви 
при съседа, приятеля си, някой познат, пийте едно кафе и му говори 
до сутринта, тук не си дошъл да разговаряме, дошъл си да си кажеш 
ра  ната. Кажи я, за да се успокоиш, покажи я, за да се успокоиш. Ако 
нямаш, прослави Бога! Кажи, „Отче, подвизавам се и с Неговата 
благодат вървя добре!“ и е приключено! Не мъчи себе си, не мъчи и мене 
и всеки друг духовен изповедник! Така трябва да ходиш на изповедта.

Сега, ако твоят изповедник предвид времето, което има, предвид 
разсъдителност, с която преценява, знае и отсъжда, от любов, от жертва, 
от смирение ти каже: „Чедо, седни да говорим, не бързай, имаме време, 
да седнем 20 минути, 30 минути, един час“ – да бъде благословено! 
Радостта и щастието са твои – изповедникът да ти отдели това време да 
общуваш с него. Да кажеш, да си отвориш сърцето, да кажеш и други 
неща, да. Но грехът ти, изповедта ти, това да изкараш отровата, която 
криеш в сърцето си, егоизма си, не иска повече от три минути. Това нещо 
трябва да го систематизираш, да го направиш ясно и конкретно в себе 
си и да го изповядаш. Това е затруднението, защото се затрудняваме 
да признаем греховете си пряко и не искаме да обвиняваме себе си, не 
иска ме да се поставим на обвинителната скамейка, на мястото на ви нов-
ния и да кажем:

– Господи, съгрешавам и няма да говоря със заобикалки, а оти-
вам направо в същността!

Отбягваме това и казваме хиляди други неща, без да стигаме до 
същността.

– Отче, виждаш един много голям егоист, и егоизмът ми се 
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проявява по тези и тези начини, направил съм това и това, постъпвам 
така, провалих се в любовта, в смирението!

Отваряш сърцето си, покайваш се, трогваш се и плачеш от болка 
за себе си и от любов, че Христос те обича. Христос те обича и отиваш 
там, именно защото Христос те обича още преди да се изповядаш. Вни-
ма вай! Христос ти е простил още преди да се изповядаш. Кога? На Гол-
го та. Отче, прости им! Той е дал опрощението.

– Тогава защо е нужно да се изповядвам?
Отиваш от благодарност, от любезност да кажеш на Христос, че 

признаваш и приемаш дара, който ти дава – опрощението. Затова отиваш 
и се изповядваш, затова отиваш да вземеш този дар, който Господ ти дава, 
величието на изповедта. То е много голямо и несравнено. Пред иконата 
на Господа можеш да кажеш каквото искаш. Да се изповядаш пред нея 
също не е лошо нещо. Вземи иконата на Христос, коленичи, плачи, гово-
ри, кажи му болката си, отвори сърцето си сякаш имаш Господа пред 
себе си. Какво би Му казал? Говори Му. Почувствай присъствието на 
Госпо да. И това е хубаво. Много грехове се опрощават, казва св. Йоан 
Златоуст, и чрез нашата молитва. Казваме го на св. Литургия всеки път: 
... опрощение и оставление на греховете и съгрешенията ни от Господа 
да изпросим. Молим Господ да ни прости греховете и целият народ 
отговаря: Подай Господи! Дари ни, Господи, този дар, който търсим, и 
Господ го прави.

Големите грехове – друг въпрос е кои са големи и кои са малки – са 
това, което чувстваш, че вътрешно те разтърсва, че те потриса, които не 
са станали ей така, по човешки. Не може някой да каже пред иконата, че 
е убил човек. На човек ще го кажеш. Защо? Защото така е казал Христос. 
Ако Христос ни е казал да го казваме пред иконите, щяхме да го казваме 
на иконите. Христос ни е казал да го казваме на хора, подобострастни на 
нас, без да има някаква разделителна вратичка и прозорче – има лична 
връзка, гледам те в очите и ти ме гледаш и нека ни е срам, не пречи. И 
при лекаря ме досрамя, когато ми каза: „Свали расото да те прегледам, 
да видим дали нямаш пневмония!“, досрамя ме, но го направих. Срамът 
спасява в този етап от твоя живот, в изповедта. Срамът е нужен, помага 
ти. Срамът не е грях, хора сме и нека ни досрамее от нашия егоизъм. 
Казваш, как ще приема това, което сега казвам? Ще се засрамиш. Пред 
иконата не те е срам. Значи нещо не е както трябва. Защо там не се сра-
му ваш? Защото не чувстваш толкова живо присъствието на Господа. 
Когато обаче виждаш човека, когато имаш тази видима точка, един човек 
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пред себе си, тогава се смиряваш, това унизява твоя егоизъм, разкрива 
и примката на дявола и изкарваш греховете на дявола, откриваш ги, 
извеждаш ги на светлина, разбиваш мита за очарованието на греха и 
казваш:

– Ето къде стигнах накрая с това, което ми казваше изкуше-
ние то, че ще ме направи щастлив. Ето какво направих! Това и това и 
това...

Това те смирява. И след това свещеникът ще ти каже да се подготвиш, 
за да приемеш Христос в себе си и тогава ще преживееш нещо, което 
никога не си преживял, и тогава ще кажеш едно голямо „Благодаря!“ на 
Христос, ще кажеш „Господи, вземи ме, не ме интересува кога ще умра, 
животът ми е изключително красив, искам да живея хиляда години 
в този живот, защото много ми харесва, но в същото време искам и 
да умра, не ме интересува, защото това, което търся, хубавото, го 
намерих! И това е Христос!“

 Това е Христовата любов. Да чувстваш, че Бог те обича, където и 
да си, каквото и да си направил, в какъвто и хал да си, в която и пропаст 
и да си пропаднал, който и грях да си направил. Всичко ти се опрощава. 
И ако изповедникът ти говори рязко и те нарани, той не е този, който 
ти трябва. Ще потърсиш и ще намериш изповедник, който не се кара, 
не защото прикрива греховете, а защото обича грешника и знае, че сме 
подобострастни човеци и е изпълнен с милосърдие и любов. И ако някой 
път ти се скара малко повече, добре, не пречи. Ти вземи опрощението, а 
остави резкия тон на изповедника, ти си опростен. От великата радост 
на опрощението ще забравиш неговата рязкост и ще бъдеш избавен и 
щастлив. Ще ти го кажа отново, да го кажа шепнешком? Или силно? Не 
знам.

Моля те да се причастиш!
От години не си се причастявал, от месеци, приеми Господа, не 

сам, а ще отидеш, както казва Църквата, ще направиш това, което правя 
и аз, и всички свещеници, и както правят всички християни, ако искаш 
да си християнин и искаш да имаш сигурността, която Христос дава в 
обятията на Църквата. Ако искаш да импровизираш от себе си, прави 
каквото искаш. Пак ще се върнеш и ще кажеш:

– Имаш право, импровизацията никъде не води.
Само дето ще бъдеш еретик, ще бъдеш егоист, ще правиш рево лю-

ция, бунт, повторение на прародителския грях. Ще търсиш да се спа сиш 
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по свой си начин. Трябва не по твой начин, а както Христос ни е казал, 
Който е наш Спасител, наш Избавител.

www

Всички имаме голяма отговорност за всички – за хората от блока, 
от другите апартаменти, малцина се причастяват, за съседите, за прия-
телите, за целия свят. От голямата радост, която чувстваме близо до 
Христос, би трябвало във всеки един миг да казваме:

– Господи, къде са другите? Господи, направи нещо да се спасят 
и другите! Господи, тази радост, която изпитвам, не искам сам да я 
живея, искам да я споделя, искам да споделя и с други любовта, коя то 
ми даваш, искам да общувам с лицето на моите братя! Господи, напра-
ви нещо всички да станат едно и на Пасха, и на всяка света Литургия, 
която се извършва; и подготвени, на всяка неделна Литургия при вся-
ка възможност да се причастяваме с Господа мислено – всеки миг, 
вся ка минута, казвай „Господи, Иисусе Христе, помилуй ме“, но освен 
мислено и всеки миг, това да стане и осезаемо, видимо, вкусвайки, с 
усет в устата, в сърцето, в цялото ни същество!

Превод: Константин Константинов
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Виктор Судариков

Виктор Судариков е отговорен редактор на портала 
„Пра  вославие и мир“. 
Има висше образование по ин же  нерни и физико-мате-
матически науки, кандидат на нау ките. 
Съавтор е на справочника „Православная Москва“.
От 2000 г. е участник, а от 2006 г. е администратор на 
форума на дякон Андрей Кураев. 
Женен, с двама синове на 13 и 11 години.

НЕ ЗА ОСЪЖДАНЕ ...

Ние знаем какво не трябва да ядем и какво трябва да прочетем; но 
нали за нас е по-важно да знаем какви трябва да бъдем?

В този печален случай се получава, че думите за взаимна любов и 
живо един ство в Христос се превръщат в ня как ва формалност. Излиза, 
че те се произнасят с език на службата, но в дей стви телност не значат 
нищо в отношенията с ближните. Но Господ иска не нашите думи, а ума 
и сърцето ни.

 Често задават въпроса за подготовката за причастяване със светите 
Тайни – какво правило трябва да изпълним, какво да прочетем, какво 
може и какво не може да ядем. Много по-рядко се задава въпросът: а 
как ви трябва да бъдем, за да се причастим със светите Тайни „за опро-
ща ване на греховете и за вечен живот“?

Да видим какво казва за това богослужебният чин. „Да възлюбим 
един другиго, та в единомислие да изповядваме“ – възглася дяконът в 
началото на литургията на верните.

След това служещият свещеник се покланя пред трапезата (т.е. 
Пре   стола), на която са поставени покритите Свети Дарове, целува тях 
и края на престола с думите: „Ще Те възлюбя, Господи, Крепост моя, 
Господ е моя твърдиня и мое прибежище“ и след това се извършва „це-
лув ката на мира“ между служещите с думите „Христос посреди нас“ 
– „Е и ще бъде“.
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„Това символично трябва да означава пълното вътрешно при-
ми рение между християните, имащи намерение да участват в тайн-
ственото жертвоприношение. Заповедта на Спасителя (виж: Мат. 
5:23-24) непосредствено предписва първо да се примирим с брата си и 
едва след това да принесем жертвата на олтара.

Но това примирение и единодушие не е само чисто нравствено, то 
означава не само наличие на любов и примирение между принасящите 
жертвата, а трябва да бъде и единомислие, и пълно духовно единение. 
Затова непосредствено след целувката на мира се възглася Символът 
на вярата, като мерило за догматическото единомислие на всички хри-
стияни“.

Архимандрит Киприан Керн. „Евхаристията“ 

Някога целувката на мира се е извършвала между всички хри стия-
ни, молещи се в храма.

И така, от самото начало на християнството Евангелието, апо сто-
лите и светите отци от първите векове са установили като необ ходимо 
условие за служене на божествена литургия (а всички при част ници са 
нейни служители) единната вяра, нелицемерната любов един към друг 
и примирението с всички.

Ако човек е отпаднал от църковно общение и после се е покаял, 
не   говото присъединяване, свидетелство за единството му с братята във 
вя рата и любовта, също се е извършвало чрез съвместно служене на ли-
тур гия и причастяване.

А сега какво се случва? Много често християните се отличават не 
с любов един към друг, а с високомерие, с взаимно унижаване и осъж -
дане – било по политически, по национални, културни, църковно-би-
тови, семейни или някакви други мотиви.

Несъгласният с нас брат публично се представя или като злонамерен 
лъжец, или като недоучил глупак или изобщо като низък човек. Ако се 
съди по многобройните дискусии и писма в интернет, от критика на 
мне нията (а в нещата, които не са свързани с вероизповеданието, мне-
ния та в Църквата могат да бъдат много различни) хората – в сан или без 
сан – много бързо преминават към лично унижаване на събратята, а по-
ня кога и на пастирите, съслужителите и архипастирите.

Един мой приятел, дългогодишен свещенослужител, ми писа, че 
вед нъж му се случило да служи литургия със свещеник, който открито 
го мразел. Какво да прави? „Да откаже ли да служи? Не, с този няма да 



104

служа?! Но с тях служел и епископ. Значи, ще се окаже, че и епископът 
не ми е угоден? Как да постъпя?“

В този печален случай се получава, че думите за взаимна любов и 
живо единство в Христос се превръщат в някаква формалност. Излиза, 
че те на службата се произнасят словесно, но в действителност не значат 
нищо в отношенията с ближните. Но Господ иска не нашите думи, а ума 
и сърцето ни.

Същото се отнася и за случаите, когато миряните започват да уни-
жават свещеника или да подкрепят такова унижение. Става дума не за 
критика на възгледите (никой от нас не е безгрешен, както и възгледите 
могат да бъдат различни), а именно за надменност и лично осъждане. 
Как след това миряните ще се причастят от ръцете на свещеника, когото 
са осъдили?

Накрая, същото се отнася и изобщо за осъждането на едни хри-
стия  ни от други – насмешка, високомерие, унизителни етикети и т.н. 
Ако ние смятаме себе си за християни – значи всяка дума трябва да бъде 
произнесена така, сякаш стоим пред Христовата Чаша – тя е и мерило за 
нашите думи и дела. Как ще се решим да кажем нещо на някого, ако утре 
ще бъдем заедно на литургия? Или как – ако утре Господ ме призове при 
Себе Си на съд и ме попита за отношението ми към ближния – каква 
съдба ще ми бъде приготвена, ако се отнасям така към него?

Така можем да намерим отговор какви трябва да бъдем, за да се 
причастим не за осъждане...

Превод: Татяна Филева
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Отец Николас Рафаел

Служи като директор на духовните организации 
на младежите и младите пълнолетни хора за ме-
трополията на Ню Джърси. Той, съпругата му 
Ол га и децата им Гарбиел и Андрю, живеят в 
Литъл Фолс, Ню Джърси.

СВЕТОТО ПРИЧАСТИЕ:  
АБСОЛЮТНАТА НАСЛАДА ЗА НАС

Адаптирано от проповед на св. Макарий Нотарас,  
Коринтски архиепископ от 18-ти век, за светото причастие

Колко често взимате причастие? Всяка седмица? Един или два 
пъти месечно? Какво ще кажете за веднъж или два пъти годишно?

Определено е добре и полезно да приемате свето причастие оби чай-
ните един или два пъти годишно, но да го приемате по-често е много по-
добре! Запомнете, колкото повече човек се приближава към светлината, 
толкова по-добре започва да вижда. Колкото повече се приближава до 
огъ ня, толкова по-повече се стопля. Колкото по-близко пристъпва човек 
към светостта и благочестивите мисли, толкова по-свят става. Колкото 
по-често човек се приближава до Бога в светото причастие, толкова по-
ве че ще получава просветление, утеха, удовлетворение и святост. Ако 
сте достойни за причастяване два или три пъти годишно, със сигурност 
сте достойни и по-често!

Какво ни спира от по-често причастяване? Понякога това е нашият 
собствен мързел или небрежност към подготовката по правилния начин. 
Може би сме се прибрали прекалено късно събота вечер и искаме да си 
поспим? Какъвто и да е отговорът, всички трябва да преразгледаме лич-
ния си живот и да си зададем въпроса: „Достатъчно често ли се под-
гот вяме?“
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Какво се случва с телата ни, ако не се храним подходящо, за да 
под  държаме физическото си здраве? Ставаме уморени, мудни и почти 
без жизнени. Щяхме ли да преживеем, ако ядяхме храна само два или 
три пъти годишно? Разбира се, че не! Човек трябва да се храни еже-
дневно, за да поддържа тялото си здраво. Същият е ефектът, когато сами 
се лишаваме от причастие, духовното храна за здравето на душата ни. 
Ста ваме уморени и мудни да ходим на църква. Отдалечаваме се все по-
ве че от Бога. Душите ни стават безжизнени!

Единственото очевидно заключение е следното: подготвяйте се за 
причастяване по-често. Не чакайте специалните празници или поводи. 
Всяка отслужвана Божествена литургия е Неговото Велико угощение! 
Идвайте и Го приемайте често, позволявайки на душите си да празнуват 
на трапезата на скъпоценните Плът и Кръв Христови, пожертвани за 
всички нас.
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Протойерей Сергий Правдолюбов 

Протойерей Сергий Анатолевич Правдолюбов е роден 
през 1890 г. в село Маковеево, Рязанска губерния, Ка-
си  мовски уезд. Баща му – протойерей Анатолий Ав дее-
вич Правдолюбов, е свещеник в същото село, в храм 
„Успе ние на Божията майка“.
Според определението на Св. Синод на Руската пра во-
славна църква, през 2000 г. протойерей Сер гий Прав-
до  любов е провъзгласен за светец като све ще но из по-
вед  ник на вярата и е причислен към събора на ру ски те 
новомъченици и изповедчици.

ИЗТОЧНИК НА БЕЗСМЪРТИЕТО 

До моите деца и внуци.
Как да прекарваме постите и как да се готвим за изповед и при ча-

стие със Светите Христови Тайни.
В името на Отца и Сина, и Светия Дух!

Тайнствата изповед и причастие
Какво щастие за човека е установяването на такова Тайнство, как-

вото е изповедта! Ако го нямаше, грехът така би омотал човека, че той 
би се задушил без благодатта на Светия Дух!

И така, християнино, цени това велико тайнство изповед, по-често 
пристъпвай към него, пристъпвай с подобаваща и внимателна подготовка. 
Помни, че тайнството изповед е слъзната баня на пакибитието. Говоря 
така подробно за това, за да знаете към какво пристъпвате. Затова, след 
ка то се подготвите и разбирайки самата същност на изповедта, при стъп-
вай те със страх и трепет, защото Христос невидимо стои, за да приеме 
ва  шата изповед.

Вярата, че Сам Христос приема нашата изповед, че Той иска и мо-
же да ни прости греховете, че след изповед ние си отиваме чисти от 
все ки грях, е абсолютно необходима за каещия се, защото тайнството 
се извършва според вярата. Преди изповед поискай прошка от всеки, от 
когото имаш възможност, и прости на всичките си врагове от цялото си 
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сърце. Разказвай подробно за греховете си, без да скриваш нищо. Всеки 
укрит грях не само не се прощава, но и става двоен грях, на душата 
на каещия се ляга тежко бреме и той си отива от духовната лечебница 
неиз целен.

След като получиш от Бога прошка на греховете си чрез свещеника, 
имай твърдото намерение да промениш своя живот и отсега нататък се 
старай да живееш като истински християнин. Като се настроиш така, 
ти не само ще очистиш душата си от всички свои грехове, но и ще се 
под   готвиш за превеликото тайнство на причастието с Тялото и Кръвта 
Хри  стови. За причастие, освен прочитането на установеното правило, 
не се изисква някаква особена подготовка. Подготовка за него е самото 
го  веене през седмицата и правилно извършената изповед. Ще кажа ня-
кол  ко думи и за самото свето причастие. Когато Господ бил на земята и 
учел народа и Своите ученици, чрез тях Той научил и нас на това велико 
тайнство:

„Моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият 
хляб е Онзи, Който слиза от небето и дава живот на света“ (Йоан. 
6:32-33)... „Аз съм хлябът на живота“ (Йоан. 6:48).

„Бащите ви ядоха мана в пустинята, и умряха; а хлябът, който 
сли за от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм жи-
вият 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“ (Йоан. 6:49-51).

„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 последния ден. Защото 
плът та 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“ (Йоан. 6:53-57).

Юдеите се съблазнили и роптаели против Него, но Той не ги вър-
нал. „Тогава Иисус рече на дванайсетте: да не искате и вие да си оти-
дете? Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти 
имаш думи за вечен живот“ (Йоан. 6:67-68). И учениците повярвали в 
Него и останали с Него...

Така учел Господ за причастността по време на Своя земен живот. 
В навечерието на Своята кръстна смърт, на Тайната вечеря на Велики 
чет въртък, Той причастил учениците със Своите Тяло и Кръв. И ко га то 
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те ядели, Иисус взел хляб, благодарил, благословил, преломил и, по да-
вай ки им, казал: „Вземете, яжте: това е Моето тяло“. И като взел 
ча   шата и благодарил, им я подал и казал: „Пийте от нея всички; за що-
то това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за 
опрощаване на грехове“ (Мат. 26:26-28).

Така Христовите ученици за пръв път се причастили със Светите 
Тай ни. „Това правете за Мой спомен“ (1 Кор. 11:24) – казал Господ. И 
учениците го правели, правят го и сега. В светата православна Църква 
Тай ната вечеря се извършва на всяка Литургия. Предлаганите на света-
та Трапеза хляб и вино, без да изменят своя вид и вкус, със силата на 
Светия Дух се претворяват в Честно Тяло и Честна Кръв на Господа и 
Бога и наш Спасител Иисус Христос, – и на всяка Литургия вярващите 
могат да се причастяват със Светите Христови Тайни точно така, както 
някога на Тайната вечеря апостолите се причастили от ръцете на Самия 
Спасител. Причастявайки се, християнинът приема Самия Христос. Тя-
ло то и Кръвта Христови влизат в плътта и кръвта на човека и така се 
извършва чудото на вселяването на целия Христос в човека-християнин. 
Извършва се това, за което говори светият апостол: „... вече не аз живея, 
а Христос живее в мене“ (Гал. 2:20).

При това става и още едно чудо. Причастилият се с Тялото и Кръв-
та Христови посява в своето същество залога за възкресението във Веч-
ния Живот: „Който яде Моята плът и пие Моята кръв... Аз ще го въз-
кре ся в последния ден“ (Йоан. 6:54).

Това тайнствено, но действително влизане на Господ Иисус Хри-
стос в съществото на християнина прави така, че християнинът и жи вее 
с Христос, и умира с Него, и с Него ще възкръсне в последния ден. Знай 
това, християнино! Пристъпвай към Светата Чаша с истински страх Бо-
жи и жива вяра, и с благоговение пий от този Източник на без смър тието.

Отивайки си от Светата Чаша, имай пасхално настроение. Ти 
праз    нуваш Пасха! Твоята лична Пасха. Ти ще възкръснеш в последния 
ден, както е възкръснал Христос. Не заставай на колене до вечерта. Нека 
ду хът ти се радва и ликува... Често си казвай: „Слава на Тебе, Боже, 
слава на Тебе, Боже!“

Ще ви кажа още няколко думи, чеда мои! Моето заминаване от 
вас е близо! Може би вече няма, както преди, сам да ви подготвям за 
достойно прекарване на поста и за тези велики Тайнства. Затова ви моля 
и умолявам: строго спазвайте постите, никога не яжте нищо блажно 
ни то в сряда, нито в петък, нито по време на пост. Нека всеки от вас си 
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пре пише моето смирено послание. Препрочитайте си го през всеки пост 
и се старайте в съгласие с него да прекарвате постите и да пристъпвате 
към великите тайнства на изповедта и светото причастие. Молете се за 
мен, а аз ще се моля за вас, за да бъдем заедно с Витя, Серьожа и Во ло-
денка в Царството на нашия Небесен Отец и Господ Иисус Христос, по 
благодатта на Светия Дух. Амин.

Малеево. Каменоломните

Ноември 1944 год.

Превод: Татяна Филева
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Свещеник Бобан Димитриевич

ДА БЪДЕШ ХРИСТИЯНИН И 
ДА (НЕ) СЕ ПРИЧАСТЯВАШ

Целта на човешкия живот в рамките 
на господстващата потребителска кул ту-
ра се свежда до задоволяване на же ла-
ния   та и нуждите, които животът налага в 
съвременния свят. Граничните житейски 
ситуации, в които стигаме до съзнанието 
за преходността на човешкия живот, че-

сто ни изправят пред въпроса за смисъла на живота.
Може ли той да се сведе до създаването на колкото е възможно по-

добри условия за живот и задоволяване на личните прищевки, навици, 
стра сти, удоволствия, ако през всичко това се прокрадва опитът на 
всеоб  щата преходност, изменчивост, тленност и смъртност? Не са ли 
всич ки наши цели, към които се стремим, всички условия за живот, кои-
то създаваме, всички желания, навици и наслади, които се опитваме да 
удо влетворим, само опит да забравим за смъртността и преходността 
на човешкото съществуване? Не са ли стабилността, сигурността и 
комфор тът, за които толкова копнеем в живота, само опит за прео до ля-
ване на смъртта, или бягство от смъртта, която е единственото си гурно 
нещо?

С думите на Еклисиаст „Суета на суетите – всичко е суета!“ (Екл. 
1:2) Свещеното Писание показва именно безсмислието на човешкото съ-
щест вуване, безсмислие, породено от преходността и смъртността на 
това съществуване. В този смисъл целокупното Свещено Писание, Ста-
рият и Новият Завет, говорят за смъртта като за последен враг на човека 
и на творението изобщо, за враг, който е победен едва чрез тайнството 
на Христовото Възкресение. За победата на Христос над смъртта го-
во ри св. ап. Павел, позовавайки се на пророк Осия, като казва: „Де ти 
е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?“ (1 Кор. 15:55). Тази по -
бе да на Христос в Църквата става и наша. Тя ще се прояви в своята 
пъл  нота едва в бъдеще, чрез пълното осъществяване на Царството Бо-
жие. Св. ап. Павел говори за това в Посланието до Римляни, когато 
каз ва, че Христос е „първороден между многото братя“ (Рим. 8:29) и 
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че „всички твари заедно стенат и се мъчат досега; и не само те, но и 
ние сами, които имаме начатъците на Духа, и ние сами стенем в себе 
си, очаквайки осиновение – изкупване на нашето тяло“ (Рим. 8:22-23). 
Сле дователно църковното разбиране за смъртта, изразено в Свещеното 
Пи сание и в творенията на светите отци, е негативно. Смъртта е „враг“, 
който обезсмисля и разрушава човешкия живот, нещо, което трябва да 
бъде преодоляно и победено.

Победата над смъртта

За това как се побеждава смъртта в Църквата, говори свети апостол 
Павел в Послание до Ефесяни. Уводът на това Послание представлява 
бо гословски химн в проза, посветен на домостроителството на спа се-
ние то от смъртта и греха, събитие, което е осъществено в Личността на 
Господ Иисус Христос (Еф. 1:3-14). Въз основа на този откъс виждаме, 
че пришествието, въплъщението на Господ Иисус Христос всъщност е 
осъществяване на вечното намерение, на Божията воля да сътвори све-
та, който вечно ще живее в общение с Него. Според основното учение 
на Църквата светът е сътворен от нищото. Като такъв той сам по себе 
си, според свойствата на своята природа, според причината за своето съ-
щест вуване, няма вечност в себе си. Светът трябва да бъде във връзка, 
в отношение с Бога, за да може да съществува. Най-съвършеното и най-
пълно осъществяване на тази връзка, отношението, което прави въз-
можно и самото съществуване на света, се е случило с изпращането на 
Еди нородния Син Божи в света. В Личността на Сина Божи вечната, 
бо жествена природа се съединява със сътворената и преходна човешка 
при  рода. Това съединяване е свободно и любовно, което значи, че чо-
веш   ката природа не престава да бъде човешка и сътворена, и въпреки 
това, вследствие на това съединяване, става безсмъртна и непреходна. 
За това св. ап. Павел е казал, че „велика е тайната на благочестието: 
Бог се яви в плът“ (1 Тим. 3:16). В своето слово „За Въплъщението“ све-
ти Атанасий Велики казва, че опасността от изчезване на творението 
е склонила Сина Божи да се въплъти. Той развива тази мисъл, позо-
вавайки се на евхаристийния опит на ранната Църква. Свети Игнатий 
Бо  гоносец още преди него е изразил този опит, наричайки светата Евха-
ристия „лекарство на безсмъртието“. Тук присъства и идеята на свети 
Ириней Лионски, която свети Атанасий продължава и задълбочава, ка-
то изказва своята заключителна мисъл за въплъщението на Сина Бо-
жи: „Син Божи е станал Син Човечески, за да стане синът човешки 
син Божи“. Това светоотеческо учение има своята непоклатима основа 
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в Свещеното Писание на Новия Завет. Едно от местата, директно изя вя-
ва щи това, е апостолското четиво на Рождество Христово (Гал. 4:4-7), в 
кое  то се казва, че Бог, „когато се изпълни времето, изпрати Своя Син 
(Еди  нороден)... та да получим осиновението“. Очевидно е, че според 
уче нието на ранната Църква, Личността на Господ Иисус Христос пред-
став  лява една възможност за човека и света да преодолеят смъртта и 
тле нието. Тази възможност за вечен живот е подарена на човека като 
пси  хофизическо същество, което значи, че вечният живот не се отнася 
са мо за някакво безсмъртно съществуване на човешките души.

Да вярваш в Христос и да (не) ходиш на църква

Своята вярност, своето следване на Христос, приемането на Хри-
стос за основа и смисъл на живота си човек проявява чрез своя аске ти -
чен (подвижнически) живот. Именно, Христовите думи: „Който оби ча 
баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене“ (Мат. 10:37), 
както и думите: „Който не взима кръста си, а следва подире Ми, не 
е достоен за Мене. Който е запазил душата си, ще я изгуби, а кой-
то е изгубил душата си заради Мене, ще я запази“ (Мат. 10:38-39), и: 
„Не можете да служите на Бога и на мамона“ (Мат. 6:24) (парите, бо -
гатството, в най-широкия смисъл на думата: на света и неговите цен но-
сти), показват, че всичко в живота на християнина се оценява през приз-
мата на неговата любов към Сина Божи. Той е върховното мерило за 
отно шението на християнина към целия свят. Естествено, тук не става 
дума за игнориране на отношенията, които човек установява в света, а 
за тяхното преобразяване и въплъщаване в Христовата тайна, в тайната 
на обезсмъртяването на творението.

Оттук можем да направим извода, че когато става дума за спасението 
в Христос, са необходими две неща. Първо, това е вярата в Господ Иисус 
Христос като Спасител от смъртта и греха. Второ, това е проявяването 
на тази вяра в аскетичния (подвижническия) живот на хората. Можем да 
отбележим, че нито единият, нито другият елемент – нито вярата, нито 
животът според тази вяра – сами по себе си не представляват пречка за 
индивидуалистично разбиране за християнския живот. Очевидно това, 
че вярваме в Христос, не значи, че трябва и да ходим на църква. Също 
така, ако някой се подвизава и живее според Божиите заповеди, пак не 
значи, че той трябва да ходи на църква. Днес нерядко се среща и едното, 
и другото. Много са хората по света, които не участват в църковния жи-
вот, но вярват в Господ Иисус Христос. Също така има много почтени и 
мо рални хора и извън Църквата, както и извън християнството изобщо. 
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Основният въпрос е: дали в тези случаи, когато съществува вяра и нрав-
ствен живот, а липсва тяхното въплъщение и осъществяване в Църквата, 
мо же да се говори за християнска идентичност и за спасение. Ако се 
съ ди по думите на Свещеното Писание на Новия Завет и по опита на 
ран  ната Църква, спасението ни е дадено в Христос също така, както 
ни е дадено и в Църквата. Местата в 1 Кор., 13 гл. и Рим., 13 гл. говорят 
за Църквата като за общност на Тялото Христово. В Деяния на светите 
апо  столи Господ Иисус Христос дори се идентифицира с гонените хри-
стия ни, тоест с Църквата (Деян. 9:4-5).

Ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете...

Христос е заповядал и завещал на Своите ученици да се при ча-
стя  ват с Неговите Тяло и Кръв. Това е дадено като единствен начин 
те действително да бъдат в общение с Него и така да придобият вечен 
жи вот (Иоан. 6; Лук. 22). Не е случайно, че Църквата още в Новия За-
вет се идентифицира с евхаристийното събрание, със събранието на 
при частниците на Тялото и Кръвта Христови, със събранието, кое то 
е наречено Тяло Христово. Единственото автентично и истинско про -
странство, единствената атмосфера и среда за спасение, участие във 
веч  ния живот и придобиване на пълна християнска идентичност, как то 
и осъществяването на смисъла на човешкия живот, ни се дарява из клю-
чи  телно в Евхаристията, в причастяването с Тялото и Кръвта на Господ 
Иисус Христос. Участието в Евхаристията е проява на единството на 
всич ки верни. То е съборно дело, в което участва цялата Църква. Затова 
и Господ Иисус Христос казва: „Пийте от нея всички...“ (Лук. 22). Вя-
ра та и животът според нея могат да имат значение единствено при на-
ше то участие в евхаристийното събрание. В противен случай, ако вя-
ра та и нравственият живот не се осъществяват в светото причастие, те 
остават опит само на отделния човек. Каквото и значение и тежест да им 
приписват, в този случай те не са спасителни.

До това заключение стигаме въз основа на опита на ранната Църква, 
според който вярата и начинът на живот, произлизащ от вярата, са били 
неделими от евхаристийния живот на Църквата. Било е немислимо да 
вярваш в Христос, а да не бъдеш член на църковната общност. Самото 
членство в църковната общност се е проявявало чрез причастяването. 
Член на Тялото Христово е този, който се причастява с Тялото и Кръв -
та на Господ Иисус Христос. Не е било възможно да се говори за при-
над лежност към Църквата без принадлежност към евхаристийното 
съ брание и причастяването на всички. Това ясно може да се види в 
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Посланието до коринтяни (1 Кор. 10-11), в посланията на свети Игнатий 
Богоносец, както и в цялото Предание на Църквата. Думите на св. ап. 
Павел в Посланието до галатяни: за осиновяването, за това как чрез 
Хри стос ставаме синове Божии по благодат, се осъществяват в светата 
Евха ристия.

Ако не участваме в Евхаристията, нашата вечна идентичност, 
веч ният живот, който ни се дарява в Господ Иисус Христос, остава 
неосъществен. В този случай нашият живот бива „неуспешен“ въпреки 
целия подвиг, въпреки усещането за спасение, което ни предлагат вя-
ра та в Господ Иисус Христос и подвижническият живот, чрез който 
се проявява тази вяра. По-просто казано, без осъществяването, без из-
пъл   нението на вярата и подвижническия живот в Евхаристията, ня ма 
спасение. Не са случайни думите на Господ Иисус Христос в Еван ге-
лие то: „Ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръв та Му, 
не ще имате в себе си живот“ (Иоан. 6:53). Затова в ранната Църква 
причастяването със светите Дарове постоянно и винаги, когато се е 
служела света Евхаристия, се е смятало за необходимо за вечния живот 
и изразявало единството на всички верни в Христос. Светото при частие 
е било съборно дело – дело на общността, а не само на отделния човек, 
който се освещава.

Появата на християните – „наблюдатели“

Осъществяват ли своята християнска идентичност онези, които 
вяр  ват в Христос, стараят се според своите възможности и дарби да жи -
веят по Божиите заповеди, а се причастяват епизодично – например по 
време на пост? Как осъществяват своята християнска идентичност и 
призвание – синовството по благодат, безсмъртния и вечен живот в Хри-
стос – онези, които през повечето време от годината не се причастяват? 
В съгласие ли е това с древнохристиянското разбиране за светата Евха-
ри  стия като съборно, общо дело на цялата Църква, задължително за 
всич  ки християни? Това разбиране е предполагало приемането на свето 
при частие винаги, когато се служи Евхаристия. Целта на Евхаристията 
– което и много по-късно, през ХV век, ще кажат светите Николай 
Кавасила и Симеон Солунски – е била само една: причастяването на 
вер ните. Къде е разликата между верните на самата Литургия, когато 
не се причастяват, и многото хора по света, които вярват в Господ Иисус 
Христос и се стараят да Го следват в своя живот, но не вземат никакво 
уча стие в живота на Църквата? Кое изразява идентичността на тези вяр-
ващи, ако не светото причастие? Как се осъществяват безсмъртието и 
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спасението в този случай? – Това са въпроси, на които не можем да да-
дем еднозначен отговор. Въпросът, на който бихме могли много точно 
и прецизно да отговорим, е следният: защо, как и кога се е стигнало до 
та зи практика на периодично, рядко причастяване? В кратък историко-
богословски преглед ще покажем невъзможността да се позоваваме на 
съществуващата практика на автентичното Предание на Църквата.

Необходимостта от решаване на този проблем не е просто нечия 
бо гословска любознателност. Тя се отнася до въпроса за вечния живот 
на всеки човек, смятащ се за православен християнин.

Показахме спасителното значение на светото причастие, при ча-
стя  ването като завещание и заповедта, която Христос ни е оставил, до-
ка  то дойде в пълната Си сила и слава, както и че светото причастие е 
де ло, в което участва цялата Църква, изразявайки с това своето един-
ство в Христос. С такъв подход към светата Евхаристия се срещаме в 
Све  щеното Писание на Новия Завет и в Преданието на ранната Църква. 
Про мените настъпват през четвърти век на християнството. Огромни 
ма си хора са приемали християнската вяра само номинално – заради 
при  вилегиите и облекченията, което им носела принадлежността към 
Цър квата. Мотивът, за който говорим, е придобил особена сила след 380 
– 381 г., когато християнството е обявено за държавна религия. Това 
довежда до спад на ревността за участие в евхаристийните събрания. 
Църквата се е опитала да преодолее този спад, вземайки на поместните 
и на вселенските събори канонични решения, изключващи от Църквата 
всички, които без причина не се причастявали няколко седмици. 
На този въпрос са посветени например 21 правило на Елвирския съ-
бор, 2 правило на Антиохийския събор, 8 и 9 Апостолско правило,  
66 правило на Трулския събор и др. Паралелно с това, от ІV век, под 
влия ние на монашеската практика, се възприема нов обичай: служене 
на света Евхаристия и извън „евхаристийните“ дни (събота и неделя). 
Св. Василий Велики свидетелства за това как Евхаристията се е служела 
дори и четири пъти в седмицата. Новият обичай е въведен от желание 
и ревност верните да се причастяват колкото може по-често. Впрочем, 
практическите съображения са довели до други последици. Невъзможно 
е било всички верни от една Църква физически да се съберат на едно 
място – на евхаристийно събрание – повече пъти седмично. Участниците 
в Евхаристията вече не били едни и същи на всяка Литургия. Верните 
постепенно оставали с впечатлението, че Евхаристията не е съборно дело 
на цялата Църква и служение на целокупния Божи народ, а само един 
све тотайнствен чин, извършващ се независимо дали всички верни са 
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събрани заедно. Това довело и до следните последици: ако Евхаристията 
се служела повече пъти в седмицата, а вярващият не е бил в състояние да 
ходи на Литургия всеки път, а само понякога (например на празничните 
или неделните Литургии), тогава не е трябвало да се причастява винаги 
– независимо че не се е причастявал и на онези Литургии, на които 
поради своята работа или по други причини не е можел да присъства. 
Така появата на номинални християни и практиката на почти ежедневно 
служене на Евхаристия довели до появата на онази група верни на 
Литургията, които наричаме „наблюдатели“, онези, които присъстват на 
Литургията, но не се причастяват. Въпреки че каноничното наследство 
на Църквата осъжда такова явление, с времето, особено след Трулския 
събор (VІІ-VІІІ в.), тази практика става все по-честа. През ХІІ и ХІІІ в. 
тя ще стане и доминираща.

1 КОР. 11:28-29

Такова развитие на ситуацията, при което в светата Евхаристия 
не са участвали всички верни, е определило и причастието като чин на 
ин дивидуално освещаване, а вече не като съборно дело на Църквата. Ко-
га то свети апостол Павел в 1 Кор. 11:28-29 говори за самоизпитването и 
недостойното причастяване, той всъщност е казал това, критикувайки 
коринтяните за техните разделения, за отсъствието на любов в тяхното 
общество. Това е очевидно въз основа на цялата 10 и 11 глава на това 
по  слание. Там апостол Павел им говори, че тяхното недостойнство е 
свър зано с отсъствието на жива общност в Коринт, основана на лю бов-
та, за техните разделения, вражди и взаимна омраза. Затова ги при зо-
ва  ва към самоизпитване: ако се делите помежду си и ако се мразите 
– тогава как ще се причастявате заедно? Светото причастие е проява 
на единството, проява на нови, любовни отношения, в които влизаме 
в евхаристийно общение с Христос. Как ще се причастявате с едните 
Тяло и Кръв на Господ Иисус Христос, когато не се понасяте едни 
дру ги? Когато причастието, вследствие на горепосочените фактори, 
е започнало да се възприема като средство за освещаване на отделни 
хо ра в Църквата, – тези думи на ап. Павел са били извадени от своя 
историко-евхаристиен контекст и пренесени в сферата на подготовката 
на самите отделни хора за света Евхаристия. Състоянието на перио-
дич  но причастяване, преобладаващо в практиката от ХІІ и ХІІІ век, 
е започнало да се оправдава с аргументите на личното достойнство 
и недостойнство. До оправдаване на тази практика се стига едва след 
като тя се е утвърдила. Самата тя не е възникнала от този аргумент – 
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подготвеност или неподготвеност, – а когато вече станала доминираща, 
започнала да се защитава с този аргумент.

Благодатта на опрощаването и удостояването

Никой не е оспорвал необходимостта от подготовка за светата Евха-
ристия. Впрочем целият християнски живот е една подготовка за нея и 
за пришествието на Господ Иисус Христос. В целия християнски живот, 
а и в подготовката за светата Евхаристия, ние виждаме собственото си 
недостойнство пред Бога и пред любовта, която Бог е проявил към нас 
в домостроителството на спасението. Постът, молитвата, изповедта са 
сред ства, с които изразяваме своята отдаденост на Бога, своето покая-
ние и воля да бъдем причастници на божествения живот. Впрочем, 
пър  во началното общо спазване на светата Евхаристия не е водело до 
не посредствена връзка между практиката на поста и изповедта и прак-
ти  ката на причастяването. Едва по-късно новото разбиране за светата 
Евхаристия като средство за освещаване на отделните хора е довело до 
свързване на поста и изповедта с възможността за причастяване.

Автентичната и първоначална практика на църковното Предание 
е предполагала и спазването на постите като израз на отдаденост на 
Бога в очакване на Христос, Който пак ще дойде. Оттук Господ казва, 
че Неговите ученици ще постят, когато Той си отиде от тях. Постът не 
е бил непосредствено предварително условие за свето причастие. По 
време на пост хората са постели и са се причастявали, през ра дост ните 
дни са блажели и пак са се причастявали. И в двата случая се е под-
раз бирало не идолопоклонническо отношение към храната, при кое то 
храната не се е смятала за смисъл на живота. Що се отнася до све тото 
тайнство изповед, то е било определено за онези, които са били из клю-
че ни от Църквата и които в тайнството на изповедта отново са се при-
съе динявали към Църквата. Днес за верните е логично, че им е необ-
хо дима изповед предвид тяхното дълго непричастяване. Практиката 
на всекидневната монашеска изповед пред своя духовен отец през ХІІІ 
и ХІV век е навлязла и в енорийската практика на Църквата, така че 
но вата, монашеската форма на изповед е заменила онази нейна форма, 
която в първите векове се е отнасяла само за изключените от Църквата. 
Сега това свето тайнство, с оглед на рядкото причастяване, се извършва 
над всички, които са в Църквата. Преди опрощаване на греховете се е 
по лучавало на самата Евхаристия, за което свидетелстват и ектениите 
на Литургията: „Прощаване и оставяне на греховете, от Господа да 
просим...“. Трябва да се има пред вид, че благодатта на Светия Дух на 



119

Литургията с нищо не е по-оскъдна, дори ако щете, не е по-различна от 
онази, която някога в светото тайнство покаяние и изповед се е давала на 
изключените от Църквата, когато са се присъединявали към църковната 
общност.

Роля за преобладаването на такова отношение към светите тайн-
ства е имало и попадането на Църквата под влиянието на Запада, кое-
то идва още от времето на падането на Византия. Оттогава светите 
тайн  ства до голяма степен се смятат за елемент на религиозността 
на отделните хора, а членството в Църквата вече не е мерило за уча-
стие  то на верните в светата Евхаристия като свето тайнство на цър-
ков ното единство във вярата, любовта, живота. Оттогава верният 
е принуден да се срещне със светото причастие от перспективата 
на своите потребности, на своята подготвеност или неподготвеност. Той 
сам става мерило за своята духовност и за духовността на другите хора, 
за  щото, въпреки свидетелството на Свещеното Предание, утвърдени 
ста тут на верния става, че не може да се причастява често. Тази практика 
е станала „православна“, въпреки че тя е плод на индивидуалистичната 
ре лигиозност и западните влияния.

Достойни за свето причастие, или проява на гордост...

Трябва ли да се причастяваме, когато съвестта ни често сви де тел-
ства, че сме грешни и недостойни?

Отговор ще ни дадат следните примери на светите отци. Св. Йоан 
Касиан казва: „Не трябва да избягваме светото причастие защото се 
смятаме за грешни. Трябва да пристъпваме към светото причастие 
още по-често заради лечението на душата и очистването на духа, но с 
такова смирение, че наистина да се смятаме за недостойни... Наистина 
да се чувстваме така и още по-силно да желаем това лекарство за 
на шите рани. Иначе, недопустимо е да приемаме светите Тайни ряд-
ко (например веднъж в годината), както правят някои, смятайки, че 
осве щаването с Тайните принадлежи само на светиите. По-добре е да 
мислим, че светото причастие е това, което ни очиства, а следователно 
и освещава. Такива хора (които рядко се причастяват) проявяват по-
ско ро гордост, отколкото смирение, защото, приемайки светите Тайни 
например веднъж в годината, те се смятат достойни за тях. Много 
по-добре е в смирение на сърцето, знаейки, че никога не сме достойни за 
тях, да приемаме светите Тайни всяка седмица за изцеление на нашите 
болести, отколкото, заслепени от гордост, да смятаме, че след една 
го дина (или някакъв по-кратък период) сме достойни да ги приемаме“.
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Да се вслушаме и в св. Йоан Златоуст, който казва: „Има случаи, в 
които свещеникът не се различава от миряните, а това става при при-
стъпването към светите Тайни. Те са дадени на всички еднакво, защото 
на всички нас се предлагат едно и също Тяло и една и съща Чаша“.

В този смисъл и св. Николай Кавасила казва, че „ако някой, имайки 
възможност да пристъпи към евхаристийната трапеза, не го направи, 
той няма да получи освещаването, което тя предлага, и то не защото 
не е пристъпил към нея, а защото не е пристъпил, имайки възможност 
да го направи... Как може някой да вярва в нечия любов към Бога, когато 
човекът е имал възможност да приеме светите Тайни, а не ги е приел?“

Да си припомним и думите на св. Анастасий Антиохийски, който 
казва, че „ако, като хора, падаме в някакви човешки прегрешения, които 
са простими (тъй като падаме в тях или с език, или със слух, или с 
очи, или от суета, или от скръб, или от гняв, или от нещо подобно), то 
укорявайки себе си и изповядвайки се на Бога, да се причастяваме със 
светите Тайни, вярвайки, че причастяването ще ни бъде за очистване 
от тези грехове. Но ако, впрочем, вършим някои тежки, лукави, телесни 
и нечисти грехове и сме злопаметни към ближните си, докато не се 
покаем както подобава, не бива да се докосваме до Божествените 
Тайни. Понеже като хора падаме в много грехове, Бог ни е дал раз лич-
ни жертви за опрощаване на греховете. Милостинята, като и съкру-
ше  ното сърце, са някои от жертвите, които очистват греха. Ако 
при насяме на Бога тези и подобни жертви, ние, въпреки своите чо-
веш   ки недостатъци, можем да пристъпваме към светите Тайни със 
страх, трепет и умиление. Този, който пристъпва към светите Тайни 
със страх, трепет и умиление, получава опрощение, а този, който при-
стъп ва без страх и с пренебрежение, получава наказание“.

Отговорността
Нима страхът Божи и Божията любов, към които призовава ли-

тур  гийният възглас, се проявяват единствено чрез поста и изповедта, 
съответно и когато хората рядко се причастяват? Не е ли целият хри-
стиян ски живот, не само през постните, но и през блажните дни, подвиг 
и борба за Христос?

www

Днес голяма част от верните смятат, че е по-благочестиво да не 
се причастяваме постоянно – поради многото прегрешения, които вър-
шим. Смята се, че постоянното причастяване е голяма отговорност, 
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коя то навлича след себе си осъждане, ако продължим с греховния жи-
вот. Отговор на такива забележки може още веднъж да се потърси във 
фак та, че светото причастие е предназначено за всички християни, не-
за висимо от степента на тяхното съвършенство или несъвършенство. 
Важ  но е само начинът на живот на вярващия да бъде такъв, че той да 
се бори и да се труди винаги да засвидетелства своята отдаденост на 
Бога. Препъванията в тази борба са неизбежни, но те не са мерило за 
това колко или как да се причастява някой. Не човекът е мерило за бо-
жест вения дар, дарът е Божий. Имайки пред вид това, единственото 
необходимо условие за постоянно причастяване е активният литургичен 
живот, проявяващ се във всекидневното подвижническо свидетелство 
за ново отношение към Бога, света, човека, храната, към всички блага 
на този свят.

Решението на този жизнено важен проблем на Църквата не е в 
нечие индивидуално причастяване на всяка Литургия независимо 
от другите (които може и да не се причастят). В този случай светата 
Ли  тургия не би станала съборно дело, не би станала дело на цялата 
Църква. Решението е в повторното намиране на най-дълбокото значение 
на неделното и празнич ното евхаристийно събрание като събрание на 
всич ки на едно място. Вземането на участие от всички православни 
хри стияни преди всичко в неделното евхаристийно събрание, чрез раз-
ви ването на самосъзнанието на верните като участници в „Господнята 
Трапеза“ – предназначена за всички членове на църковната общност – 
е началото, от което трябва да се развие нейният любовен личностен 
живот. Този живот „на всички и винаги на едно и също място“ днес 
може да се каже, че не съществува. А това е още един знак за саможива 
религиозност на отчуждени един от друг индивиди. Необходимо е да 
преодолеем този вид „религиозност“ с повторното откриване на светата 
Евха ристия като събитие, отнасящо се до цялата църковна общност и 
предполагащо участието на всички верни в нея.

Превод: Татяна Филева
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Архимандрит Севастианос Топалис

Откъс от книгата на архимандрит Севастианос 
То палис „Покаянието и здравето на душата 
според св. Йоан Златоуст“

СИЛАТА БЛИКВА  
В СЪРЦЕТО

За постоянното причастяване  
с небесната частица

Благият и мирен начин за очистване на ума е постоянното при-
частяване. Това се казва в тропара на молитвите преди светото причастие:

„Божественото Тяло ме обожествява и храни: Обожествява 
духа, а ума чудно храни.“ 

Изразът „ума чудно храни“ означава, че Христовото Тяло и Кръв, 
с които се причастяваме, са храна, която очиства нечистите помисли, 
пра  ви добри нашите мисли и ги насочва към благочестие. Този израз 
озна чава, че участието в св. Тайни по тайнствен начин оживотворява 
душата и тялото.

Постоянното причастяване по тайнствен начин предава две бла го-
словения, за да може човек да преодолее помислите: първото е силата, 
с която той може да им се противопостави, а второто е божествената 
лю  бов. Христовото Пришествие в нас чрез постоянното причастяване 
облича вярващия с ангелското всеоръжие, за да може той да устои на 
коварните стрели на лукавия. Неговият ум и сърце се освещават, укреп-
ват и получават сила да се противопоставят.

Св. Йоан Златоуст казва:
„Светото Причастие е река, по-силна и по-мощна от огъня, коя-

то обаче не гори, а умива и възпламенява, без да изгаря този, който 
прие ма тази ангелска храна в себе си. Ето! Както вземаш златото и 
то се топи в огъня, ако можеше да потопиш ръка или език вътре, те 
на часа биха станали златни, така и тук дори в още по-голяма степен 
твоя та душа се позлатява в Христовата Кръв.“
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Чрез постоянното причастяване волята на вярващия се укрепва 
и той бива подкрепен от Христос чрез „Неговия властен Дух“, за да не 
тръгне по хлъзгавия наклон на помислите. Той се противопоставя на 
изку шението със силата, която сама бликва в сърцето. По-скоро трябва 
да кажем, че Христос воюва, бори се и спасява вярващия, доколкото Той 
пребъдва в него. Вярващият оставя Христос да воюва и да го закриля. 
В духовната практика виждаме, че благодарение на постоянното при-
ча стяване много хора са се излекували от различни душевни болести.

Св. Йоан Златоуст говори много хубаво за кръвта на агнето, с коя-
то евреите помазали вратите на Пасха и така Ангелът погубител (Изх. 
12:23) ги отминал, като я съпоставя с Кръвта на Христос, с Когото се 
причастяваме в Светата Евхаристия.

„Виждаш как онази безчувствена и бездушна кръв спасила хората, 
които имат души, не защото е била кръв, а понеже символизирала и 
предвещала Христовата жертва и кръв; и когато погубителят видял 
кръвта, с която били помазани вратите, той не посмял да влезе вътре. 
Така и сега, когато дяволът вижда не символичната кръв, помазана 
вър ху вратите, а истинската Христова Кръв, помазана върху устата 
на вярващите, върху вратата на христоносния храм, нима той няма да 
се поколебае още повече? Защото, ако ангелът видял този символичен 
образ и отминал бързо, колко повече дяволът ще избяга, виждайки Тя-
ло то и Кръвта Христови?“

Дяволът се страхува от светото причастие. То му причинява 
болка, разбива го, обезсилва го и той отстъпва, когато се намира пред 
тези, които постоянно се причастяват със св. Тайни. Причастието дей-
ствително е тай  ното лекарство, което изцелява разнообразните помисли, 
които се при  лепват като изкушение в мислите на човека и го водят към 
заблуда.

Ето как действено и практично говори по този въпрос св. Кирил 
Йе ру салимски:

„Ако отровата на егоизма те кара да страдаш ужасно, приеми 
Тайнството и смиреният хляб ще ти даде утеха. Ако ревността със 
своя изгарящ вятър изсушава сърцето ти, приеми ангелския Хляб и в 
теб ще пламне истинска любов. Ако те е обхванала леност и чувстваш, 
че нямаш настроение за молитва и любов към ближния, укрепи се с Тя-
лото и Кръвта на Христос. Твоето сърце със сигурност ще се изпълни с 
любов. Накрая, ако чувстваш, че изкушението те притиска да направиш 
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някаква безнравствена постъпка, о! Тогава, най-вече тогава! Приеми 
най-великото от всички Тайнства и пресветото Христово тяло и теб 
ще направи чист и пребял като лилия“.

www

Когато евреите се вглеждали в лицето на Моисей, който слизал от 
Синай, всеки път те бивали заслепени и не можели да гледат към него, 
защото той блестял като слънце. Точно така, казва св. Йоан Златоуст, 
„и демоните биват заслепени, треперят и избягват да гледат лицето 
на този, който се причастява, защото в онзи час от неговата уста 
из скача божествен огън, дивна гледка за ангелите, но страшна за 
дявола“.

През годините постоянното причастяване става небесното ле кар-
ство за душевния покой и ангелската промяна на човека, като в неговото 
сърце се въдворява божествената любов. Христовите Тяло и Кръв стават 
част от душата. И както дивото дърво не може да се промени, колкото 
и да го окопаваме и поливаме, освен ако не го облагородим, така и чо-
ве кът – бидейки диво дърво със страсти и немощи, се облагородява и 
преоб разява чрез небесната частица – Христовото Тяло и Кръв. От дива 
той става питомна маслина. Култивирането на душата и постигането 
на мир от изкушенията на ума и сърцето се осъществява по тайнствен 
на  чин във времето от Земеделеца Христос. Той казва „земята сама по 
себе си ражда“ (Марк. 4:28). Постоянното причастяване става причина 
за истинско освещаване и безстрастие на човека спрямо изкушенията. 
От друга страна, християнин е само този, който живее постоянно в по-
каяние, бидейки насаден в Христовото тяло чрез светото причастие.

Причастието обаче не може да се приложи по прагматични под-
бу ди, нито насила, защото така никога няма да принесе полза. То не е 
някакъв антидепресант, който човек взема по принуда, бидейки в ня-
какво затруднение, очаквайки да стане чудо по магически начин; при-
ча стието е нашето всесърдечно единение със Самия Бог, Който жи вее 
в нас, а ние сме насадени в Неговото Тяло. Вярващият, който чрез по-
стоянно причастяване живее в Църквата, става богоносец и хри сто-
но сец, единокръвен и съ-кръвен с Христос, което дава своя плод във 
времето – очистването на ума и сърцето. Там, където обитава Христос, 
царува непринудена радост и мир. Участието в светото Тайнство чрез 
подготовката с предпричастните молитви води до осъзнаване на гре-
ховете, божествена любов и търсене на Божията милост. Страхът Бо-
жи и копнежът по Бога е превъзходният начин, по който сърцето може 
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да се подготви за причастяването с Бога. Когато казваме страх Божи, 
нямаме предвид ужаса на човека, сякаш стои пред някакъв неумолим 
господар, който ще го накаже, ще го убие и той като роб се страхува от 
него, а осъзнаването в покаяние и със сълзи на своите грехове, как то и 
сладката любов и опрощение от Бога. Когато човек в сърцето си раз ра-
бо ти тайната на покаянието, както и тайната на божествения копнеж и 
лю бов, тогава пречистите Тайни и Хлябът на Живота стават начин, по 
който умът се очиства...

Превод: Константин Константинов
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Архимандрит Сава (Мажуко)

Архимандрит Сава (Мажуко) е роден през 1976 г. в Го-
мел, в нецърковно семейство. Пристъпва към Бога след 
прочит на книга за преп. Сергий Радонежки. На 19-го-
диш  на възраст приема монашество. Образо ва ние то си 
по лучава в Московската духовна академия, в Пра во-
слав ния Свети-Тихонов университет.
Отец Сава е известен публицист, богослов и про по вед-
ник. Автор е на програмата „Свет невечерний“ на пра-
во славния телевизионен канал „Союз“. Пише за пор-
та ла „pravmir“. Чете лекции по предмета „Основи на 
хри  стиянската култура“ във Филологическия факултет 
на Гомелския държавен университет. Проторектор на 
биб лейско-богословски курсове в епархията.

През 2015 г. излиза книгата на отец Сава „Любовь и пустота. Записки монаха“, сборник с пуб-
ли кации и проповеди.

МИРИС НА ХЛЯБ, 
ИЛИ КАК ДА РАЗКАЖЕМ ЗА ПРИЧАСТИЕТО?

Какво е причастие и колко е трудно да разкажем на непосветените 
хора исти ната за него. Чудото с хлябовете – жи ва икона на Вечната Ли-
тургия, на богословието на Евхаристията.

За някои хора причастието е немислим подвиг. Какво говоря? Не 
за някои, а за много. Може би дори за повечето хора. Самият аз също 
отнасям себе си към тези хора. 

Евхаристията е такава светиня, че с ума си чувстваш, със сетивата 
си разбираш, че се докосваш до нещо наистина свещено. Ти, човекът от 
плът и кръв, със своите дребни мисли, суета и тревога, не просто се до-
косваш до Тялото на Бога, а вливаш в жилите си Неговата свещена Кръв. 
Кръвта на Бога умива сърцето ти, променя те, връща те при самия теб.

Това е невероятно, но е факт. Как става това? Как изобщо е станало 
възможно? Как след това съм останал жив? За това може да се говори 
много. Но няма да можеш да го възприемеш, ако сам не си го преживял 
от личен опит. А ако си го преживял, ще предпочетеш мълчанието. 
Исти  ната на Евхаристията е свещен трепет от докосването до истинската 
светиня, почти изпепеляващ ужас от свещеното. А наоколо е съвсем 
раз лично – по детски спокойна радост, „неизказана тишина“, радостта 



127

да бъдеш, да дишаш, да се молиш, да тичаш, да ликуваш от това, че си 
вечно жив и си заобиколен от вечно живи.

Символът на свещения ужас: свещеникът стои до престола и ся-
каш вика от най-дълбоката бездна на отчаянието: „Боже, очисти ме, 
греш ния!“ Символ на мирната радост – детето, което си хапва нафора. 
Де цата страшно обичат нафора. Забелязали ли сте това? Толкова весело 
е да гледаш как някой малчуган, държейки в шепата си „осветеното 
хлебче“, пъхтейки и дишайки тежко, го излапва с цялата си сериозност.

И действително, има нещо безкрайно успокояващо и в самия вид на 
осветените хляб и вино. Колко спокойно, колко мирно става на душата, 
когато гледаш просфорите. Наистина мирна жертва!

А за теб е тънкият, нежен момент на литургията. Свещеникът слу-
жи в олтара. Ето, след малко ще запеят „Верую“. Отецът взема в ръце 
по крова, с който са покрити Чашата и Дискосът, и започва да „вее“ над 
светинята, четейки Символа на вярата. И за мен винаги е радостно да 
взе мам в ръце този покров, защото тънкият мирис на виното и хляба 
прониква през него и от това на душата става толкова хубаво, толкова 
спокойно и радостно.

Как изобщо се съчетават в литургията тези две невероятни състоя-
ния: детската мирна радост и свещеният трепет? Всичко е много просто. 
В Евхаристията се срещаме не с безличната святост, не със страшните 
космически стихии, а към нас върви Живият Бог, нашият истински Ба-
ща, любещ и нежен. Той се докосва до нас, Неговата Кръв обновява ду-
ши те ни, Неговият Дух оживява телата ни. Страшно е. И радостно. 

Истинската икона на Евхаристията е евангелската история за умно-
жа ването на хлябовете. Тя присъства във всяко от четирите Евангелия. 
Стара, много стара история. Христос целия ден е проповядвал на пу-
стин  но място, хората са се изморили, къщите им били далече, нямало 
с какво да се нахранят. У апостолите се намерили само пет хляба и две 
риби, но с това как ще нахраниш толкова народ?

А Господ просто се помолил, благословил и нахранил всички. 
Обик новено чудо – така мислим ние, християните, и мислим за това умо-
рено, без да забелязваме, че чудото не може да бъде обикновено. Нали, 
удив ляваме се на това някак унило, без ентусиазъм: да, Бог е извършил 
чудо, нахранил е пет хиляди души, но нима за Бог е нещо трудно да 
из върши чудо? Нали Той е Бог, всемогъщият Творец и Промислител, 
за Него би трябвало да бъде лесно и да изцелява, и да възкресява, и да 
умно жава хлябовете?



128

Но хората още в древността са разбирали: историята с хлябовете е 
особена. Евангелист Йоан, който не е склонен да повтаря в своето Еван-
гелие онова, което другите евангелисти преди него вече са казали, все 
пак в своето мистично евангелие споменава чудото с хлябовете, спо-
ме нава го именно в шеста глава, в която подробно се преразказва бе се-
дата на Христос за Небесния Хляб, тоест за Евхаристията. Чудото с хля-
бовете било илюстрация, изясняваща богословието на Евхаристията. 
То ва било не просто чудесно събитие, а преди всичко знамение, жива 
ико на на Вечната Литургия.

А какво е Евхаристията? Трудно е да се обясни с две думи, особено 
на нецърковен човек. Думите се подбират трудно, съпротивляват се, 
изиск ват уговорки и уточнения. Това не е проста задача дори и за бо го-
сло ва.

Но Господ ни е донесъл този дар, достъпен за всеки – за учения и за 
непосветения, за богослова и за простия човек. Не можеш да обхванеш 
тази тайна с мисълта си: просто гледай иконата на Евхаристията, чудото 
на умножаването на хлябовете и не се гордей, а смирено се приближи 
към потресените апостоли, раздаващи с трепетни ръце хляб на народа. 
И пристъпи към тази тайна на богообщението, пусни Христос в своя 
жи  вот, в кръвта си, в плътта си, в самите дълбочини на душата си и се 
мо ли за нейните вътрешни хранилища, тъмни и необозрими, да се оза-
рят със светлината на Неговата любов. Моли се Христос да те оживи, 
да те напои с живота на Истината, защото именно в това е смисълът на 
Евха  ристията – да оживи мъртъвците, да нахрани нашите души и тела с 
истински, с Божествен живот.

И това е реална, много лична и интимна среща с Живия Бог. Не 
с идея, не с учение или философска система, не с тайнствена нетварна 
енер гия. Самият Той, Творецът на света, промислил и мен, и моята исто-
рия, се среща лично с мен в най-дълбоката ми вътрешност, в такива дъл-
бини на съществото ми, за които и самият аз не съм си помислял.

Моят мъдър приятел с тъжна усмивка и изключително добри очи 
вед  нъж ми разказа как станал вярващ човек, преживявайки лично и 
мно  го живо този опит на срещата с Бога в Евхаристията. Бил отраснал в 
обик новено съветско семейство, не познавайки нито Бога, нито Църк ва-
та. Живеел, както расте тревата – пионерско детство, училищни гри жи, 
увлечение по бокса – напълно разбираем обикновен живот, без ми стич-
ни тайни и метафизични тревоги.

Неочаквано започнали да отварят храмовете. А в нашия град Гомел 
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вър нали на вярващите Петропавловския катедрален храм. Това било мно-
го необичайно. Оказало се, че има и някакъв друг свят, много древен и 
тра диционен, и там има хора, живеещи свой пълноценен и пълнокръвен 
жи вот! Той започнал да се отбива в храма. Нищо не разбирал. Никого 
не познавал. Просто гледал. Било интересно. Необичайно. Запознал се 
с една монахиня, която приемала листчетата с имена за поменаване. В 
на чалото просто се поздравявали, после започнали и да разговарят.

– Причастявал ли си се някога?
– Не. Как става това?
– Ще ти разкажа.
И тя му разказала за причастието. Не богословска теория, не ка-

техизис с позоваване на Писанието и Отците. Просто го научила как 
да се подготви. Съветският ученик, за ужас на своите родители, мъ-
жест   вено постил цяла седмица. Търпеливо четял трудната за него кни га 
„Молитвеник“, без дори да се надява да се ориентира в древното на ре-
чие. В навечерието на причастяването, както обикновено, гледал ня ка-
къв банален филм по телевизията; сутринта отишъл на литургия, без 
изоб що да разбира какво прави, защо е дошъл и какво трябва да очаква. 
Установено е да се причастяваме – ще се причастя. А ти вярващ ли си? 
Ще видим.

Отишъл на изповед. Останал на цялата служба. Пристъпил към 
при частие. С ръце, кръстосани на гърдите. Ясно произнесъл името си. 
Све щеникът му подал с лъжичката трохата хляб с вино. Необикновен 
вкус. Непривичен. И това е всичко. Повече няма какво да се разкаже. 
Това било всичко. Така той станал вярващ. Там, пред Чашата, срещнал 
Христос. Как може да се разкаже това? Опитай, ако можеш.

Нямало видения. Нямало гласове, пророчества, необясними чу де-
са. Земята не се раздвижила под краката му. Урагани не сривали ма зил-
ката от стените. Но това било докосване до нещо истинско и свято. До 
Някого. Никой не го очаквал. Не го викали. Младият човек и не мислел, 
че това може да се случи с него. Не знаел какво е Евхаристия, не бил 
чел Писанията, не бил изучавал историята на Църквата и житията на 
све  тиите. Нещо бил чул. Нещо бил прочел оттук-оттам, но съвсем не 
ми слел, че ще стане така. Те просто се срещнали. Той просто дошъл. И 
останал.

След причастието седял пред входа на църквата. Било хладно. 
Ухае ли цветя. Имало пейки. В храма още се молели, пеели. И настъпила 
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необик новена тишина. Наоколо вървели хора. По пътечката тичали 
спор  тисти. Той си мислил: нима е толкова просто да се убедиш, че има 
Бог на земята! Пристъпи към Чашата и се причасти. Ето хората тичат, 
бродят по пътечките на парка и говорят за живота. А трябва само да се 
отбиеш в храма – и Бог ще излезе да те посрещне. Толкова е просто да 
го преживееш. Но нима можеш да го разкажеш?

Христос говорел за Небесния Хляб – и на учениците, и на юдейските 
законници. Не Го разбрали. Не Го чули. А кроткият и мълчалив ученик, 
младежът Йоан, просто запомнил всичко, предчувствайки, че това е 
мно го важно и че по-късно ще разберем всичко.

Той, апостолът на Любовта, не сбъркал. Защото в началото е опи-
тът, след това разбирането, а вярата идва след Срещата, която никой не 
очаква, която не можем да планираме или да уговорим. Ето така ставаме 
вярващи – като лично се срещнем с Бога, неочаквано застигнати от Него.

Затова е толкова тревожно и толкова радостно, когато отиваш на 
причастие – на среща с Бога, разбирайки с Кого ще се видиш, с Кого ще 
станеш съпричастен, Кой завинаги ще остане с теб.

Превод: Татяна Филева
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Николай Евграфович Пестов

Николай Евграфович Пестов (1892 – 1982 г.) е бо го-
слов, историк на православната Църква, доктор на хи-
ми ческите науки, професор. Произхожда от заможно 
се  мейство от Нижни Новгород. Следва в химическия 
фа  култет на Императорското Московско висше тех ни-
че ско училище.
През 1921 г. преживява дълбока лична духовна про-
мя на, която го привежда към вярата. Прави блестяща 
науч на кариера, трудовете му и до днес не са загубили 
науч но значение.
Автор е на трудове с философско и богословско съ дър-
жа ние. Негов фундаментален труд е „Съвременната 
прак тика на православното благочестие (Опит за хри-
стиян ски мироглед)“.

Публикуваният по-долу текст е откъс от втори том на тази негова книга.

КОЛКО ЧЕСТО ДА СЕ ПРИЧАСТЯВАМЕ  
СЪС СВЕТИТЕ ТАЙНИ?

„С теб се е случила беда,  
защото вече пет седмици не си се причастявала със Светите Тайни“

Преп. Макарий Велики

В четвъртото прошение на Господнята молитва „Отче наш“ ние 
молим Отца да ни даде „насъщния хляб“. Според тълкуванието на много 
отци на Църквата, тук по-скоро трябва да разбираме не обикновения 
хляб и храна, които Бог ни дава в изобилие и без да Го молим за това 
(Мат. 6:31-32). Така св. Киприан пише:

„Наш хляб наричаме Христос, защото Той е Хляб за онези, които 
вкусват Неговото Тяло... Ние, които пребиваваме в храма и ежедневно 
приемаме спасителната храна на Евхаристията, просим всеки ден да 
ни се дава този Хляб, тоест да не бъдем победени от някое тежко пре-
гре шение, и да не ни бъде забранено да се причастяваме с този Небесен 
Хляб...

Именно затова ежедневно просим да ни се дава нашият Хляб, т.е. 
Христос, та ние, които пребиваваме в Христа, никога да не отстъпваме 
от освещаването с Неговото Тяло“.
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Св. Йоан Касиан Римлянин пише по този въпрос: „Насъщния ни 
хляб дай ни днес“. „Насъщен“, тоест, „над-същен“ – този, който е над 
всич  ки същности, какъвто може да бъде само „Хлябът, слязъл от не-
бе  сата“. „Когато се казва „днес“, това означава, че вчерашното му 
вку   сване е недостатъчно, ако той не може да ни бъде преподаден и 
днес. Убедени във всекидневната необходимост от него, да изливаме 
тази молитва по всяко време, тъй като няма ден, в който да нямаме 
нуж да да укрепяваме сърцето на своя вътрешен човек с приемането и 
вку сването на този Хляб“.

Ето още няколко мнения на светите отци и учители на Църквата 
по този въпрос.

Преп. Антоний Египетски убеждавал да се причастяваме често и 
каз вал, че „монахът-отшелник, доколкото може, трябва ежедневно 
да пристъпва към Светите Тайни, като се бои да не би, отдалечавайки 
се от Светата Трапеза, да се отдалечи и от Бога“.

Авва Аполос Египетски учел своите ученици така:
„Монасите трябва, ако могат, ежедневно да се причастяват със 

Светите Тайни, защото, който се отдалечава от Светите Тайни, той 
се отдалечава от Бога, а който постоянно се причастява, той винаги 
приема в себе си Спасителя...“

А ето и мнението на св. Василий Велики:
„Добро и полезно е всеки ден да се причастяваме и да приемаме 

Светите Тяло и Кръв Христови. Ние се причастяваме четири пъти в 
сед мицата: в неделя, в сряда, в петък и в събота, както и в онези дни, в 
кои то се чества паметта на някой светия“.

Преподобни Нил Сорски през последните десетина години от жи-
вота си ежедневно се причастявал със Светите Тайни и казвал, че при -
ча стяването с тях „видимо укрепява силите на душата и тялото“.

Така смятал и светителят Амвросий Медиолански. В книгата за 
Тайн ствата той пише:

„Ако Кръвта, която се пролива за опрощаване на нашите грехове, 
се пролива многократно, то аз трябва винаги да я приемам, за да се 
прощават греховете ми; и ако винаги греша, то винаги имам нужда от 
лекарство...

Приемай всеки ден това, което може да те изцели. Живей та-
ка, че винаги да бъдеш достоен за това (т.е. за приемането на при ча-
стие)“.
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Тертулиан, св. Кирил Йерусалимски, блажени Августин, Максим 
Изпо ведник също смятали за необходимо честото причастяване със 
Све   тите Тайни.

Нашият съвременник, епископ Теофан Затворник, също така бла-
го славял едно от духовните си чеда всеки ден да се причастява от за-
пасните Свети Дарове.

В житието на преп. Макарий Велики са запазени неговите думи към 
една жена, която жестоко пострадала от заклинанията на магьосник: „С 
теб се е случила беда, защото вече пет седмици не си се причастявала 
със Светите Тайни“.

Пастирът отец Йоан С. 
1 посочвал забравеното апостолско правило 

– да се отлъчват от Църквата онези, които три седмици не са приемали 
свето причастие.

Преп. Серафим Саровски дал заповед на дивеевските сестри:
„Редовно се изповядвай и причастявай през всички пости, както и 

на дванадесетте големи празника: колкото по-често, толкова по-добре 
– без да измъчваш себе си с мисълта, че си недостойна, и без да про-
пу скаш повод колкото може по-често да се ползваш от благодатта, 
коя то ти дарява причастяването със Светите Христови Тайни.

Благодатта, която дава причастяването, е толкова голяма, че 
кол кото и недостоен и грешен да е човек, само ако със смирено съзнание 
за голямата си греховност пристъпи към Господа, Който умива всички 
нас, макар и от главата до петите да сме покрити с язви, то ще се 
очиства с помощта на Христовата благодат, все повече и повече ще се 
про светлява, съвсем ще се просветли и накрая ще се спаси“.

Разбира се, много добре е да се причастяваме и на имения и рож-
де ния си ден, а съпрузите – и в деня на своето бракосъчетание.

Отец Алексий Зосимовски препоръчвал на своите духовни чеда 
да приемат причастие и в дните на помен на своите починали близки и 
на техните именни дни: това съединява душите на живите с душите на 
по койниците.

При желание да се причастяваме още по-често (може би дори все-
ки ден), трябва да следваме следното указание на преп. Симеон Нови 
Бо гослов:

„Който не открива всеки ден тайните на сърцето си, който не 

1 Св. прав. Йоан Кронщадски. – Бел. прев.
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принася необходимото покаяние за извършеното поради незнание, който 
не ходи винаги плачещ и съкрушен и не извършва внимателно казаното 
по-горе, той наистина е недостоен (за ежедневно причастяване). А 
кой   то прави всичко това и прекарва живота си във въздишки и сълзи, 
той е много достоен да бъде причастник на Божествените Тайни не 
са мо на празник, но и ежедневно, и дори – колкото и дръзновено да зву-
чи – от самото начало на своето покаяние и обръщане“.

Както пише архиепископ Арсений (Чудовски):
„Постоянното причастяване трябва да бъде идеал за всички хри-

стияни. Но врагът на човешкия род много бързо е разбрал каква сила ни е 
дарил Господ в Светите Тайни. И е започнал да отклонява християните 
от Светото Причастие. От историята на християнството знаем, че 
пър воначално християните са се причастявали ежедневно, след това 
4 пъти в седмицата, после в неделните и празничните дни, после през 
всич ки пости, т. е. 4 пъти в годината, накрая едва-едва веднъж в годи-
на та, а някои и още по-рядко“.

„Християнинът трябва винаги да бъде готов и за смъртта, и за 
при частието“ – казва един духовен отец.

И така, от нас зависи честото участие в Тайната Христова вечеря 
и приемането на великата благодат, която дава Тайнството на Тялото и 
Кръвта Христови.

И ако сърцето всецяло живее с Бога – и в делата, и в думите, и в 
ми слите, ако християнинът плаче в душата си за всеки свой грях и има 
за цел на своя живот богоугаждането и придобиването на Светия Божи 
Дух, за него няма препятствия ежедневно да се причастява със Светите 
Тай ни, както са правели християните от първите векове и както пише за 
това Симеон Нови Богослов.

Една от духовните дъщери на стареца отец Алексий М. 
2 веднъж му 

казала: „Понякога душата ти жадува да се съедини с Господа чрез при-
ча  стяването, а мисълта, че съвсем скоро съм се причастила, ме въз пи ра“.

„Това значи, че Господ се е докоснал до сърцето – отговорил ѝ 
ста рецът, – така че тук всички тези хладни разсъждения са ненужни 
и неуместни. Аз ви причастявам често, изхождайки от това да ви 
приоб щя към Господа, за да почувствате колко хубаво е да пребиваваш 
с Христос“.

2 Св. прав. Алексей Мечов. – Бел. прев.
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Отец Валентин Свенцицки пише:
„Без често причастяване духовният живот в света е невъзможен. 

Нали твоето тяло изсъхва и губи сили, когато не му даваш храна. И 
душата има нужда от своята небесна храна, иначе и тя ще изсъхне и ще 
изгуби сили.

Без причастяване духовният огън в теб ще угасне. Ще го угаси 
свет  ският дух. За да се освободиш от този дух, е необходим огънят, из-
гарящ тръните на нашите прегрешения.

Духовният живот не е отвлечено богословие, а действителен и 
най-истински живот в Христос. Но как може да започне той, ако ти 
не приемаш пълнотата на Христовия Дух в това страшно и велико 
Тайнство? Как, не приемайки Тялото и Кръвта Христови, ще бъдеш в 
Него?

И тук, тъй като пребиваваш в покаяние, врагът няма да те оста-
ви без нападения. И тук той ще ти устройва всякакви козни. Ще ти 
създаде множество пречки – и външни, и вътрешни.

Ту няма да имаш време, ту ще се чувстваш болен, ту ще ти се 
иска да отложиш за известно време, „за да се подготвиш по-добре“. 
Не слушай всичко това. Отиди и се изповядай. Причасти се. Защото не 
знаеш кога ще те призове Господ“.

Нека всяка душа внимателно се вслушва в своето сърце и да се бои 
да не пропусне чукането на Високия Гост на нейната врата; нека се бои 
слухът ѝ да не загрубее от светската суета и да стане неспособен да чува 
тихите и нежни призиви, идещи от Царството на Светлината.

Нека душата се бои да не подмени преживяванията на небесна ра-
д ост от единението с Господа с мътните развлечения на света или низ-
ки те утешения на телесната природа.

А когато тя успее да се откъсне от света и от всичко веществено, 
ко  гато започне да тъгува за светлината на небесния свят и се устреми 
към Господа, нека дерзае за единение с Него във великото Тайнство, 
ка  то при това се облича в духовните одежди на искреното покаяние, в 
най-дълбоко смирение и в неизменната пълнота на духовната нищета.

Също така душата да не се смущава от това, че при цялото си по-
кая  ние, тя все пак е недостойна за причастие.

За това старецът отец Алексий М. говори така:
„Причастявайте се по-често и не казвайте, че сте недостойни. 
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Ако казваш така, то никога няма да се причастиш, защото никога ня-
ма да бъдеш достоен. Мислите ли, че на земята има поне един човек, 
до стоен да се причастява със Светите Тайни? Никой не е достоен за 
то ва, а ако все пак се причастяваме, то е само по особеното Божие 
ми ло сърдие.

Не ние сме създадени за причастието, а причастието е създадено 
за нас. Именно ние, грешните, недостойните, слабите, повече от ко-
гото и да било се нуждаем от този спасителен източник“.

А ето какво казва за честото причастяване със Светите Тайни из-
вест  ният московски пастир отец Валентин Амфитеатров:

„Трябва всеки ден да бъдем готови да се причастим, както пре ди 
смъртта... Тези, които често се причастяват, са мои приятели. Древ-
ни те християни са се причастявали всеки ден.

Трябва да пристъпваш към Светата Чаша и да мислиш, че си не-
достойна, и със смирение да казваш: „Всичко е в Тебе, Господи: и май ка 
ми, и баща ми, и мъжът ми – Ти, Господи, си всичко, и радост, и уте-
ше ние“.

И така, както Сам Господ, така и светите отци и старци ни при зо-
вават да се причастяваме всеки ден.

А защо ние не правим това и защо не получаваме благословение за 
това от нашите духовни отци?

Само поради нашето жестокосърдечие и безразличие, защото при 
на шия греховен живот и отсъствие на постоянно покаяние и трезвост 
започнали сме да приемаме Тялото и Кръвта Господни недостойно.

В основата на решаването на въпроса за това колко често трябва 
да се причастяваме, стои степента на подготвеност на душата, нейната 
рев ност, нейната любов към Господа, силата на нейното покаяние. Ако 
има ме духовен отец, той установява и сроковете за причастие.

www

„Вземете, яжте, това е Моето Тяло, което за вас се преломява 
за опрощаване на греховете. Пийте от нея всички: това е Моята Кръв 
на Новия Завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на 
греховете“ – този призив на Господа чуваме всеки ден на Божествената 
литургия.

„Но колко различни са нашите богослужения-литургии – пише 
отец Александър Елчанинов – с напразно изнасяната света Чаша и 
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упо рития отказ да „пристъпим“ – от богослужебните събрания от 
апо столския век и периода на мъченичеството“.

И ако ние не откликнем на тази покана на Христос – на Неговата 
Тай на вечеря, ако не отидем на „сватбения пир“, на който за нас всеки 
ден се заколва Невинният Агнец – Сам Господ Иисус Христос, нека 
осъждаме себе си като слуги, които са пренебрегнали тази покана и този 
пир и са отишли „кой на нива, кой по търговия“ (Мат. 22:2-5).

Превод: Татяна Филева
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Протойерей  
Константин Стриевски

    КОЛКОТО ПРАЗНИЦИ  
    ИМА В ГОДИНАТА, 

    ТОЛКОВА ПЪТИ  
    ДА СЕ ПРИЧАСТЯВАМЕ

С кого и как можем да говорим за 
тайн  ството на Евхаристията? Да четем 
ли на глас молитвите на анафората? – 

Своя та гледна точ на споделя за мест ник-завеждащият Отдела за со циал-
на работа към Ми сио нерския факултет на Православния Свети -Тихо-
новия хума ни та рен Университет протойерей Константин Стриев ски.

– Евхаристията е тайнство. Какви са границите, в които мо-
жем да говорим за нея, първо, с Църквата и, второ, с нехристияните?

– Въпросът, който задавате, е един от най-трудните. Да се говори 
с хората за Евхаристията е трудно поради тайнствения характер на са-
мия предмет. Аз имам известен опит в мисионерската практика и по 
вре  ме на моите мисионерски пътувания съм говорил на тази тема само 
ко  гато се отслужваше литургия. Крайно рядко, едва няколко пъти, съм 
го ворил за това по време на изповед, по време на подготовка за тайн-
ство то Кръщение или тогава, когато хората целенасочено са ме питали.

Мисля, че с неподготвени хора не бива да говорим за това, защото, 
ако те не искат да знаят нищо, или не искат да променят нищо в себе си 
– тогава защо да говорим с тях за тайнствата? По думите на Спасителя, 
не бива „да хвърляме бисера пред свинете“.

Необходимо е да говорим за Евхаристията, но трябва да правим 
то   ва крайно сериозно. Има страни на Евхаристията, за които винаги мо-
жем да говорим, например за историческата, видимата страна, за кра со-
тата на богослужението, но не съм убеден, че винаги можем да го во рим 
за тайнствената страна на Литургията, тоест за претворяването на Све-
ти те Дарове.

За слабо подготвения човек е трудно да възприеме това учение, тъй 
като за него е необходимо да се говори много, а човек често не е готов да 



139

слуша. Ако той не е готов да се труди, това за него ще бъде изпи та ние 
и изкушение. Светите отци много малко пишат за тайнствата, за що то 
не знам как бихме могли да говорим за тайнствената страна на Евха ри-
стия та в една популярна статия.

– Колко често трябва да се причастяваме?
– Свети Серафим Саровски казвал: „Колко празници има в годи-

на та? – Толкова пъти трябва и да се причастяваме“. Свети Йоан Крон-
щад ски се причастявал често и казвал, че когато не се причастява, чув-
ства, че умира. Изхождайки от своя личен опит, той съзнавал, че истин-
ският християнски живот е невъзможен без честото причастяване.

В Русия преди революцията далеч не всички го разбирали. Когато 
по време на революцията започнали гонения срещу християните, вяр-
ващите започнали да живеят именно така, както учел свети Йоан Крон-
щад ски, тоест да се причастяват често. През всички времена пред ли-
це то на смъртната опасност християните се стремят да се причастяват 
кол кото е възможно по-често.

– Отец Всеволод Шпилер ли е въвел пръв честото причастяване 
в църковната практика на Руската Църква след Втората Световна 
вой на?

– Да, той е бил един от първите, които са въвели това в практиката. 
При върженици на тази практика били също така отец Таврион (Батозки), 
отец Серафим (Тяпочкин), както и други свещеници.

– Колко често енориашите на Николо-Кузнецкия храм пристъп-
ват към тайнството причастие и как честото причастяване се е от-
ра зило на ено рийския живот?

– За честотата на причастяването трябва да се говори из клю чи-
телно деликатно, това е въпрос на личния живот на човека, който той 
ре  шава със своя духовен отец. Много енориаши от Николо-Кузнецкия 
храм се причастяват по-често от веднъж в месеца. Хората искат да се 
при  частяват често и това говори, че те се стремят да водят интензивен 
ду  ховен живот. И само това е основата, върху която може да се гради 
цър  ковният енорийски живот – например, да се създаде университет.

– Каква е връзката между интензивността на духовния живот 
и че стото причастяване?

– Ако човек има желание за сериозен духовен живот, ако вни-
ма  ва над себе си, ако иска да се изповядва редовно и да се бори със 
свои  те грехове – то за него причастието е просто необходимост, то е 
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Бо жествена помощ. Когато човек се труди сериозно, тогава има нужда 
от тази помощ, а когато я получава, това го подтиква към още по-големи 
трудове – така се получава затворен кръг. В това е пряката връзка между 
интензивния духовен живот и честото причастяване.

– Как причастяването влияе на човека?
– Влиянието е многообразно: в някого се укрепява вярата, в друг 

се усилва смелостта, в трети се проявява любовта. Но за някого то ва 
може да бъде и начало на изпитания. Трябва да помним думите на древ-
ните: „Неизпитаният не е изкусен“.

– Какво е Вашето мнение за практиката да се чете на глас мо-
лит  вата на анафората?

– Ако съвременните хора ще се молят, слушайки целия текст 
на анафората, това ще бъде добре. Така е било в древността. Днес, ако 
общността е готова за това, ако тя се моли с думите на анафората заед но 
с предстоятеля, тогава гласното четене на тайните молитви ще бъде пра-
вил но. Но ако тя не се моли поради незнание и непросветеност, тогава 
не е необходимо да се четат на глас.

– Как да подготвим общината за четенето на анафората на 
глас?

– За тази цел трябва да преподаваме на хората учението на Църк-
вата, да ги учим чрез цикли от беседи и проповеди. Затова трябва да 
намерим формата, приемлива за всяка конкретна енория. Например, ако 
в енорията има много млади хора, имащи възможност да учат, то за да 
ги учим, можем да създадем училище, ако са по-възрастни, трябва да им 
обясняваме литургичното богословие чрез проповед, да им пре по ръч ва-
ме литература по литургично богословие.

Превод: Татяна Филева



141

Йеросхимонах Симеон Желнин 

Преподобни Симеон (Василий Иванович Желнин) е 
ро ден през 1869 г. в селско семейство от Псковска гу-
бер   ния. Като йеросхимонах се е подвизавал повече от 
шестдесет години в Псковско-Печорския манастир. Той 
е един от осно вателите на духовното старчество в този 
ма  настир през миналия век. Живял е до 1960 година.

КОЙ Е ДОСТОЕН ЗА ПРИЧАСТИЕ

Господ не иска от нас педантично спаз ване на поста, формално 
из читане на каноните и механично изброя ване на греховете на изповед, 
а съкрушен дух и смирено сърце. Ако, подготвяйки се за причастие, не 
сме постигнали такова духовно състоя ние, трудът ни е напразен.

Старецът съветвал своите духовни чеда да се причастяват колкото е 
възможно по-често. Когато смятал за полезно, той понякога благославял 
човек да се причасти и в два последователни дни. При това отец Симеон 
под чертавал, че причастникът преди приемането на Господните Тяло и 
Кръв трябва ясно да вижда своето недостойнство.

По някакъв повод при стареца Симеон дошла на изповед негова ду-
хов на дъщеря, монахиня Архелая. След изповедта старецът неочаквано 
ка зал: – Утре ще се причастиш! – Не мога – отговорила сестрата, – не 
съм готова, вчера съм яла блажно, супа с мляко; недостойна съм. – Виж 
ти, недостойна! Ето, добре, че поне сега си разбрала, че си „недостойна“. 
Знай те, че тя винаги се причастява „достойно“! Е, утре ще се причастиш 
„недостойно“.

Старецът Симеон със своето прозорливо духовно око виждал съ-
стоя  нието на човешката душа. Той винаги знаел кой и кога може да се 
при  части, а кой трябва да почака с причастяването.

Съзнанието за светостта на Тайнството Евхаристия и за собствената 
греховност неизбежно кара всеки от нас да си задава въпроса: достоен ли 
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съм да се причастя и не се ли причастявам за осъждане? Когато стрикт-
но се придържаме към правилата за приемане на причастие, това до из-
вест на степен ни дава правото да смятаме, че наистина се подготвяме 
за приемането на Светите Дарове. Но външните правила служат само 
ка то ориентири за вътрешната духовна подготовка за Тайнството. А ние 
по някога им придаваме решаващо значение и тогава започваме да след-
ваме погрешен път.

Веднъж светият праведен Йоан Кронщадски преди причастие по-
пи  тал някои свои духовни чеда: – Как сте? – Готови сме, отче – отговорили 
му някои. – А вие? – Ние не сме добре – признали съкрушено други, – не 
сме се подготвили, защото бяхме заети с много грижи и работа, про-
стете ни! – Вижте какво – разсъдил светията, – вие, неготовите, при-
стъпете, а вие, готовите, ще пристъпите към Чашата с Христовите Тай-
ни друг път. – Така свети Йоан Кронщадски ободрил смирените и вра-
зумил самоуверените.

Никой човек не е достоен да се причасти с Христовите Тяло и 
Кръв заради своите заслуги, труд или дори подвиг. Затова подготовката 
за причастие, както е казал един богослов, не е в пресмятането и ана ли-
зи  рането на своята „подготвеност“ и „неподготвеност“, а в отговора 
на лю бовта с любов. А хората, забравили за любовта към Христос, често 
при стъпват към Светата Чаша само с желанието да спазят обичая на 
при частяването. Смята се, че най-добрата подготовка за причастие е 
вре  мето на дългите пости. Затова през този период в храмовете можем 
да видим голям брой причастници. Между другото, дали всички те, 
из  бирайки благоприятно време, достойно приемат Христовите Тайни? 
Вед нъж по време на Великия пост един енориаш от църквата, в която 
слу жел преподобни Севастиан Карагандински (1884-1966), радостно ка-
зал: „Колко много причастници имаше днес в храма!“

„Причастниците бяха много, но тези, които истински се при-
ча  стиха, бяха малко“ – отбелязал преподобният Севастиан. – Не бива 
да се гордеят тези, които се причастяват в правилното време, нито пък 
да се отчайват онези, които поради определени обстоятелства не могат 
да направят това. Случва се така, че едва преди самата смърт човек се 
удостоява с причастие за спасение на душата.

Преди свето причастие трябва да постим, да четем молитвеното 
пра  вило и да очистим съвестта си в тайнството покаяние. И въпреки то -
ва дори точното изпълнение на изискванията, които Църквата по ставя 
на желаещите да се причастят, не ни гарантира достойно приемане на 
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Христовите Тайни. Защо? Защото, изпълнявайки тези изисквания, често 
забравяме за целта, с която са установени. Господ не иска от нас пе дан-
тич но спазване на поста, формално изчитане на каноните и ме ха нично 
из брояване на греховете на изповед, а съкрушен дух и сми рено сърце. 
Ако, подготвяйки се за свето причастие, не сме постиг на ли такова ду-
хов  но състояние, трудът ни е напразен.

Също така не бива да забравяме, че благоговението пред тайнството 
причастие не бива да преминава в неувереност, тъга и лошо настроение, 
което може да породи в душата ни съмнение в необходимостта от при-
ча стяване. Преподобни Ефрем Сириец пише: „Боя се да не се причастя 
ка то недостоен, но още повече се боя да не остана без причастие и да 
не погина“.

Веднъж една жена се изповядала на един, сега вече покоен, епи-
скоп, че непрестанно е виждала своето недостойнство и затова не се 
ре    ша вала да пристъпи към светата Чаша, а когато все пак пристъпвала, 
се измъчвала. Епископът казал на тази жена: „Когато се смятате за 
не  достойна, именно тогава пристъпвайте, а когато се смятате за 
„до стойна“, тогава ми кажете това, и аз няма да ви допусна да се 
при частите“.

Разбира се, преди причастие не бива да се самоизмъчваме духовно 
без причина. Ако имаме дълбокото чувство за своето недостойнство, то-
га ва можем с надежда на Божията милост да пристъпим към причастие 
без никакви душевни мъки. Преподобни Серафим Саровски казвал: 
„Бла    годатта, която дарява причастието, е толкова голяма, че човек, 
кол  кото и недостоен и грешен да е, и дори от глава до пети да е покрит 
с греховни рани, само ако пристъпи към Господа, Който изкупва всички 
нас, ако пристъпи със смирено съзнание за своята голяма греховност, 
ще бъде очистен по Христовата благодат, за да свети още повече, до-
край да се просветли и така да се спаси.“

Един послушник от Саровския манастир се изповядал преди при-
ча стие, но въпреки това не се решил да се причасти. Намирайки се в 
ол тара по време на служенето на Литургия, той мислел: „Заради свое то 
недостойнство, по Божия съд ще бъда изгорен с огън или жив по гъл-
нат от земята, щом пристъпя към Чашата“. Така размислял в при -
съст вието на преподобни Серафим Саровски. Като прозрял мислите на 
по слушника, св. Серафим го повикал и казал: „И океана да изпълним с 
на шите сълзи, дори тогава не бихме могли да въздадем на Господа за 
то ва, което ни дава даром, хранейки ни със Своите Пречисти Тяло и 
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Кръв, които ни умиват, очистват, оживяват и възкресяват. Затова 
при  стъпи без съмнение и не се смущавай: само вярвай, че това са истин-
ските Тяло и Кръв на нашия Господ Иисус Христос, които се дават за 
изцеление на всички наши грехове“.

Старецът Йосиф Исихаст († 1959) се ползвал с голям духовен авто-
ритет сред атонските подвижници, много от които били негови уче ни-
ци. Той прекарал известно време без да излиза от своята постница до ри 
за Литургия. Веднъж, в навечерието на голям църковен празник, пре би-
вавал в килията си в уединение и безмълвие. Цяла вечер старецът Йосиф 
непрестанно мислел, че на този празник други монаси ще се причастят, 
а той, поради своите грехове, е недостоен. Старецът затворил очи и с 
горчивина потопил ума си в самоосъждане, но и сега желанието му да 
вкуси Хляба на Живота все повече се усилвало. Внезапно усетил нечие 
присъствие. Подвижникът отворил очи и видял пред себе си Ангел, от 
чието явяване тъмната килия се изпълнила с неземна светлина. Ангелът 
държал в ръка прекрасен съсъд, приближил се към стареца Йосиф и с 
голям страх Божи и внимание сложил в устата му частица от Христовото 
Тяло. После Ангелът с усмивка погледнал причастника, покрил съсъда 
и през покрива се възнесъл там, откъдето бил дошъл. През целия ден 
и цялата нощ след чудесното причастяване лицето на стареца сияело с 
неиз  казана любов към Христос и той не помислял за нищо земно.

Нищо не съкрушава духа ни и не смирява сърцето ни така, както 
истинското покаяние и плач за греховете. Но съществуват пет причини, 
които ни пречат чистосърдечно да се каем за извършените грехове. Кои 
са тези причини?

Възможно е да се причастим за осъждане, ако: 1) вместо с искрено 
по  каяние, се занимаваме със самооправдание; 2) прощаваме на своите 
оскър  бители и съблазнители само на думи, а в сърцето си продължаваме 
да им се гневим; 3) каем се за греха, но не изпитваме отвращение от не-
го, до ри оставаме привързани към него; 4) разкайвайки се, не даваме 
обе  ща ние, че занапред ще се въздържаме от грехове, ще изкореняваме 
стра стите и ще изправяме начина си на живот; 5) пристъпваме към 
тайн  ството по каяние формално, само за да бъдем допуснати до свето 
при  частие.

Заради своята греховност всички ние сме недостойни за Христовите 
Тайни и се удостояваме да ги приемем само по великата Божия милост. 
Безграничното човеколюбие на Господа покрива нашите грехове и ни 
поз волява да пристъпим към светата Чаша. Но когато човек приема Да-
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ровете без самоосъждане, съкрушение и смирение, той се лишава от Бо-
жията милост и се причастява за осъждане. Кои са знаците за та ко ва 
при  частяване? Благодатта на Светия Дух отстъпва от човека и той: 

а) изгубва любовта към Бога и хората; 
б) лишава се от ревност за славата Божия; 
в)  изгубва страх Божи; 
г)  става нехаен и равнодушен към спасението си.
Свети Анастасий Антиохийски пише: „Тези, които пристъпват 

към Светите Тайни със страх, трепет, изповед и умиление получават 
опро  щение, а онези, които пристъпват без страх и благоговение, полу-
чават наказание. Такива не само не получават прошка на греховете, но и 
дяволът пристъпва към тях много по-лесно. А онези, които пристъпват 
със страх към Божествените Тайни, не само се освещават и получават 
прошка на греховете, но и прогонват дявола от себе си“.

Следователно, за кого може да се каже, че се е причастил достойно? 
За този, който не забелязва своите духовни добродетели, а пристъпва 
съм Светата Чаша със съзнанието за своето недостойнство, със смирено 
сър це и съкрушен дух.

Превод: Татяна Филева
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Пирейски митрополит Калиник

ИЗВОР НА НАШЕТО ОСВЕЩЕНИЕ

По темата за причастяването съ щест вува една широко разпро стра -
нена за блуда, която далеч не отразява пър во на чалното православно раз-
би ране. Някои вярват, че е разрешено да се причастяваме само два-три 
пъти в годината. Такова схва щане е напълно погрешно и не отговаря на 
истината. То изкривява истин ското православно учение и пред ставлява 
се риозна заплаха за ду ховния живот на православните хри стияни. Изо-
па чава целокупното православно християнско учение за светата Евха-
ри стия и носи в себе си духовна опасност за вярващите, които се под ви-
за ват духовно.

Къде е истината?
Къде е истината по тази спасителна тема за причастяването, която 

стои в основата на духовния живот?
Тайнството на Божествената Евхаристия е сърцевина на църковния 

живот. Извършвайки това Тайнство и участвайки в него, ние се въплъ-
щаваме в мистичното, духовно Тяло Господне и се съединяваме с Господа. 
Без съзнателно участие в Тайнството на Божествената Евхаристия ние 
ня  маме духовен живот, не придобиваме спасение.

Но съзнателното участие в Тайнството на Божествената Евхаристия 
неизбежно изисква да се причастяваме с Тялото и Кръвта Господни. Ние 
не сме просто странични, външни наблюдатели на Тайнството, а реални 
участници в него. Заедно със свещеника верните извършват Тайнството 
све  та Евхаристия, тайнствено преживяват живота на Господа, при ча-
стя  ват се с Тялото и Кръвта Христови и така се съединяват с Христос. 
Ето защо на всяка Божествена Литургия свещеникът се обръща към вер-
ните и ги приканва да се причастят с Тялото и Кръвта Христови, каз-
вай ки: „Със страх Божи, вяра и любов пристъпете“. Съзнателните и 
съ вестни вярващи трябва да се отзоват на този призив на свещеника. 
Естест вено, необходима е духовна подготовка. Необходими са жива 
пра вославна вяра, искрено покайно настроение, борба против греха и 
любов към Христос.

Светото причастие: източник на живот
Целокупната света Литургия с молитвите, които трябва да се 
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произ насят не наум, а да бъдат чути от вярващите, с прошенията, въз-
гла  сите, песнопенията подготвя верните за участие в Чашата на живота. 
Онзи, който не е само обикновен наблюдател, но и духом участва в из-
върш  ването на Тайнството на Божествената Евхаристия, с помощта на 
про шенията и молитвите на светата Литургия придобива дух на по кая-
ние, преживява вътрешно умиление, проси Божията милост за свои те 
гре хове, спътник е на Господа по пътя към Голгота и душата му се осве-
щава. Той живее чрез Господа. Копнеейки с любов за Христос, той при-
стъпва със съкрушен дух, причастява се с Тялото и Кръвта Господни и 
става Богоносец и Христоносец.

Така причастяването на верния християнин с Тялото и Кръвта 
Хри  стови запечатва неговото участие в светата Литургия.

Именно това е духовният живот. Без непрестанно причастяване 
ня  ма духовен живот. Божественото причастие е източник на живот. Сам 
Го спод е казал: „Който яде Моето Тяло и пие Моята Кръв, има живот 
вечен“. То е лекарство, защото е опрощение на греховете ни и източник 
на нашето освещение. Съединява ни с Господа. „Който яде Моето Тяло 
и пие Моята Кръв, пребъдва в Мене и Аз в него“, е казал Сам Господ.

Вярващите трябва да се причастяват често!
Според правилото вярващите трябва да се причастяват на всяка 

све  та Литургия. Естествено, доколкото се трудят духовно и живеят ду -
ховен живот. На често причастяване ни учи първо самият текст на Ли  -
тур гията и поканата на свещеника, както вече споменахме. При вся ко 
при частяване верните заедно със свещеника умоляват Господа: „и удо-
стой ни неосъдително да се причастим с Твоите пречисти и жи вот во-
рящи Тайни..., за опрощаване на греховете и общение със Светия Дух“.

Съществуват и свидетелства от практиката и живота на Църквата и 
от беседите на светите отци, от които ясно се вижда необходимостта от 
често причастяване. Книгата Деяния на светите Апостоли ни уверява, 
че първите християни „постоянствуваха в учението на апостолите, в 
общуването, в хлеболомението (т. е. в причастяването) и в молитвите“ 
(Деян. 2:42).

И така, център на живота на първите християни е била проповедта 
на апостолите и участието в светото Тайнство на Божествената Евха ри-
стия.

www

Свети патриарх Григорий Пети в своето възвание за постоянното 
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причастяване, публикувано през 1819 г., пише: „Не съществува причина, 
за браняваща постоянното причастяване, нито се изисква да мине пе-
риод от четиридесет дни, за да може християнинът отново да се при-
части, както са смятали някои“.

Литургията на Преждеосвещените Дарове
също така ясно свидетелства за църковната практика на постоянното 

причастяване. Тя се отслужва единствено с тази цел. Тъй като по време 
на Великата Четиридесетница, поради скръбния характер на този пе-
риод от църковната година, не се служи Божествена Литургия, която 
иначе има възкресен характер, Църквата е съставила така наречената 
Ли  тургия на Преждеосвещените Дарове, която по своята същност е чин 
на причастяване, за да могат верните да се причастяват и през седмицата.

Това е кристално чистата, православна истина за постоянното 
при  частяване.

Подготовката за причастяване с Пречистите Тайни
Подготовката за често причастяване, разбира се, се простира вър-

ху цялостния живот на християнина. Тя не трае само няколко дни. 
Истин ският християнин трябва винаги да живее, ръководен от Бо-
жия  та воля. Компас на неговия живот е Божието слово – така, както 
е изразено в Свещеното Писание и както се тълкува от Православната 
хри  стиянска Църква. Верният християнин изучава Божието слово, за да 
мо же винаги да разбира каква е Божията воля и да съгласува своя жи-
вот с нея. Неговите думи, дела и мисли трябва да бъдат вдъхновени от 
пра  вославното християнско учение за живота. Той трябва да размисля 
вър ху православните християнски догмати, да вярва в тях и да води пра-
вославен християнски живот. Православната вяра е и точно правило на 
вярата в Бога, точно правило на живота и на делата. Християнският живот 
е живот в усилие и труд да се живее според истинната православна вяра. 
Живот в молитва, често участие в богослуженията и светите Тайн ства, 
живот с църковно съзнание и съвест, с усилен подвиг на борба про тив 
гре ха и аскетически трудове за прилагане на Божиите заповеди в жи вота. 
Това е живот в любов, доброта, търпение, въздържание, чистота, само-
контрол и всекидневно освещаване. Християнинът, който се стреми да 
води добродетелен живот по Бога и искрено води духовна борба, трябва 
и може да се причастява често, за да се укрепява в своя духовен подвиг 
и да освещава душата си; да има свой духовник, периодично да се из-
по  вядва, особено когато чувства някакви угризения на съвестта. Той 
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ня ма абсолютно никакви пречки да се причастява често. Единствената 
преч ка е смъртният грях и отсъствието на разкаяние. Християнинът, 
кой  то внимава и живее в непрестанно покаяние, трябва и може да се 
при частява често, дори много често. Колкото е възможно по-често, а ако 
е възможно – и всяка неделя на всяка литургия.

Особености
За да може човек да се причастява с Пречистите Тайни и непрестанно 

да се съединява с Господа, е необходимо: първо, душевно състояние на 
копнеж за причастяване с Тялото и Кръвта Господни; второ, духовен 
живот, както най-общо го описахме по-горе; трето, отсъствие на омра-
за, отмъстителност и злоба към ближните; четвърто, добри отно ше ния с 
ближните; не неправда, а справедливост към тях, доброта и лю бов към 
всички; пето, въздържание от смъртни грехове, живот в дух на не пре-
станно покаяние и доживотна борба против греха и шесто, молит ве но 
на строение и любов към Бога.

Не се изисква особен пост
за онези, които живеят по Бога и често се причастяват. Всички хри -

стияни, освен ако нямат сериозни здравословни причини, са за дъл жени 
да спазват определените от каноните пости през цялата година. А те 
са: а) пост в сряда и петък, който включва въздържание от месо, ри ба, 
млечни продукти и яйца всяка сряда и петък през цялата година, освен 
през Светлата седмица и седмицата от Петдесетница до неделя на Всич ки 
Светии, както и през седмицата от неделя на Митаря и Фа ри сея до не де-
ля на Блудния Син, когато е позволено да се яде всичко; позволено да се 
яде всичко, с изключение на месо, и през Сиропустната седмица; б) през 
постите: Велик пост, Рождественски пост, Пост на светите апостоли или 
Петров пост и Богородичен пост, освен ако не съществуват сериозни здра-
во словни причини да не се пости. Постът е подвиг на въздържание. Той е 
го ляма добродетел и дълг на всички, до  кол кото здравето им позволява. 
Спаз ването на поста от страна на вер ни  те християни се предоставя на 
раз съждението на техните духовни отци, които при изповедта на своите 
ду ховни чеда могат да го смекчат по здра вословни причини. Църквата е 
човеколюбива. Тя винаги използва та ка наречената икономѝя и проявява 
раз биране към човешката немощ. Не съществува нито един канон, който 
да предписва и налага особен пост преди причастие. Християнинът, кой-
то според мярата на своите въз можности и в зависимост от здравето си 
спаз ва поста в сряда и пе тък, както и предвидените от светите канони 
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мно годневни пости, из брое  ни по-горе, може свободно да се причастява 
вся ка неделя и на вся ка Све та Литургия, без никакъв, абсолютно никакъв 
до пълнителен пост. Първите християни са се причастявали, след като 
са били яли на та ка наре чените вечери на любовта. И Господ е предал 
Тайн ството на Бо жест вената Евхаристия и дал на Своите ученици да се 
при частят на са ма та Тайна вечеря. По-късно Църквата по практически 
съоб ражения е установила да се причастяваме на гладно, съответно преди 
прие мането на каквато и да било храна, без да изисква да сме постили 
пре дишните дни. А в практиката на Църквата винаги е имало и Литургии, 
от  служ ва ни във вечерните часове, съединени с вечернята за следващия 
ден, ко  гато верните могат да се причастят свободно, при положение че 
на  пъл но са се въздържали от храна най-малко шест-седем часа. Просто 
оби  чаят е, поради благоговение към това свето Тайнство, онези, които че -
сто се причастяват, да не приемат блажна храна предишната вечер. Мно   го 
погрешно е мнението на отделни хора, които се причастяват не на не дел-
ната Литургия, а в събота, защото, както се казва, в събота не е поз во ле но 
да се пости. Такъв обичай и такова мнение представляват за блу да и пре-
небрежение към Светата Литургия, отслужвана в неделния ден.

Казаното по-горе не важи за нехайните.
Казаното по-горе важи за християните, които се трудят да живеят 

по Бога. Впрочем, за онези, които са християни само по име, а живеят 
без духовни интереси, водят небрежен и невнимателен живот и не се 
предпазват от греха – за такива не важи казаното по-горе. Такива „топ-
ло хладни християни“ обикновено нямат и интерес към често прича-
стя  ване. Смятат, че е достатъчно да пристъпят към причастие само два 
или три пъти в годината, защото, както казват те, така трябва. Онези, 
кои то пристъпват към причастие предимно на Рождество Христово и 
на Възкресение, преди това трябва задължително да се изповядат и да 
по стят съгласно препоръката на своя изповедник. Естествено, Църк ва-
та не изоставя и такъв топлохладен християнин, който само казва, че е 
пра вославен християнин, а всъщност няма изразени духовни ин те ре си, 
но и него приема в обятията си с нежна любов. Впрочем той не при-
над  лежи към живите членове на православната Църква. На топ ло хлад-
ните вярващи по икономѝя се позволява да се причастят два-три пъти в 
годината, и то винаги след пост и изповед.

Това е православното учение
за честото причастяване. Тази истина категорично се потвърждава 



151

и от самата Литургия, както и от практиката на църковния живот. Ряд-
ко то причастяване говори за спад на църковността и за изкривяване на 
пра вославния християнски етос. То свидетелства за нехаен живот, за 
па  сивно християнско съзнание и съвест, за непознаване на същността и 
цел та на Божествената Евхаристия. Следователно онези, които за стъп -
ват рядкото причастяване, упражняват насилие над православния ду-
хо вен живот, показват непознаване на същността на светото Тайнство 
Евхаристия и се намират в най-окаяна прелест или заблуда.

Превод: Татяна Филева
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Свещеник Павел Гумеров

Свещеник Павел Гумеров е роден през 1974 г. в гр. Уфа. 
Бащата на Павел също е свещеник и по-късно приема 
мо  нашество с името Иов в Сретенския манастир в Мо-
сква. 
Свещеник Павел Гумеров завършва Московската ду-
ховна семинария и Духовната академя. Приема све ще-
нически сан още като студент. От 2012 г. е настоятел на 
строящия се храм на името на светите благоверни князе 
Петър и Феврония Муромски в Мариино, където служи 
и сега в сан протойерей.

С БЛАГОГОВЕНИЕ ПРЕД СВЕТИНЯТА

Тайнството причастие: колко често да се причастяваме?
Причастяване на децата.
Причастяване на болните

През първите векове на християнството вярващите се причастявали 
много често. Много от тях правели това всеки ден. Традицията на че-
сто  то причастяване – на всяка Божествена литургия, се пазела и в след-
ва щите времена. Много свети отци призовават да се причастяваме кол-
ко то е възможно по-често.

От ХVІІІ век насам в Русия, за съжаление, се наложила практиката 
на рядкото причастяване. Имало немалко хора, които се причастявали 
само веднъж в годината. Смятало се, че е достатъчно да се пристъпва към 
при частие само веднъж през четирите поста и на имения ден. Някои се 
при частявали и на големите празници. Дори се появили нелепи мнения 
за вредата от честото причастяване. Хората, които се причастявали че-
сто, можело да бъдат заподозрени в ереси и сектантство.

Праведният Йоан Кронщадски пише: „Някои хора казват, че уж 
е грешно миряните да се причастяват често, че младите хора трябва 
да се причастяват само веднъж в годината, а старите – може през 
всич ки пости, че онези, които често се причастяват, си изгубват ума. 
Как ва нелепост! Какво богохулство и кощунство! Какво неразумие! А 
защо ежедневно, на всяка литургия, чуваме гласа на Спасителя, кой то 
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ни призовава да се причастим? Нима всеки ден не съгрешаваме, раз-
вра щаваме се, оскверняваме се с грехове, нима всеки ден нямаме нужда 
от очистване, от освещение и обновление? Нима всеки ден ще трупаме 
гре хове, а само веднъж в годината ще се очистваме? Добро ли е това?

Не миете ли често лицето и тялото си в банята, а лицето си вся-
ка сутрин? Тогава как да не умиваме душата, която всеки ден се осквер-
нява с грехове? Нелепи, неразумни хора, мислещи и говорещи безумно! 
Те са невежи и не разбират потребностите на човешката душа. Те са 
же стоки! Те не познават Христовия дух“ 

1.
Не е достатъчно да очистваме душата си дори и четири пъти в 

го  ди ната. Ако се опитаме да не почистваме дома си цяла година, да не 
по  ставяме нещата на мястото им, да не забърсваме праха, да не чистим 
пода и да не изнасяме боклука – в какво би се превърнало жилището 
ни? Също така е абсурдно да не следим за реда и чистотата в дома на 
ду  шата си.

Но св. Йоан Кронщадски предупреждава онези, които се при ча-
стя   ват често, да внимават да не превърнат причастяването в навик, във 
фор   малност, да не настъпи охладняване и небрежност към собствения 
ду ховен живот. „Онези, които се наричат мои духовни чеда, и досега 
вече няколко години ежедневно се причастяват със Светите Христови 
Тай ни, не са се научили на послушание, незлобливост и дълготърпелива 
лю бов, а се предават на озлобление и непокорност“ 

2.
Честотата на причастяването трябва да бъде съгласувана с ду хов-

ника и ако той види, че причастявайки се често, човек изгубва бла го-
го  вение пред светинята, може да даде съвет за по-рядко причастяване. 
„Аз причастявам всяка неделя и по-често. Но ако това възбужда у тях 
(ду ховните чеда. – о. П. Г.) ревнуване един от друг, по тази причина по-
ня кога не ги допускам до причастие“ 

3 – казвал отец Йоан. Една негова 
духовна дъщеря му казала, че се причастява веднъж на две седмици, 
на което той ѝ отговорил: „Много добре постъпваш, по-често не е и 
необходимо“.

Така че за всеки човек трябва да бъде установена мярата на че сто-
та та на причастяването с неговия духовник или енорийски свещеник. 

2 Преп. Йоан Кронщадски. Душата е християнка: Съзерцанията и чувствата на християнската 
душа. М., 1997. С. 233.

3 Цит. от: Епископ Арсений (Жадановски). Спомени. М., 1995. С. 172.

4 Е. Духонина. Как отец Йоан Кронщадски ме наставляваше по пътя на спасението. Дневник 
на една духовна дъщеря. М., 1998. С. 265.
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Ня кой може да се причастява и всяка седмица, докато друг не бива да 
при стъпва към Чашата толкова често. Но всеки православен християнин 
трябва да се старае да се причастява не по-рядко от веднъж в месеца, за 
да не се откъсва от евхаристийния живот на Църквата.

Как да пристъпваме към светата Чаша?
Тези, които ще се причастяват, своевременно застават по-близо към 

цар ските двери, за да не се налага да бързаме и да се блъскаме. Когато 
цар ските двери се отворят и дяконът излиза с Чашата и възглася: „Със 
страх Божи и вяра пристъпете“ – трябва по възможност да направим 
зе  мен поклон и да поставим ръцете си кръстообразно (дясната ръка да 
бъде отгоре).

Свещеникът чете на глас молитвата: „Вярвам, Господи, и изпо вяд-
вам...“ – и причастниците я повтарят наум.

Към Чашата пристъпват под ред, обикновено първи са младен-
ците, децата и немощните хора. Приближавайки се към Чашата, произ-
на  сяме ясно името си, получено в светото кръщение, и отваряме уста. 
След причастяването трябва да целунем долния край на Чашата, сим-
во  лизиращ реброто на Спасителя, от което е изтекла кръв и вода. Не 
це  луваме ръката на свещеника.

Като се отдалечим от Чашата, без да разтваряме ръце, трябва да 
се приближим до масичката, където раздават парченца просфора и по 
мал  ко причастно вино, разредено с топла вода. След това причастникът 
се моли до края на Литургията и заедно с всички пристъпва и целува 
кръста и благославящата ръка.

По правило след литургията в храма се четат молитвите след свето 
причастие. Ако по някакви причини не са били прочетени, причастникът 
ги чете сам у дома, веднага щом се прибере от храма. Те са поместени в 
пра вославния молитвеник. В деня на причастяването не се правят земни 
поклони, с изключение на поклоните пред плащаницата на Спасителя 
на Велика събота и коленопреклонните молитви на празника на Света 
Троица.

За причастяването на децата и болните

Кръстените младенци, като чеда на Православната църква, също се 
причастяват „за освещаване на душите им и за приемане на Господнята 
благодат“. Ако детето не е навършило седем години, можем да го при-
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частяваме без изповед и пост. След три-четиригодишна възраст мла-
ден ците обикновено се причастяват на гладно; в навечерието на при-
ча  стяването заедно с родителите могат да прочетат две-три молитви, 
кои то знаят.

В храма трябва да идваме с младенците не за самото причастие, 
а по-рано, та детето, според своите сили и възраст, да може да постои 
на литургията. Разбира се, тук всеки има своя мяра, но децата трябва 
да бъдат приучавани към молитва в Църквата. Това трябва да се прави 
по степенно, за да не изморяваме детето и да не пречим на молещите се 
в храма. Децата на 6-7 години, ако правилно са приучавани, могат да 
при  състват на почти цялата литургия.

Към пост трябва да се пристъпва след 7-годишна възраст – по сте-
пенно, започвайки от еднодневен пост преди причастие.

Често може да се види, че дори и по-големи деца се държат не-
спо койно пред Чашата: плачат, негодуват, дърпат се. Родителите трябва 
предварително да настроят детето, да го успокоят, да му покажат колко 
спо койно се причастяват други деца. И разбира се, да го причастяват 
по-често.

Пристъпвайки към светата Чаша, трябва да държим кърмачетата в 
хоризонтално положение, като подкрепяме главичката им с дясната си 
ръка. Ръчичките трябва да се придържат, за да не бутне детето Чашата, 
или да хване лъжицата. Кърмачетата не трябва да бъдат кърмени до на-
сита преди литургията, за да не повърнат след причастие.

Причастявайки децата си, родителите също трябва да се стараят 
да пристъпват към Светите Тайни, давайки с това пример на децата. Се-
мей ството е малка църква, където хората заедно вървят към Бога, заед но 
се спасяват и се причастяват от една Чаша.

Малките деца обикновено се причастяват само с едната съставка 
(с Христовата кръв). Но ако младенецът се причастява често и се държи 
спо койно пред Чашата, свещеникът може да му даде (ако не е кърмаче) 
и неголяма частица.

На литургията на Преждеосвещените Дарове не причастяват мла-
денците, които не приемат частицата, защото на тази литургия в Ча-
ша та се намира Тялото Христово, напоено с Кръвта, и е налято вино, 
не претворено в Кръвта на Спасителя.

Някои родители поради своето неразумие и маловерие се страхуват 
да причастяват децата, и така ги лишават от спасителната и укрепяваща 
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благодат. Те обясняват това с факта, че детето, приемайки причастие от 
една лъжица и чаша с всички, може да се зарази с някаква болест.

Този страх показва неверие в спасителната сила на Тайнството. Като 
правило така разсъждават нецърковните и недостатъчно просветените 
цър ковни хора, незнаещи нищо за живота на Църквата. Евхаристията 
е най-великото чудо на земята, извършващо се постоянно, и още едно 
до  казателство за истинността на това чудо е фактът, че литургията не 
е прекъсвала дори по време на страшните епидемии от чума, холера и 
други заразни и смъртоносни заболявания.

В Киев през ХVІІІ – началото на ХІХ век служел много из вест ният 
в града протойерей Йоан Леванда. Той бил знаменит със своя про по вед-
ни чески дар, хората специално се събирали да слушат про  по ведите му. 
Слу жел в района, наречен Подол. През 1770 г. в града плам  нала епидемия 
от чума, която особено силно вилнеела в Подол. Те  лата на умрелите били 
извозвани с цели обози. За два месеца в райо на умрели шест хиляди ду-
ши. И ето, този свещеник не преставал да слу жи. Той изповядвал, при-
ча стявал, обгрижвал, утешавал своите ено риаши, и болестта не го за сег -
нала. Такива случаи има много. Све ще но служителите – дяконите и све-
ще ниците – след причастяването на вяр ва щите потребяват останалите 
све ти Дарове. Те са правели това винаги, през всички времена, без да се 
страхуват, че ще се заразят по време на страш ните епидемии.

Митрополит Нестор (Анисимов; 1884 – 1962), мисионер, когато бил 
епи скоп на Камчатка, построил лепрозорий (лечебница за прокажени) и 
осветил храм в него. След като всички прокажени се причастявали, све-
ще нослужителите потребявали Даровете и никой от тях не се заразил.

Един чиновник подал рапорт до Московския светител Филарет 
(Дроз   дов), в който разказал за мъжествената постъпка на един свещеник 
и поискал да го предложат за награда. Този чиновник станал свидетел на 
това как при един негов родственик, болен от холера, дошъл свещеникът, 
за да го причасти. Болният бил толкова слаб, че не могъл да задържи в 
устата си частицата от Тялото Христово, и неволно я изплюл на пода. И 
ето, този свещенослужител, без да се колебае, сам потребил падналата 
ча стица.

Нито свещениците, нито дяконите, които потребяват Светите Да-
ро ве и след това умиват светата Чаша, изпивайки водата, не боледуват 
по-често от всички останали хора. Ето защо тези, които причастяват 
де  ца и пристъпват към причастие, трябва да се освободят от всяко съм-
не  ние, боязън и маловерие.
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Детската изповед

Започвайки от детска (седемгодишна) възраст, детето трябва да 
се причастява, след като предварително се е изповядало. Малкият хри-
стия  нин (разбира се, ако пожелае), може и по-рано да пристъпи към 
тайн ството изповед (например на 6 години).

За първата изповед трябва да подготвим детето по подобаващ на-
чин. Необходимо е спокойно и доверително да поговорим с него, да му 
обя  сним какво е грях, за който искаме прошка от Бога, и какво е на ру-
ша  ване на заповедите. Не е излишно да му кажем, че извършвайки грях, 
човек причинява вреда първо на самия себе си: недобрите дела, кои то 
извършваме спрямо другите хора, ще се върнат към нас. Детето мо же да 
се страхува преди изповед – трябва да разсеем този страх, като му кажем, 
че отецът е дал клетва и обещание, че никога и на никого ня ма да разказва 
това, което е чул на изповедта, и не бива да се боим от не го – нали се 
изповядваме на Самия Бог, а свещеникът само ни помага в това. Много 
важно е да кажем, че назовавайки своите грехове на изпо вед, трябва да 
по ложим всички усилия да не ги повтаряме повече. Мно го добре е, когато 
родителите и децата се изповядват при един и същи ду ховник.

Някои майки и бащи правят голяма грешка, като сами казват на 
де  тето греховете му или ги написват на лист хартия. Родителите могат 
само меко и деликатно да разказват за греховете на детето, но не и да се 
из повядват вместо него. И напълно недопустимо е след изповед да пи-
таме отеца за това какво му е казало нашето дете.

Причастяване със Светите Тайни  
 на немощните и бол ните у дома

Има случаи, когато хората поради болест, немощ или старост не 
мо гат да дойдат сами в храма, за да се изповядат и причастят. За тях се 
по  канва свещеник у дома, за да ги причасти. Тайнството причастие се 
извършва в дома и над умиращи православни християни.

Светите Тайнства се извършват само над човек, който е в съзнание, 
без да се отлага до последната минута! Ако човекът е тежко болен, тряб-
ва незабавно да се извика свещеник за него.

Причастяването у дома става със запасните свети Дарове. Те се 
при   готвят веднъж в годината, на Велики четвъртък през Страстната 
сед   мица, и се съхраняват в специална дарохранителница, която стои на 
светия Престол в олтара.
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Причастяването у дома се извършва според чина „Причастяване 
на болен набързо“ (по спешност). Това е неголямо последование, при 
което свещеникът чете молитви за изцеление на болния и прощаване на 
гре ховете му.

За това как да подготвим един или друг болен за причастие, е 
необ ходимо да се посъветваме със свещеника. Болните се причастяват 
вкъщи също на гладно (не на гладно могат да се причастяват само онези, 
които са близо до смъртта).

За да поканим свещеника при болния у дома, трябва предварително 
да дойдем в храма (желателно е няколко дни преди предполагаемото по-
се щение на отеца, ако състоянието на болния позволява това) и лично да 
изложим своята молба пред свещеника. Да се уговорим с отеца за деня и 
часа на посещението и да оставим адрес и телефон. Ако не е възможно да 
се срещнем лично със свещеника, трябва да оставим телефона и адреса 
си на гишето за свещи (където се приемат записки с имена и се продават 
свещи), и да напишем в какво състояние е болният. Ако състоянието на 
болния е много тежко и неговото причастяване не търпи отлагане, а по 
ня каква причина не сме успели да намерим свещеник в храма, тогава 
трябва да отидем в друг храм и да се постараем да намерим дежурния 
све щеник. Разбира се, това можете да направите, ако във вашия град 
има повече от един храм.

Преди посещението на свещеника в стаята, където е болният, 
тряб ва да приготвим масичка с чиста покривка или салфетка (и никакви 
не нужни предмети), да поставим икона. Да осигурим топла вода, чашка 
и чаена лъжичка.

След причастяването на болния трябва да се даде късче просфора 
или нафора и топла вода. Ако болният не може сам да прочете бла го-
дар ствените молитви след свето причастие, трябва да му ги прочетем 
на глас.

Ние, православните християни, се причастяваме със Светите Хри-
сто ви Тайни за изцеление на душата и тялото и по време на болест и 
не   мощ причастието е особено необходим. Можем да посочим немалко 
при  мери, когато след изповед, маслосвет и причастие тежко болни хора, 
които техните родственици вече смятали за умиращи, са ставали от лег-
лото.

Случвало ми се е да наблюдавам в момент на причастяване на 
теж  ко болни някакво особено просветляване на разума и чувствата им.

Една моя роднина умираше и отидох при нея за изповед и причастие. 
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Тя беше на 90 години и в периода на последната ѝ болест съзнанието ѝ 
беше силно помрачено, тя бълнуваше и не винаги разпознаваше близ ки-
те си. Но по време на изповедта преди причастие разумът ѝ се въз вър на, 
жената се изповяда с пълно съзнание и сърдечно съкрушение, са ма из-
ка за греховете си.

Друг път ме повикаха при една наша стара енориашка. Състоянието 
ѝ беше много тежко. Честно казано, дори не знаех дали ще успея да я 
при частя. Тя лежеше по гръб със затворени очи, не реагираше на ни що, 
са мо дишаше тежко. Но още щом приближих към нея Чашата с ча сти-
ца та от Светите Дарове и започнах да чета молитвата преди при ча стие, 
же ната се прекръсти ясно и отвори уста за причастие.

Превод: Татяна Филева
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Протойерей Георгий Крилов

Протойерей Георгий Крилов е роден през 1968 г. в 
Мо сква в семейство на служещи. Учи в художествено-
гра  фичен факултет, по-късно в Московската духовна 
се минария, а след ръкополагането му за свещеник за-
вършва и Духовната академия. Преподавател по ли-
тур   гика в Свети-Тихоновия богословски институт, по-
късно и в Троице-Ликовската православна гимназия.
Защитава кандидатска дисертация на тема „Историко-
ли тургически анализ на печатните богослужебни ми-
неи от XVII век“.
Настоятел е на строящия се храм на руските ново мъ-
че  ници и изповедници в Строгино. Главен редактор на 
ено рийския вестник. Баща на седем деца.

ОСТАВЕТЕ ДЕЦАТА ДА ДОХОЖДАТ ПРИ МЕНЕ 
1

Причастяване на деца до седем години

Колко често да причастяваме мла де неца? Можем ли да причастяваме 
де ца та насила? Защо детето отказва да се при части? Как да пости детето 
и необ ходимо ли е? – В публикуваната тук статия протойерей Георгий 
Крилов, настоятел на храма на Руските но вомъченици и изповедници в 
Строгино, отговаря на тези въпроси и пред лага пътища за разрешаване 
на трудностите, възникващи в процеса на въцърковяване на младенците.

В нашия храм броят на децата причастници най-често е по-голям 
от този на възрастните, тъй като в квартала има много деца... Поначало 
гру пата родители с малки деца действа умилително на свещеника. При-
вле  кателно е и да се направят снимки, да се окачат на таблото, да се 
по  кажат на владиката... Но не можеш да избягаш от главния въпрос за 
при  частяването на децата, а никой не се заема с тяхното решаване. Като 
на чало трябва поне да ги споделим. 

Ще облека в медицински термини най-главния въпрос: как да упо-

1 Не искам да обременявам читателите с примери от личния опит на свещеника, но няма 
да се въздържа от бележки под линия. Един от моите „познати“, след църковно детство и 
пра вославна гимназия, усърдно се разцъркови и нарочно включваше магнетофона с пълна 
си ла и го насочваше към стаята на майка си, специално подбирайки рокмузика с богохулно 
съ държание в моментите, когато тя обикновено се молеше. И често пребиваше майка си за 
пари. Ето какви са плодовете...
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требим лекарството, за да има смисъл от него? Имаме безброй жи во-
пи сни истории за израснали в енорията дечица. Как малкият ангел с 
кръ  стосани на гърдите ръчички за причастие постепенно се превръща 
в пораснал негодник, издевателстващ над майка си (в този случай най-
че  сто става дума за самотни майки) и усърдно потъпкващ всичко, което 
е скъпо и свято за нея 

2 – Защо стана така, отче? Нали като дете го при  -
ча стявах, давах му нафора, молех се?... Всеки свещеник може да по сочи 
такива примери. Феноменът на разцърковяването на юношите за ся  га и 
свещеническите семейства. И на интелигентите, където всичко е „пра-
вил но“. Трябва да дадем отговор, вместо да приписваме всичко на вре-
ме ната, че антихристът скоро ще дойде и пр. Нали основите на ду ша та 
се полагат в детството и причините за последвалата загуба на вяра у 
юно шата трябва да се търсят именно там. Разбира се, сега е време на 
ин ди видуална отчужденост и личното християнство не може да бъде 
на  садено в детството – в юношеска възраст всеки сам е изправен пред 
избор с цялата си сериозност. Но от нас зависи максимално да помогнем 
на своето чедо да направи този избор. 

Какви са времената? Ако в годините на застоя църковното въз пи-
та ние на младия човек е изглеждало като музеен експонат, сега в храма 
по стъпват на работа много хора, възпитани в православни семейства. 
Про сто да не повярваш на очите си! Преди двайсет години такова нещо 
не можехме и да сънуваме. Нали съвсем неотдавна „разрешиха“, а ве че 
из расна цяло поколение, че и второ! Така че няма какво да виним вре ме-
то, ако душата е крива. 

Да се върнем „към началото“, към детското причастяване. До го -
дин ка-две просто трябва да причастяваме детето (въпреки че това по-
ня кога не е лесно, както правилно отбелязва Анна Галперина. Да го 
при  частяват по-често – обикновено съветват това да става всеки ме-
сец (или дори по-често, ако не и на всяка литургия!) 

3. При това май-
ка та трябва да забрави за богослужебната молитва – на практика до-
веж дането на де те то може да се организира само за момента на при  ча-
стяването, но до ри това да стане по-рано, не са много майките-под виж-
нички, способни да издържат цялата литургия с малко дете на ръце. Не 
можеш и да оста виш бебето в чужди ръце... Ако говорим за практиката, 

2 Източник: www.bogoslov.ru 

3 Срещал съм и друг подход, но той вече се отнася към категорията „старчески (и по-точно, 
младостарчески) откровения“. Един мой познат беше получил съвет от духовника си да 
причастява детето си не по-често от веднъж месечно, иначе младенецът нямало да понесе 
подобна святост.
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картината е след на та: родителите се „редуват“, като еди ният е с детето 
в количката на улицата, а другият – на молитва в храма: днес е твой ред. 
Именно този „бе бешки“ етап от възпитанието е осо бе но важен, защото, 
ако не го е имало, всички следващи етапи могат да бъ дат поставени под 
въпрос. Защото след това детето може просто да не ти позволи да го 
при частиш. 

Сега да преминем към следващия етап – от две години и на го-
ре... Стремя се да не причастявам децата насила 

4. Защото имаше пре-
це    денти, когато след такова причастие детето вече не можеше да бъ де 
до ведено в храма – започваше да крещи и да се съпротивлява. Съ вет-
вам да подготвяме детето. Как? Да го водим – без насилие – в църк ва-
та към момента за причастяване няколко пъти, на празници, ко га то се 
при  частяват много деца на неговата възраст, за да гледа това. Ко лек тив-
ната психология действа и детето ще се причасти заедно с връст ниците 
си. Да разговаряме с детето, да се опитваме да му обясним сми съ ла на 
при   частието по начин, достъпен за неговата възраст (естествено, извън 
храма, а не вътре) и пр. За да има желание да дойде в храма... 

Наборът от съвети е известен: осветете дома, изключвайте поне за 
малко телевизора и силната музика, милвайте детето, самите вие жи вей-
те по християнски! Покажете на детето със своя пример как трябва да 
се причастява. Не пушете, не пийте, бъдете спокойни, молете се. Обгра-
дете детето със светостта. И така нататък. Лесно е да се дават съ ве ти, 
трудно е да се изпълняват. Да се научим да даваме посилни съвети, съ-
ве ти с любов и от любов, а не със законническа гордост. 

Изобщо, беседите с майките на младенците са просто необходими, 
до бре е при храма да имаме някаква организация за майки (например, 
клуб „Първи стъпки“). Защото когато жената стане майка, тя се „отваря“ 

4 Никак не е лесно да се кръщават деца на възраст от две години и нагоре, но това е отделен 
разговор. И ако с причастието можем да препоръчаме да се почака, за да се подготви де-
тето, то при кръщението няма как да откажеш. Затова половината от кръщенията на по-
големи деца се превръщат в кошмар. Не говоря за това, че майката почти винаги е при ну-
дена да държи детето – видът на непознатите кръстници го довежда до истерия. Така че 
ти се налага да кръщаваш на фона на виковете на детето и успокояващите заигравания на 
родителите. При един мой познат свещеник такъв „младенец“ бутна купелта! Но най-го-
ля мата трудност е вътрешното съзнание на свещеника, извършващ тайнството: че това е 
неправилно, че тук има нещо не както трябва. При кръщаването на младенец (до годинка) 
опитният свещеник винаги сам може да го успокои – да го залюлее, ако кръстниците не 
са в състояние да го направят. А тук чувстваш собственото си безсилие, сякаш чукаш по 
глу ха стена. Почти съм убеден, че няма да го носят и на причастие, а какво да говорим за 
хри стиянско възпитание (въпреки че на предварителната беседа кимат с глава: да, отче, 
разбира се). Ще трябва да положат твърде много труд, къде ти...
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духовно. И трудно е да не се отвори духовно, общувайки с такова малко 
чудо. Затова майките често идват в храма чрез своите младенци. Веригата 
е следната: по съвет на приятелки започват да причастяват децата, а 
след това и сами стигат до първата си изповед. Добре е, ако стане така, 
но често става и другояче: носещите в храма своите младенци и сами 
не са кръстени, не са въцърковени и дори не се опитват да се развиват 
в тази посока, смятат го за ненужно 

5. Това е магическо отношение към 
при частието – да причастят детето, за да не боледува. Тук навлизаме 
в областта на нашата, свещеническата дейност. И може би е напълно 
въз   можно да си спомним средновековната практика на причастяване на 
мла  денците, когато заради тях преди причастие говеели родителите. И 
да разкажем за тази практика на съвременните майки, за да могат да 
раз  берат в каква степен духовното състояние на майката е свързано със 
състоя нието на детето... 

Голяма част от проблемите с причастяването в периода „от две 
и нагоре“ се дължат на ненаправеното в младенческия период. Но не 
са мо на това. Вече възниква въпросът за съзнателното участие в Тайн-
ство то и подготовката за него. Като главна, най-сериозна причина за 
по   следващото разцърковяване на децата обикновено се посочва от съст-
вието на вътрешно християнство у родителите. Външното, обред но уча-
стие в Тайнството се противопоставя на съзнателното, с необ хо ди мата 
подготовка, участие. 

www

Как да пости детето? Необходимо ли е? Диапазонът от мнения е 
твър де широк. От отричане на детския пост изобщо (като порасне, то-
га  ва, защо да лишаваме детето от детство) до препоръчване на пост на-
рав но с възрастните (ако не се научите да постите, по-късно ще съ жа-
лявате). За актуалността на въпроса често говори блясъкът в очите при 
раз говорите на тази тема. Има различни деца и различни семейства, за-
то ва няма еднозначен отговор на тези въпроси... 

И все пак има. Аз имам готов и удобен отговор на тези въпроси, 
кой  то често се налага да повтарям (всеки свещеник има редица заучени, 
кра сиви, но не винаги практически полезни съвети): не е необходимо да 
ка рате детето насила да пости и да се моли – трябва да възпитавате у 

5 Пълното неразбиране и нежелание да се разбере това за какво са донесли младенеца, води 
до комични на пръв поглед, а в действителност страшни произшествия, каквито всеки 
прак тикуващ свещеник е виждал. Започват да разказват на детето за „бонбонче“, а при 
при частяването от устата на детето изведнъж се показва парченце сдъвкан геврек...
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не го желание за пост и молитва, желание за християнски подвиг. За да 
по  сти и да се моли само, без външна принуда. Лесно е да се каже, но да 
се направи... И ако говорим откровено, за своите почти двадесет години 
па  стирски опит аз не съм срещал нито едно дете, у което родителите 
са успели да възпитат подобна жажда. Да, изискването е правилно, но 
то е болезнено неизпълнимо – само в житията можем да прочетем за 
подобна жажда през младенчеството в бъдещите светии. Не можеш да 
кажеш на родителя: длъжен сте да възпитате светец. Много ли възрастни 
познавате, които са възпитали в себе си подобна жажда? 

Наистина, децата лесно профанират тази жажда – нерядко ми се 
случ  ва да се сблъсквам с това. Има категория детски характери, които 
отра но се научават как да угаждат на родителите, нагаждат се към тях, а 
родителите предпочитат да не забелязват това приспособленчество, въз-
приемайки поведението на децата „за чиста монета“, като съвсем искрено. 
Децата много добре усещат какво искат от тях родителите и имитират 
желаното, получавайки като награда родителското благоразположение 
с „всички произтичащи от това последици“ 

6. При това децата твърде 
ра  но научават тази лъжа, от тригодишна и дори по-ранна възраст, и ние 
са мите много често сме учителите на това, защото така ни е по-удобно. 
По начало тази лъжа устройва и двете страни, но по-късно, както и всяка 
неискреност, се обръща в бунт и ненавист. 

И така значи, насилие? – Трябва да помислим как това „насилие“ 
да бъде разумно и с времето да не предизвика в детската душа реакция 
на отхвърляне. За да бъде насилието някак опосредствано, да въвлича, а 
не да пречупва. С насилие няма да възпиташ благоговение – то може да 
се роди само като плод на благодатта. А привързаност към определени 
пра вила и постоянство могат да се възпитават. Също така вярност, мъ-
жест во, търпение, и много, много други неща... 

Да, детето трябва да разбира, на своето ниво, за какво е необходимо 
всич ко това: всички се молят, и аз се моля като възрастен; всички постят 
– и аз постя като възрастен! – Необходимо му е и собствено, детско 
„богословие“ – родители, подскажете, формирайте го! И отношението 
на малкото човече към причастието също ще се измени, ако то положи 
ня какви усилия, за да се подготви: дори само ако се откаже от бонбони 
сутринта. Добре е, когато заобикалящият свят на църковното семейство 

6 Спомням си едно момиче, което дълго време имитираше мироточене на иконите в до-
машния молитвен кът (поливайки ги с масло), с цел да предизвика умиление и възторг у 
баба си.
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нели цемерно въвлича и увлича детето – това засега е единствената до-
стъп на за него вселена и в нея не бива да има „черни дупки“. Но всяко 
че до, дори и най-смиреното, рано или късно ще се стреми да се измъкне 
из вън границите на тази вселена. И рано или късно, все едно, ще се на-
ло жи да го учите да ходи самостоятелно, а не заедно с вас. 

www

Детските психолози казват, че три години е първата сложна дет-
ска възраст, когато малкият човек започва да чувства себе си като лич-
ност и, съответно, да се бунтува против насилието над себе си, да пра-
ви напук, наопаки. На мен също ми се е случвало да се сблъсквам с 
„бла   гочестивия“ детски бунт: Аз ще правя не така, както ти, а както 
в църквата! Това детско бунтарство не може да не се отчита при въз-
пи   танието. Молитвата и посещаването на храма никога не бива да се 
въз приемат като наказание... Нека духовният стремеж стане за детето 
ли чен стремеж, който остава задълго. 

Бунтарските стремежи са свързани изобщо със стремежа към бор-
ба, особено характерен за момчетата (но от него не са пощадени и мо-
ми четата). Как чрез всички тези играчки – пистолети, мечове, танкове 
и сражения с връстниците да научим своето чедо да воюва със себе си, 
със съблазните, с израстващите кълнове на страстите и греховете? И в 
тази „войнска“ система координатата на причастието да стане главният 
връх, който трябва да бъде покорен... Децата винаги имат свои собствени 
пред стави за мъжество 

7 – как да ги проектираме в духовната сфера? 
Децата живеят в свой особен свят и разбираемо е, че тяхното ду-

хов но възпитание се превръща в наше собствено възпитание. Не ние тях, 
а те нас започват да възпитават и учат на молитва и богообщение. При 
всички случаи това е наш съвместен път и той трябва да бъде творчески. 
Това е обща пътечка към Бога, по която вървим тримата – аз, детето и 
Бог. Без екзалтация, трезво да улавяме всичко, което Бог изведнъж от-
кри  ва в детето, и да помагаме на този кълн да израсте, или поне да не 
му пречим, да не го погубваме със своето менторство и доктринерство. 
Те  зи кълнове могат да бъдат много необичайни и удивителни. Спомням 
си как един от „моите“ внезапно престана да яде месо и риба (и не яде 
доста дълго) – не по аскетически подбуди, а от жалост към животинките: 

7 Ще илюстрирам това със ситуация от живота на своите деца. Малките братче и сестричка 
стоят наказани в ъгъла за някакво провинение (по-точно, в различни ъгли). Момиченцето 
плаче, момченцето сдържа сълзите си и мърмори нещо. Вслушах се и чух, че наставлява 
сестричката си: „Дуня, не плачи, нали си мъж!“. 
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„Те също имат очички!“ И плачеше. А защо да не поставим този неясно 
откъде взел се и неправилен, „вегетариански“, но искрен порив в осно-
ва та на своеобразната детска аскеза... Или поне да не му пречим! 

Изповед и причастяване на деца от 7 до 17 години

Повечето родителски въпроси към свещеника са свързани с това 
как да научим детето да се изповядва, да се моли, колко често да го во-
дим на богослужение и причастие, как да го подготвяме за причастие. 
На тези въпроси не може да се отговори само с „да“ или „не“. В процеса 
на решаване на проблема за религиозното възпитание на децата ключова 
роля играе реалността на съвременните православни семейства и на 
днеш  ните семейни отношения.

Първият въпрос неизбежно е за детската изповед. На мен ми е до-
бре – аз вървя по току-що утъпкана пътека. Забележителната статия на 
про тойерей Максим Козлов ми позволява да не повтарям вече казаното 
в нея (което безусловно е правилно), а само малко да го допълня с изводи 
от собствения си свещенически опит.

В началото трябва да кажем, че и практиката на изповедта на въз-
раст  ни поставя пред нас множество проблеми. Съществуват няколко по -
зиции и подходи към изповедта, които взаимно се опровергават, но във 
всички случаи основен проблем е същата формализация и при вик ване, 
които ги има и при възрастните. Така че да учим децата на из по вед можем 
само с много, много уговорки. Въпреки привикването на децата към из-
поведта и нейното формализиране, те често дават на нас, възрастните, 
при мер за това как трябва да се изповядваме. Нерядко све ще  никът, слу-
шайки детската изповед, въздъхва от дън-душа: „Ето така трябва! А 
ние...“. Някои деца и техните изповеди се запечатват за цял жи вот в па-
мет та на свещеника. „Изповядващият се“ вече е пораснал, пре  върнал се 
е в юноша, а след това и в мъж, а аз и досега си спомням искреността и 
пълнотата на неговите детски изповеди. И ако човек така се е изповядвал 
като дете, той несъмнено ще израсне като истински християнин...

Откъде започва всичко? Децата играят на изповед, подражавайки 
на родителите (не всички, но повечето от тях). Не виждам особена необ-
хо  димост в това да им се забранява тази игра. Но, разбира се, при прие-
ма нето на изповедта от свещеника и общуването с детето в тази възраст 
трябва да се отчита спецификата на възрастта. Свещеникът не бива да 
се отнася към изповедта на детето на тази възраст така, както към изпо-
вед  та на възрастния. 
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Свещеникът и детето на изповед... Какъв трябва да бъдеш, за да не 
навредиш, да не уплашиш, да не прекършиш? Главният проблем е не-
до  стигът на време. Как да се вслушаш в малкото създание, когато след 
него чака опашка от солидни лели и чичковци? Може би наистина ни е 
необходим отделен „детски“ свещеник? В детската стая при храма? Но 
само действително отделна, оградена с параван, за да не пречат блъ  -
скащите се връстници, да не подслушват, да не се подсмихват... За що  то 
има и пастири, сякаш специално създадени за детското паство – обик-
но вено и децата ги обичат, стремят се към тях (въпреки че родителите 
да леч не винаги споделят тази любов). 

8 Различни свещеници – различни 
под ходи, случвало ми се е да слушам съвет да не говоря изобщо, а само 
да слушам детето. Но все пак мисля, че отецът трябва да разговаря с 
мал  кия изповядващ се. Това може да „отложи“ формализирането на из-
по    вядването, въпреки че доверителните отношения и при децата бър-
зо преминават в съвсем човешки и понякога пречат на откритостта и 
искре ността пред аналоя. Особено добрите думи на свещеника могат да 
помогнат на онези деца, които не са „играли на изповед“ от съвсем мал-
ки и се страхуват при първите изповеди. Необходимо е детето да има 
съз нание за Божието всезнание и произлизащата от това искреност... 

Работата е не само във вътрешното и искрено, неподправено хри-
стиянство на родителите. Възпитанието е творчество. Творчество на ро-
ди телите и сътворчество с Бога. Ние отглеждаме живо растение и всяко 
идеологическо „строяване“ рано или късно ще се превърне в убийство 
на този живот – на детето винаги по-лесно му се удава външната ими-
тация, към която – колко бързо разбира то! – го принуждават неговите 
родители. Във всеки случай, при всеки проблем трябва да се стараем 
да получаваме отговор от Бога чрез свещеника или по някакъв друг на-
чин... 

Възпитавайки детето, възпитаваме самите себе си, неслучайно 
въз   питанието е път на спасение. Затова в основата на възпитанието ви-
на ги стои жертвата, но разумната жертва (ако, разбира се, е възможна 
та кава). Няма никаква земна цел и ценност, която не би могла да остъпи 
пред ценностите на духа, пред главната цел – отглеждането на духовния 
кълн, поникващ в сърцето на чедото. Затова можем смело да посъветваме 
родителите: не ограждайте детето от външната некомфортност и външ-
ните скърби. И от съблазните също няма смисъл да ограждате децата 
с непроницаема външна стена – все едно, съблазните ще проникнат 

8 http://www.bogoslov.ru/text/2482884.html
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през нея. Със съблазните трябва да се учим да се борим, дори и чрез 
из вестни падения; и причастието трябва да стане главното оръжие в 
та зи борба. А да ограждаме, разумно да ограждаме децата, си струва 
един ствено от свръхсъблазните. Най-общо казано, можем да се съгла-
сим със С. Куломзина 

9, която пише, че възпитанието на децата е борба 
на родителите със страстите, които започват да растат в децата, и с 
които децата засега не могат да се борят 

10. Смело можем да говорим 
за необходимостта от преобладаване на възпитателните цели над обра-
зо   вателните цели (образованието, в крайна сметка, е само средство за 
въз  питание). 

Характерът на възпитанието, разбира се, зависи от характера на 
са  мото дете. Както и от типа взаимоотношения в семейството, от типа 
устрой  ство на семейството (ако можем така да се изразим). И още, от мя-
стото на детето в социума: от това къде и как се учи, с кого и как общува 
в извънучебно време и пр. Поради това, говорейки за възпитанието на 
децата, не можем да подминем въпроса за типовете православни се мей-
ства, за съвременната реалност на вътрешносемейните отношения. При 
това, моля ви, аз ще се въздържа от идеали в тази сфера – това са не по-
сти жими въздушни кули, които могат само да ни дезориентират, може 
и да пострада практическият и прагматичният принцип на излагане на 
материала в тази статия, към който се стремя да се придържам. 

Първият тип семейство, с което имах случай да се запозная в пе-
рио да на моята младост – това е семейство от „средновековен“ тип, или, 
както биха го нарекли съвременните либерали – „тоталитарното“ или 
„авторитарно“ семейство. Този тип визират онези места от Свещеното 
Пи  сание, където се говори за семейния живот (например, в най-не-
прият ното място от Апостола, който се чете при тайнството венчание: а 
же ната да се бои от мъжа си). 

Подобни семейства са рядкост в съвременния живот. Защото днес 
обществото създава хора, неспособни да устройват семейство по то зи 
начин, да влизат в подобни взаимоотношения. Въпреки това ми се слу-
чи да наблюдавам такива „правилни“ порядки в някои свещенически 
се мей ства, които по характера си би трябвало да претендират за кон-

9 Куломзина С. Наша Церковь и наши дети. М., 1993.

10 О, tempora! O, mores! „Чувствителните“ родители веднага приемат за признак на нетра ди-
ционна ориентация всяка предразположеност и „детскост“ на свещеника. И следват въ-
про си, писма, оплаквания... На свещеника се отказва правото да обича децата, в търсене 
на призрака на врага, изкуствен, привнесен призрак. И какво?... Жетвата неизбежно ще 
съот ветства на посятото.
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сер вативност. В тези семейства е възможно продължаване на богатите 
традиции на „клерикалното“ консервативно възпитание, което в мина-
ли те времена е давало обилни плодове и образци за миряните. 

За семействата е писано твърде малко от светите отци, тъй като в 
тяхното време подобни семейни отношения са били нещо като норма, а 
нормата, както е известно, обикновено не се описва от съвременниците 
(обик новено се пише за перспективата, а не за дадеността). Взаи моот-
но  шенията в средновековното семейство се устройвали на същия прин-
цип, на който и в манастира, в средновековното цехово общество и в 
мно го други затворени средновековни социуми. Семейството пред-
став  лявало йерархия, копирайки йерархичния модел на устройство на 
зао бикалящия свят („малка държава“). Начело стоял мъжът, бащата 
(но сещ най-голяма отговорност). Жената се намирала в отношения 
на послушание спрямо мъжа (почти както в манастира) – според све-
тооте  ческото учение, именно чрез това послушание се спасявала. 
Тряб ва да кажем, че „средновековният“ тип семейство предполага на-
ли чието на немалък брой деца (повече от едно или две). Това е било 
необ ходимо за създаването на затворена общност, способна на повече 
или по-малко автономно битие (тук става дума за духовна автономия, 
как вато се предполагало, че семейството има в посочения период). 
Взаи моотношенията между децата и родителите също се определяли 
с термина „послушание“, въпреки че в основата на тази йерархия били 
по ставени любовта и уважението (в известен смисъл тук можем да упо-
требим термина „авторитет“, отчитайки многото смисли, които е прието 
да се влагат в него). Ще отбележим, че описаната схема е подходяща 
са мо за религиозното съзнание и се основава на главната „вертикала“ – 
любовта към Бога (по-подробно не може да се опише тук). 

Във всеки случай, ако подобно семейство се среща, можем да го-
во рим за неговата „различност“ в сравнение със съвременния свят. В та-
кова семейство възпитанието на децата, и особено тяхното религиозно 
въз питание, обикновено протича по своеобразни закони. И много от 
това, което в статията се препоръчва да не се прави по отношение на 
възпитаваните, в подобно семейство, обратно, органично лежи в тъ кан та 
на семейното битие и води до резултати, противоположни на тези, кои-
то обикновено следват. Така насилието, включително и религиозното 
на си лие, се възприема по съвсем друг начин от детето, растящо в по-
добни условия, и е не просто възможен, а понякога и необходим въз-
пи тателен фактор. Към такова семейство смело могат да се прилагат 
оне зи възпитателни съвети, които са ни оставени от светите отци, 
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вклю чително и за говеенето на децата (и изобщо за поста на децата) и 
под готовката им за причастие наравно с възрастните, за наказанието 
на децата и пр. В такова семейство „конвейрността“ в подготовката за 
изповед (по-малките след по-големите деца) не формализира самото 
отно шение към изповедта – това е естествен и здрав процес, който се 
определя от автентичността на традицията. За съжаление, децата, въз-
пи тани в подобни семейства, много трудно се адаптират социално в съ-
вре  менния свят, най-често се страхуват от нехристиянска среда и пред-
по читат да остават в църковния социум. 

Но аз не препоръчвам на младите, готвещи се да създадат се мей-
ство, да мечтаят за „средновековно“ семейство. Да се създаде подобно 
семейство сега никак не е просто, и практически е невъзможно, особено 
на празно място. 

Сега да поговорим за устройството на семейството, което най-че-
сто се среща в съвременността. Духовно трезвият поглед огол ва не съ по-
ставимостта на святата древност със съвременността. Систе ма ти зи рай-
ки основните типове православно семейство (в тази статия няма да пра-
вим това, а ще кажем само някои общи думи), ще трябва да се съ гласим, 
че това е систематика на загубите. Ако обхванем целия диа па зон на въ-
треш  носемейните отношения, ще видим, че това е широк спек тър от 
раз  лични степени на либералност и/или демократичност (както и в съ-
вре  менното общество). Налага се да се примиряваме със собствените не-
съ вършенства, с оскъдняването на духовността и с порочната, но неиз-
беж на свързаност на нашето битие със суетата на света и лукавостта 
на времето. Семейството неволно копира принципите на устройство на 
се куларното общество; и трябва само да се молим за възможността за 
хри стиянско прилагане и облагородяване на тези принципи. 

И така, семейството, основано на равенството на неговите членове 
(т. нар. „нейерархично“ семейство), предполага по-голяма степен на не-
за висимост на детето, която се определя от степента на независимост 
на съпрузите и, в крайна сметка, е заимствана от заобикалящия ни се-
ку  ларен свят. Възпитанието на детето в условията на неговата неза ви-
симост винаги предполага по-голяма тънкост, необходимост от опо-
сред стването на повечето дейности на възпитателя, особено в рели гиоз-
на та сфера. Насилието в тази област е напълно невъзможно, тъй като 
вся ко насилие в съвременното съзнание еднозначно се маркира като 
негатив (именно така започва да го възприема и детето). Като позитивно 
в разглежданата ситуация може да се посочи „вписаността“ на подобно 
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семейство в съвременното общество. Ако възпитанието в такива усло-
вия бъде успешно, след това на детето ще му бъде много лесно да се 
адап  тира социално. При християнското възпитание в този случай у де-
те то неизбежно се изгражда изповедническа нагласа (бих я нарекъл още 
„апологетична“), за което ще стане дума по-нататък. 

„Кулминация“ на разглеждания период от живота на детето е „пре-
ход ната“ възраст, която при момчетата започва около четиринадесет 
години, а при момичетата още по-рано – и продължава през целия след -
ващ период. Главна характеристика на този период е осъзнаването на 
собствената независимост, усещането за лична самостоятелност и ин-
дивидуалност. Но това е на вътрешно равнище. А на външно това е „из-
ли зането“ на детето от семейството (в по-голяма или по-малка сте пен), 
търсенето и ориентирането към външни авторитети.

Трудностите във възпитанието обикновено започват с „учи лищ-
ното“ време. Детето отива на училище... Принципно се променя кръгът 
на общуване, появяват се съвсем други задължения, отговорности и пр. 
Детето „вкусва“ свободата, започва да се бори за нея, „откъсва се“ от се-
мейството, за него става важно мнението на колектива, мястото, което 
ще заеме в общността. Започва борба за това място. Детето бива пленено 
от социума, понякога сляпо възпроизвежда в себе си светогледната цен-
ностна система на обществото, в което се движи. Затова е много важ но 
обкръжението, в което попада детето, поне поначало да бъде „свое“. По 
тази причина аз винаги подкрепям желанието на родителите за обу че-
ние на децата в православно ориентирани учебни заведения (въпре  ки че 
там образователното ниво понякога може да е занижено). Но това са мо 
по себе си нищо не гарантира, не бива да оставяме въз пи та нието на 
детето „на произвола на съдбата“. А и сблъскването на детето с не хри-
стиян ския свят, със света на съблазните така или иначе ще стане – то 
само временно се отглага. За това сблъскване, или сблъсквания, трябва 
да го подготвяме. „Да го учим на свобода“. Да го учим да „ходи“, да ходи 
са мостоятелно. 

Как да научим детето да запазва своето християнство в не хри-
стиянско общество (то рано или късно ще се окаже в него)? Обикновено 
съветват да се опитваме да възпитаваме детето като индивидуалист – в 
по зитивния смисъл на думата. Тоест като човек, който умее да се съ-
про тивлява на влиянието на колектива, понякога дори да се про ти во-
по ставя на колектива. Във всеки случай, да не бъде роб на социума, да 
не се „огъва“ (извинете за вулгаризма) под него. Тоест, казано на наш 
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език, трябва да се стремим да възпитаваме изповедник, поне по някои 
въпроси. Иначе, сбогом, чедо!

Но не трябва да забравяме, че място за учене и възпитаване 
неизбежно трябва да бъде семейството. Трябва да изоставим всички ми-
сли за „спокоен“ възпитателен процес в семейството. Необходимо е да 
пре  върнем живота на семейството в ролева игра (разбира се, не явно, а 
скрито за чедото), в която детето ще се учи на поведение в обществото, 
ще се учи да се бори, да отстоява своето. Затова понякога е необходимо 
да предизвикваме детето на състезание, понякога да загубим, а понякога 
да победим. Ще припомня красивото твърдение на П. Коелю, че мъдрият 
учител винаги обучава детето си на борба чрез примера на борба със 
себе си, дава възможност на ученика да се побори с учителя 

11. 
Ако говорим за първия тип семейство, то в най-сложния период 

от възпитанието – възпитанието на синовете в преходната възраст – е 
на пълно възможен подходът на „управляемия конфликт“. Обикновено 
децата в този период се стремят да влизат в конфликти с родителите 
– това е признак на тяхното израстване и независимост. И родителите, 
пазейки собствения си комфорт (те съвсем неправилно го наричат „мир“), 
се страхуват от тези свади. Но ако конфликтът се инициира от родителя, 
не бойте се, синът, като правило, се стреми да заеме противоположната 
позиция, така че пожарът на разногласията няма да надхвърли рамките 
на целесъобразността. Родителският авторитет в семейства от подобен 
тип обикновено се пази.

Възпитателният процес отчасти се превръща в „борба за авторитети“ 
за детето. И добре е, ако то намери авторитети в православния свят, сред 
„своите“. Още по-добре е, ако авторитет за него стане духовникът, све-
ще никът. Или някой от православното обкръжение – треньор, учител, 
мла дежки консултант. Споменатия индивидуализъм (умението да се 
„устоява“ самостоятелно) успяват да възпитат само единици, по-го ля-
мата част от възпитаваните има нужда от „подпори“. Затова само на-
ми рането на правилния авторитет е в състояние да предпази детето 
от „лошия колективизъм“, тоест от робството на негативния социум с 
всич ки последици от това... 

И след това обширно отстъпление, сега да се върнем към изповедта 
и причастието на децата. Разбира се, на този етап участието в тези тайн-
ства трябва да стане за детето акт на неговия личен избор, резултат от 

11 Пауло Коэльо. Пятая гора. М. 2001.
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неговата свобода. Това е много важно, защото ако го няма, насилието 
рано или късно се превръща в откъсване и нежелание на детето да 
участ ва в тези тайнства. Трябва не да обясняваме (обясненията на този 
етап не се възприемат), а именно да демонстрираме, че това са оръжия за 
бор ба, оръжия за свобода. Че именно благодарение на тях се придобива 
свобода. И демонстрирането на това трябва да бъде опосредствано, не-
на трапчиво. Детето трябва само за себе си да направи този извод, да 
при  добие собствен, ненатрапен отвън опит – на този етап порастващият 
човек няма да приеме готови решения. 

Що се отнася до консервативните семейства, случва се именно на-
си лието по този въпрос да увлича детето. Във всеки случай въпросите 
за изповедта и причастието (честота, подготовка и пр.), както, впрочем, 
и за молитвената практика (у дома и в храма) за децата в тези семейства 
обикновено не стоят. Всичко това се възприема като част от бита, в 
„кон  вейерен“ план. Но това не значи, че възприятието е притъпено 
и чисто обредно – вътрешната новота на всяко тайнство също е „по-
ста  вена на конвейер“, вътрешното не се противопоставя на външното 
(обик новеният алгоритъм на съвременното либерално съзнание), а се 
на мира в органична връзка с него, в изначално целомъдрено единство. 
Ду ховното израстване на всеки член е определено от общата духовна 
ди  намика на семейството като „малка вселена“, като самостоятелна ду-
хов  на цялостност – структурно копие на църквата. Впрочем, подобен 
порядък е феномен и не се среща често. 

Във всички останали случаи сляпото насилие е „подобно на 
смърт“. За съжаление, майките се боят, че детето ще се отдалечи от 
църквата. Затова те смятат редовното причастяване за някаква външна 
„гаранция“ за тази връзка и настояват на него, не обръщайки внимание 
на волята на собственото си дете. Но детето чувства всичко това и би ва 
провокирано към съпротива, към неприемане. Подобно насилие неиз-
беж но води до протест и разцърковяване на подрастващия младеж. Ето 
защо всеки свещеник говори за необходимостта от устойчивост при въз-
пи танието на децата и посочва задължителната роля на бащата, спо со-
бен на творчество и риск в тази сфера. 

И в заключение ще спомена и главния фактор във възпитанието. 
Детето в най-съкровената си вътрешност най-често бива едно цяло с 
въ трешния порядък на своите родители. Затова главен фактор за успеш-
ното възпитание е духовното благополучие, нелицемерното вътрешно 
хри стиянство на бащата и майката, тяхното религиозно търсене и дръз-
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новение, тяхната християнска любов и единство. Фундаментът на душата 
се полага не чрез външни възпитателни мероприятия (които, разбира се, 
също са важни), но мистично, непостижимо, чрез съкровеното вътрешно 
общуване с хора, свързани чрез най-близко родство. И ето, ако говорим 
за това дълбинно духовно равнище, то именно тук е принципно важно 
не видимото понякога благодатно действие на тайнствата изповед и при-
ча стие 

12. И именно участието в тези тайнства вътрешно съединява ро-
дителите с децата и става залог за вътрешно и съкровено общуване, за-
лог за християнска приемственост. 

Превод: Татяна Филева

12 Някога, като млад, работейки като ръководител в (пионерски) лагер, бях поразен от раз-
ликата между децата, които са били кръстени и са получили поне начално въ цър ко вяване, 
и другите, лишени от това. Въпреки отсъствието на „правилно“ църковно въз пи та ние, бла-
го датта „покълва“ в душите на децата, ако изначално е „посята“ там.
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Йеромонах Пьотр (Мешчеринов)

Игумен Пьотр (Мешчеринов) (Валентин Андреевич 
Ме ш  че́ринов) е роден през 1966 г. в гр. Мо сква. За-
вършва сред но образование в музикалното учи   лище 
при Мо сковската консерватория, после Кон сер  ва то-
рия  та. Между 1985—1987 г. слу жи в ар мия та. Ра боти в 
оркестъра на Кон сер ва то рията. През 1992 г. е по стриган 
в мо на шество и ръкоположен за йеродякон. По  стъп ва в 
Мо сков ската духовна семинария. През 1995 г. е наз на-
чен за пред  стоятел на храма, посветен на иконата на 
Бо    жия та Май ка „Знамение“ в село Долматово в Под мо-
сковска об ласт, в подворието на Даниловия ма настир, 
където слу жи и до сега; от 2003 г. е игумен.
От 1992 г. активно се занимава с преподавателска и 

про светителска дейност.
Тук предлагаме неговата статия „За нуждата на истинския християнин от по стоян но, непрестанно 
причастяване със Светите Христови Тайни“, издадена, в сътрудничество с Александър Боженов. 
Статията е преведена и публикувана в сайт Богоносци в четири части със заглавие „Вкусете ча-
шата на живота“.

ВКУСЕТЕ ЧАШАТА НА ЖИВОТА 

За нуждата на истинския християнин от постоянно, не-
пре станно причастяване със светите Христови Тайни

„Нашето учение е в съгласие с Евхаристията, а Евхаристията на 
свой ред потвърждава нашето учение.“ (Св. Ириней Лионски) 

1

„Когато верният раб Божи се покорява на Своя Господ за не-
що, бидейки задължен за това било по внушение Божие, или по за по-
вед, той оправдава пред всички това, че действа не по своя воля или по-
ради гордост, а единствено от опасение да не оскърби Господа с неиз-
пъл нение на Неговата повеля.“ (Св. Киприян Картагенски) 

2

„Ако някой външен дойде при нас и после узнае заповедите Хри-
сто ви и объркването на нашия живот, то той не би намерил по-големи 
вра гове на Христа от самите нас.“ (Св. Йоан Златоуст)

1 Против ересите, ІV, 18.

2 Писмо до епископ Цецилий за тайнството на Чашата Господня.
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Предисловие

Повод за написване на тази статия бяха размишленията на един 
млад християнин за съвременната практика на причастяването, пред-
ста  вени в един от Интернет форумите. 

3

Ето тези размисли:
„Ще се опитам да разкрия по-конкретно същността на въпроса. 

В резултат на своя духовен път и своите познания човек осъзнава нуж-
дата от най-близко и постоянно общуване с Христос и в Христос заед-
но с всички верни християни. Така за него става естествена норма по  -
стоянното и истинско участие в Евхаристията. Да кажем човек оти-
ва на евхаристийното събрание всяка неделя и заедно с всички верни се 
причастява към Господа. Тогава той веднага се изправя пред про  бле ма 
за конфликта между съществуващите в Църквата традиции на под-
готовка за причастяване и тази практика, до която е стигнал в ре-
зул тат на своите духовни търсения. Първо, всеки свещеник, всеки мо-
лит вослов, почти всяка книжка ще му кажат, че преди причастието 
се изисква задължително пост от поне три дни. Буквално смяташ на 
пръ  сти – четвъртък, събота, сряда и петък, и без това дни за пост, и 
така – четири постни дни подред всяка седмица. А ако през седмицата 
до пълнително се пада някакъв голям празник, когато всички християни 
отиват на евхаристийно събрание, то тогава не може да излезеш от 
постите. Това е първото, което се случва, най-баналното, което може 
да откаже човека от необходимост от непрестанно причастяване, 
по родила се при него. Добре, мислиш си, да е само изкушението, с кого 
не се случва, ще се справим! И човек допълнително привиква към не пре-
стан но постене (но някой може и да размисли и да реши, че не му е по 
си лите физически да участва непрестанно в Божествената Трапеза 
заедно с верните християни).

Следващия етап, през който е задължен да премине, е изповедта, 
при това всяка неделя. Всяка събота вечер след вечернята, или при пър-
ви те лъчи на слънцето в неделя, далеч преди началото на службата, 
той трябва да си пази реда на опашката пред аналоя, за да разкаже на 
све   щеника за две минути нещо от размишленията си, насъбрани през 
сед   мицата. А ако отново през седмицата има някакъв празник, когато 
всич  ки християни отиват на евхаристийната трапеза, то очевидно през 

3 С разрешение на автора неговият текст беше включен в статията след неголяма редакция 
и съкращения.
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та зи процедура трябва да се премине два пъти седмично. Това е второто, 
което може да принуди човек да забрави за смисъла на Евхаристията и 
за непрестанното участие в нея. Но всичко това е изкушение от лукавия, 
кой  то се опитва да ни откъсне от Евхаристията, затова ние преодоляваме 
то зи етап и отиваме нататък. Но несъмнено тук някои ще отпаднат.

И така, трети етап. За най-непоколебимите. Във време на пост да 
че   тат канони. Най-малко три канона – на всички е известно кои. А за 
лю  бителите на молитвословите съществува и неголям акатист на Пре-
слад кия Иисус. Това по време на пост и, разбира се, в допълнение към 
вечерното правило. А в предния ден преди Причастието се добавят още 
няколко псалма и един канон – също известно кой. А в самия ден на 
при  частието, т.е. в неделя, очевидно още преди изгрев слънце (иначе 
ня ма да успееш да стигнеш за Литурията и изповедта, ако не си го 
свършил преди това) в допълнение към утренното правило да се до ба-
вят още десет молитви, също известно кои. И така всяка седмица. Това е 
тре тото, което в края на краищата или премахва окончателно вся как во 
желание в човека да участва непрестанно в Евхаристията, или го из пра-
ща в манастир.

Така че на пределно прост език казвам ясните проблеми, на които 
ще се натъкне всеки човек. И всякакво богословстване, цитиране на 
Отци  те, изследване на древните практики, правилата на Съборите, ана-
лиз на Литургията и прочее – всичко това буквално се превръща в прах 
в светлината на съвременните традиции, оформили се в църквата през 
по следните векове под влияние на практиката за рядко причастяване.

Защо на всяка Литургия предстоятелят на Евхаристията първо 
въз   гласява обърнат към хората „и причастието на Светия Дух да бъ де 
с всич ки вас“, а когато изнася Чашата, той казва: „Към Чашата мо г ат 
да пристъпят само тези, които са преминали тайнството на из по-
вед та.“ А останалите верни са отлъчени от Църквата, така ли? На кои 
не гови думи на вярваме? Защо вместо това да не каже нещо по-съот вет-
ства що на литургията: „Всички верни да вкусят Божествената тра-
пе за!“ Подобен кратък възглас би заставил мнозина да се замислят и за 
Евха ристията, и за това, към какво са призвани християните. Но нищо 
по добно няма. От амвона не провъзгласяват за смисъла на литургията, 
не говорят за смисъла на непрестанното причастяване. Изобщо при нас 
в храмовете рядко има проповед, колкото и да е полезна и насъщна. Вме -
сто това съвсем целенасочено в хората се възпитава изкривено раз би-
ране за Тайнството на покаянието като за някакъв необходим про пуск 
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до Чашата. Често се говори за пречистване на съвестта при изпо вяд -
ването на помислите ни при изповед. Но как отношението между Тайн-
ство то на покаянието и Тайнството на възсъединението с Църквата на 
от падналите от нея членове, било вследствие на ереси, отлъчване, или 
из вършване на смъртни грехове, се свързва с чисто монашеската прак-
тика на изповядване на помислите пред своя духовен отец? А ако няма 
духовен отец? Механичното пренасяне на съществуващите традиции за 
подготовка към Причастие на тези, които се причастяват често, е вредно 
по принцип. Съдя по себе си. Аз бях от тези, които упорито се опитваха 
да преминат през втория етап, описан от мен по-горе. Нямайки собствен 
духовен отец – защото не е толкова лесно да се намери такъв – Тайнството 
на покаянието при честото му практикуване изглеждаше външно доста 
оскъдно – кратко изброяване на помислите и някои прегрешения (за които 
молим прошка всяка вечер) пред свещеника, който не ме познава лично, 
изслушва ме мълчаливо и също така мълчаливо поставя епитрахила. 
Всичко се случва бързо, защото аз обикновено не задавам въпроси – 
от го  ворът им често може да се намери в многото литература, налична 
в Интернет. Поради това всичко отнема около две минути, а чакането 
на опашка трае два часа. И така, при честото пристъпване към подобна 
про  цедура аз стигнах до два извода. Първият – че става профаниране на 
Тайнството на покаянието. И вторият – че се получава профаниране и 
на практиката за изповядване на помислите.

Веднъж при подобна изповед запитах един от свещениците по то-
зи твърде вълнуващ ме въпрос и как се съотнася с практиката на Гръц-
ката църква например. На което получих поразителен по своята аргу-
ментация отговор – че да, при тях така се е получило, но при нас (!) 
по Божия милост се е съхранила по-благочестива практика! Това е. За 
какво непрестанно причастяване може да става дума? Има си тра ди-
ция. Тогава, разбира се, аз не започнах да споря за каквото и да било, 
къде ти аз да споря със свещенството, пък и разговорът би бил без-
смислен. Само че желанието Евхаристията да стане център на моя жи-
вот не секна и ми се наложи да действам, както се казва „на собствен 
риск“ – да решавам всичко по собствена съвест и да нося отговорност 
за това пред наближаващия Страшен Съд, сам да решавам въпросите за 
поста, за честотата на изповедта, за необходимото правило, и при това 
да осъзнавам колко съм недостоен, а също и да се чувствам маргинал 
в Църквата, тъй като рядко се среща практикуване на описания от све-
ти те отци начин на живот. А честото участие в Евхаристията, при ча-
стя  ването, е необходимо именно заради общото единение на църковния 
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на род во Христе, така че бидейки Църковно Тайнство, то да стане общо 
Тайн ство, а не да се индивидуализира. Но в крайна сметка се получава 
нещо различно – вместо единение получаваме още едно разединение по 
приз нака рядко и често причастяващи се, и затова Тайнството си остава 
индивидуално. Тъжно.

Да се опитаме да разгледаме този въпрос.
В първата глава на нашия труд ще се опитаме да обосновем необ-

хо димостта, съгласно учението на Църквата, от често причастяване на 
ней ните членове-миряни, а във втората ще се опитаме въз основа на 
първата част, да отговорим на гореизложените недоумения на хри стия-
ни на.

Част първа. 
За необходимостта от честото причастяване на миря-

ни те
Ще се съгласим с автора на писмото, че действително, за огромно 

съ жа ление, много съвременни християни пренебрегват този безценен 
дар на приобщаването, който ни е оставил Спасителят. Дори на Пасха 
и през Светлата седмица в храма може да присъстват огромен брой 
хо   ра, които не пристъпват към Чашата на Живота; същата картина 
че   сто се наблюдава и на вече многобройните младежки православни 
фо   руми, фестивали, конгреси. И това се отнася не само за случайните 
„по   сетители“, или за невъцърковената част на нашето общество, а за 
са  мите активни членове на нашите енории. Ще се съгласим, че прак ти-
ка  та за рядко причастяване и свързаната с нея практика за подготовка 
е проникнала дълбоко в психологията както на свещениците, така и на 
паст  вото. Във връзка с това има неотложна необходимост да се при-
пом  нят божествените повеления, църковните разпоредби и учението на 
све  тите отци по този въпрос. По-долу са представени аргументите за 
необ   ходимостта от често (според терминологията на някои свети отци 
от непрестанно причастяване) за всеки християнин.

Сред аргументите, потвърждаващи необходимостта от често при-
ча стяване на християните има същностни, т.е. произтичащи от самата 
основа на християнската вяра аргументи; исторически, потвърждаващи, 
че подобна практика съществува от апостолски времена във всички по-
местни църкви по целия свят във всички времена; практически, има щи 
важно непосредствено значение за водене на правилен духовен жи вот 
от християнина.
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1. Заветът на Спасителя

Господ Иисус Христос ни призовава в своето Благовестие: „Истина, 
истина ви казвам: ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете 
кръв та 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 последния 
ден. Защото плътта Ми е наистина храна, и кръвта ми е наистина пи-
тие. 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. Този е хлябът, слязъл от небето. 
Не както бащите ви ядоха манната и умряха: който яде тоя хляб, ще 
жи вее вовеки. (Иоан. 6: 53-58). От тези думи на Спасителя следва ясно, 
че Господ ни обръща внимание на непрестанността на Божественото 
при частяване, защото иначе би казал „който вкусва и изпива“, а не 
как  то в Писанието „който яде и пие“.

Също така при установяване на Тайнството Господ казва: „Това 
пра   вете за Мой спомен“ (Лука. 22:19; 1Кор. 11-24), т.е. не просто си спом-
няйте, припомняйте си с мисъл и чувство, а именно правете, т.е. все ки 
ден и винаги проявявайте на дело, извършвайте не веднъж, два или три 
пъти, а ежедневно (както обяснява божественият Златоуст 

4) за въз по ми-
нание на Моите страдания, Моята смърт, Моето Възкресение и спа се-
ние на цялото ми домостроителство.

При това, когато Господ е предавал това Тайнство на Своите уче-
ници, Той не им е казал под формата на съвет „Който иска, нека яде 
Мое  то тяло и които иска, нека пие Моята кръв“, а е казал „Ако ня-
кой иска да върви след Мене“ (Мат. 16:24) и „Ако искаш да бъдеш съ-
вър   шен“ (Мат. 19:21). Но е провъзгласил повелително „Вземете, яжте: 
това е моето тяло“ и „Пийте от нея всички, защото това е Моята 
кръв“ (Мат. 26:26-28). Сиреч непременно сте длъжни да ядете Моето 
тяло и обезателно сте длъжни да пиете Моята кръв.

Тези думи на Господа ясно представят два необходими момента 
в причастяването: единият се състои в задължителната заповед, която 
съ   държат, а другата – в продължителността, показана от думата „пра-
ве  те“, което недвусмислено означава, че ни се повелява не просто да се 
при частяваме, а да се причастяваме непрестанно.

4 Цитат по книгата на преп. Никодим Светогорец и Митрополит Макарий Коринтски „Душе-
по лезна книга за честото причастяване със светите Христови тайни“, Изд. „bogonosci.bg“, 
2013, с. 14.
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Всеки християнин, вслушвайки се в гласа на съвестта си, разбира, 
че както и да се готви, той винаги е недостоен за причастяване. Ние 
дръз  ваме да се причастяваме само в послушание и по прякото по ве ле-
ние на Господа: „Недостоен съм аз, Владико Господи, ти да вле зеш в 
оби    талището на моята душа. Но тъй като Ти, Човеколюбче, искаш да 
жи  вееш в мен, то аз пристъпвам смело. Ти заповядваш и аз отварям 
вра  тите, които сам Ти си създал, и ти ще влезеш с присъщото си чо-
ве  колюбие, ще влезеш – и ще просветиш помрачения ми разум“ 5 – из по-
вядваме ние всеки път, когато се готвим за приемане на Светите Тайни.

Ако човек решава сам колко често може да пристъпва към при-
ча  стяване, в зависимост от това доколко е „достоен/недостоен“, той 
по    ста вя себе си като мяра и за Божествения Дар, и за собственото си 
до    стойн ство.

Трябва да се спрем и на тази разновидност на подобен подход, ко-
гато като мерило за достойнството е мнението на духовника или на све-
ще ника, който решава „достоен“ ли е той или „недостоен“. Въпреки че 
раз бираме важността на пастирското ръководство, все пак следва да се 
отбележи, че в Евангелието Христово не намираме подкрепа на мне нието, 
че именно свещеникът и само той трябва да регламентира тайн ствата в 
жи вота на християнина. Христос призовава в Евангелието причастието 
да стане наша храна и не определя разпоредители на това Тайнство: „Аз 
съм хлябът на живота“ (Иоан. 6:35, 6:48), „който дохожда при Мене, 
няма да огладнее и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога“. (Иоан. 
6:35), „Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до 
живот вечен и която ще ви даде Син Човеческий“ (Иоан. 6:27), „Аз съм 
пътят и истината и животът“ (Иоан, 14:6), „насъщния ни хляб дай ни 
днес“ (Мат. 6:11). Св. Киприян Картагенски казва така за тези думи на 
Христос: „молим ежедневно да ни се даде този Хляб, за да можем ние, 
пребиваващите в Христа и ежедневно приемащи Евхаристията ка то 
хра на за спасението, ако сме отлъчени от приобщаване и лишени от 
небесния хляб поради някакъв тежък грях, да не се отделяме от Тя ло-
то Христово...“ 

6

Напротив, в Евангелието можем да видим, че Христос, след ка то не 
определя разпоредители на Тайнствата, ни призовава да жи веем в съот-
ветствие с Евангелието постоянно, така че то (Светото При частие) да не ни 

5 Молитва 8 на св. Иоан Златоуст от последованието за причастяване.

6 Св. Киприан Картагенский, Книга о молитве Господней, с. 262.
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осъжда: „казвам ви, ако вашата праведност не над ми не пра ведността на 
книжниците и фарисеите, няма да влезете в Цар ство  то Небесно“ (Мат. 
5:20); „бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец“ (Мат. 
5:48), предоставяйки ни в Самия Не го пример за живот (Иоан. 13:15; 1 Петр. 
2:21-23; Фил. 2:6-11). За това сви детелства и апостол Павел: „нека човек да 
изпитва сам себе си, и то га ва да яде от хляба и да пие от чашата“ (1 
Кор. 11:28). Сиреч, имайки пред вид, съгласно тълкуванието на св. Йоан Зла-
тоуст, причастието да ста не нашата храна, ние сме длъжни да живеем до-
стой но за него, за да не ни е за осъждане: „главното добро е в това, да се 
пристъпва към Тях (тайн ствата) с чиста съвест....; за него (ап. Павел) само 
едно време е под ходящо за пристъпване към тайнствата и причастието 
– когато е чиста съвестта...; не трябва да се докосваме до тази трапеза 
с по роч ни желания, които са по-лоши от треска. Под порочни желания 
тряб  ва да разбираме както телесните, така и въобще всички порочни на -
клон ности (алчност, гневливост, злопаметност)... Празникът е из върш -
ва не на добри дела, благочестие на душата и строгост на жи во та; ако 
имаш това, винаги можеш да празнуваш и винаги да при стъп  ваш. Затова 
(апостолът) казва „да изпитва сам себе си“ всеки, и то га ва да пристъпва, 
заповядва да се изпитват не един друг, а всеки сам себе си, устройвайки съд 
без глас и изобличение без свидетели“. 

7

2. Правила и примери на апостолите и първите християни

Деветото канонично правило на светите апостоли 
8 гласи: „Тряб-

ва да се отлъчват от църковно общение всички ония верни, които 
вли зат в църква и слушат писанието, но не достояват на молитва и 
св. Причастие до края, като такива, които произвеждат безчиние в 
църк вата“. Всички тълкуватели на това правило, и древни, и нови, са 
съгласни, че то има предвид задължителността на причастяването на 
при  състващия народ, т.е. по съвременните термини – на миряните 

9. 
По отношение на клира го повтаря осмо апостолско правило. Доводът, 
че сега клириците, за разлика от миряните, следвайки апостолското 

7 Св. Йоанн Златоуст, Беседы на первое послание к Коринфянам, гл.28, т. 10, с.277.

8 Което е прието от цялата Вселенска Църква, на Изток от Трулския събор 692 г., а на Запад 
от Латеранския събор 769 г. при папа Стефан ІІ (цит. по „Правила на Св. Православна 
Църква“, София, 1936, с. 66., бел пр.)

9 Зонара: „Настоящето правило изисква по време на извършването на Светата жертва 
всич   ки да останат до края на молитвата и на Светото приобщаване, защото тогава и 
от ми ря   ните се изисквало непрестанно да се причастяват“. Валсамон: „Определеното 
от това пра  вило е много сурово, защо отлъчва дошлите на църква, които не остават до 
края и не се при частяват“.
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пра   вило и „в съответствие със сана си“ трябва постоянно да се при-
ча   стяват, не може да се приеме като сериозен и убедителен, и трябва 
да бъде отхвърлен, тъй като апостолското правило се отнася за всички 
хри   стияни.

Тези правила се потвърждават с примери и от живота. Както разказва 
Свещеното Писание в книга Деяния на Апостолите, след възнесението 
на Господ и слизането на Св. Дух над апостолите, „постоянстваха в 
уче нието на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в мо лит -
ви  те“ (Деян. 2:42). Апостол Павел, след като пристига в Троада където 
„в първия ден на седмицата, когато учениците се бяха събрали да пре-
ло мят хляба, Павел,... след като възлезе горе и преломи хляба, вкуси и 
го вори дълго, дори до зори, и след това отпътува“ (Деян. 20:7-11). По 
та  къв начин постоянно, с усърдие, вяра, надежда и любов те изв ършват 
Бо  жествената Литургия, на която всички присъстващи се приоб ща-
ват съм светите Христови тайни, проявяват грижа даже за бол ните, за 
кое   то свидетелства мъченик Юстин Философ: „народът изра зява свое-
то съгласие с думата „амин“, и се раздава на всеки и се приоб щава към 
Да ровете, над които е извършено Благодарение, а на непри съст ва ли те 
се изпраща по дяконите“. 

10

3. Същност на Светата Църква и Евхаристията

Църквата е евхаристийна, а Евхаристията е църковна по природа, 
тъй като Църквата е „тяло Христово“, а Евхаристията е главното тайн  -
ство на Църквата, т.е. това, заради което Църквата съществува и е съз-
да  дена от Господ. Евхаристията събира в едно, фокусира всичко то ва, 
кое то става в Църквата. Евхаристията дори е нещо повече от това: тя 
е всъщност тази съзидаема Църква. Евхаристията и Църквата са поч ти 
тъж  дествени понятия. Чрез Евхаристията хората се свързват в Тя ло то 
Хри стово; всички ние се причастяваме с Един и Същи Христос, Не го-
вото свето Тяло и Кръв проникват до последната частичка на съществата 
ни – и ние ставаме чрез това по-близки от братя и сестри, едно тяло, в 
буквалния смисъл на тази дума. В причастието се случва изпълнение 
на волята Божия за човека и проявление на Любовта Божия към всички 
нас.

Чрез Евхаристията ние се свързваме с Църквата Небесна по най-
истин ски начин: „Чрез един Дух всички сме кръстени“ (1 Кор. 12:13), 

10 Мч. Юстин Философ, „Первая“ Апология, поданная на императора Антонина, п. 67, с. 99.
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всич  ки ние сме причастници на Христос, и на Литургията, по време на 
извършването на това тайнство съвсем губи значение преградата меж ду 
земния и небесния живот. Чрез Евхаристията земята и Небето се съе ди-
ня ват в Едно, Неделимо, Вечно, но вече съществуващо на зе мя та Тяло 
Хри  стово. И това не са просто думи, а най-дълбока духовна ми стич на 
реал ност, самата сърцевина на църковния живот.

Причастието е Тайнство на Тайнствата, Евхаристия, Литургия, 
Жер т  ва, Приобщаване, Разчупване на Хляба, Вечеря на Любовта, освен 
то  ва причастието винаги е проявление на Църквата във взаимното общу-
ване на вярващите с Бога и помежду си. Всеки път литургията озна-
ме   нува действителното пребиваване на Богочовека в Неговата Църква, 
която Той „придоби със Своята кръв“ (Деян. 20:28). Ако погледнем древ-
ност та, ще видим, че християните реално се проявяват като Църква, т.е. 
Тяло Христово, на събирането, възглавявано от епископа, заради при-
ча  стие с Тялото и Кръвта Христови. Следователно Църквата винаги се 
проя вява зримо в Евхаристията.

Евхаристията е благодарение към Бога, чрез причастието ние бла-
го  дарим на Бога за извършването на делото за нашето спасение и на 
прак  тика създаваме своето собствено спасение, изпълнявайки волята 
на Бога, „Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до 
поз нание за истината“ (1 Тим. 2:4). Така че именно в причастяването 
към Бога ние можем да Му благодарим за нашето спасение.

Приобщаване – с това название на Тайнството се обозначава това, 
че ние по-най-близък, най-искрен начин се съединяваме с Христос 
Спа    сител, освещаваме се, оправдаваме се, придобиваме Христов жи-
вот – живот на Св. Дух, „живот в изобилие“; в Евангелието Господ 
бла   говествува за Себе си „Аз дойдох, за да имат живот, и да имат 
в изобилие“ (Иоан. 10:10). И Господ, искайки да ни приобщи към Себе 
Си, да ни даде този „живот в изобилие“, е избрал за това не някакъв фи -
лософско-интелектуален или естетически-културен начин, а най-про-
стият, най-естественият за човека – вкусването. 

11 Така както храната 
идва в нас, разтваря се в нас, прониква до последната клетка на нашия 

11 Тук е мястото да си спомним онзи момент от св. Литургия, когато свещеникът повдига 
Агне  ца и казва „Да внимаваме! Светинята е за светите.“ Народът отговаря: „Един е 
свят, единственият Господ Иисус Христос, за слава на Бога Отца. Амин.“ След това све-
ще  никът с ръцете си благоговейно раздробява светия Агнец на четири части, като казва: 
„Раз дробява се и се разделя Агнецът Божи, раздробяван, но неразделяем, който всякога 
се яде и никога не оскъднява, но освещава тия, които се причастяват.“ – Бел. ред.
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орга низъм, така и Господ е пожелал с всяка частица на нашата природа 
да се съедини с нас, да се приобщи към нас, за да се приобщим към Не го и 
ние докрай. Човешкият ум се отказва и не е състояние да разбере страш -
ната дълбочина на това Божие действие; наистина, тази Христова лю-
бов, която, както казва апостол Павел „превъзхожда всяко знание“ (Еф. 
3:19). Въобще всичко, което съществува в Църквата, се съсредоточава в 
Евха ристията като във висша точка; тя е критерий за правилността на 
цър ковния живот, образец, мерило, по което християнинът гради своя 
жи вот в Църквата.

Цялото църковно устроение е евхаристийно, всичко – канони, ли -
тургика, догматика, аскетика и други – съществува в Църквата в кон-
тек ста на Евхаристията, в нейната светлина, и придобива именно това 
свойство – църковност – само във връзка с това Тайнство. За това сви-
де   телстват молитвите на целия денонощен кръг на богослужението. 
По  ради това така, както отпадането от Църквата се проявява в пре кра-
тя ването на Евхаристийното общуване, така и принадлежността към 
Църквата се проявява не в друго, а в участието в Тайнството на При-
частието, а църковното мировъзрение е само тогава истинско, не за блу-
ди мо, достоверно, когато е евхаристийно.

По такъв начин причастието е основната храна на християнина, 
чрез приобщаването нему се дава опрощаване на греховете и помирение с 
Бога в Христа, укрепване на духовния живот, изцеляване на духовните и 
телесните болести. Приобщаването към Христос утвърждава вярата, пра -
ви човека способен да води истински християнски живот в този свят. Про-
тойерей Александър Шмеман е написал: „Причастието е знак на вечния 
живот“, очакване на радост, мир, пълнота на Царството, пред вкусването 
на неговата Светлина. Причастието едновременно е и съ-участване в стра-
да нията на Христос, израз на нашата готовност да приемем Неговия „път 
на живота“, и участие в Неговата победа и тър жество. То е жертвена 
трапеза и радостен пир. Тялото Му е сломено, и кръв та му пролята, и като 
се причастяваме с тях, ние приемаме Неговия Кръст. Но с Кръста радостта 
е влязла в света, и това е нашата радост, когато сме на Неговата трапеза. 
При  частието се дава на мен лично за това, за да стана „член на Христос“, 
за да ме съедини с всички, които Го приемат, за да ми разкрие Църквата 
като единение на любовта. То ме съединява с Христос, и чрез Него аз съм в 
общение с цялата Църква. Това е тайнството на опрощението, единението 
и любовта, тайнството на Царството“. 

12

12 Прот. Александр Шмеман, Литургия и жизнь, с. 100.
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Така че на природата на Църквата и Евхаристията са чужди въ про-
сите за честотата на причастяването по силата на вътрешната логика. В 
древността всички християни се стремели да се причастят, а Църквата 
се опитвала да отстрани недостойните за това велико Тайнство. Съ щест-
ву вала строга логическа връзка: човек се кръщава (встъпва в Църквата) 
за това, за да се причастява, изпълнявайки завета на Христос. На въ-
про   са: защо се причастявате? – християните отговаряли: защото сме 
хри     стияни, защото чрез Светото Кръщение сме встъпили в Църквата 
Хри  стова. Например, на 11 февруари 304 г. В Картаген неколцина хри-
стия  ни били осъдени за отслужване на литургия, което било строго за -
бра  нено с декрет на император Диоклециан. В документите се от кри -
ват удивителни подробности. Когато проконсул Анулиний питал обви -
няе  мите: „Вие участвали ли сте в събранията на християните (т.е. 
при частявали ли сте се)?“, те отговаряли: „Ние сме християни“. Про-
кон сулът изпаднал в ярост и питал отново: „Аз не ви питам дали сте 
християни или не, а участвали ли сте в събранията на християните?“. И 
подсъдимите със същата непоколебима смелост и твърдост изповядали: 
„ние сме християни, и следователно сме участвали в извършването 
на Тайнствата Господни! Ние не можем да живеем без извършване 
на Божествената вечеря“ – И авторът добавя по-нататък: „Как може 
да бъдеш християнин без участие в евхаристийните събрания или да 
участ ваш в събранията, без да си християнин?! Само сатаната може 
да отрича това!“ 

13

4. Решения на съборите

Второто правило на Антиохийския събор гласи: „Всички ония, кои-
то влизат в църква и слушат светите писания, но, противно на реда, 
не остават до край на молитва с народа или които се отклоняват от 
при частие със светите тайнства, нека бъдат отлъчени от църквата 
до като се изповядат и покажат плодове на покаяние и помолят да 
бъ  дат опростени, и по такъв начин само могат да получат прошка“. 
Та  ка авторитетният Антиохийски събор потвърждава приложимостта 
на практика на всеобщото често причастяване сред антиохийските хри-
стия ни през IV век. Трулският събор със своето 80 правило отлъчва от 
Църквата и светото причастяване тези, които без уважителна причина 
не са се причастявали три седмици подред. Така че гореспоменатите 
ре    ше ния на съборите, както и други църковни разпоредби (например 

13 Цит. по книгата на Архимандрит Илия (Мастроянопулос), Чаша бессмертия, 1997, с.11-12.
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пра вило 66 на Трулския събор и 11 на Сердикийския) ясно показват, че 
Църк вата Христова винаги призовава всичките си чеда към постоянно 
участие в спасителната Евхаристия – Новозаветната Пасхална Трапеза.

5. Единодушният призив на светите Отци, най-ярко изра-
зен от св. Йоан Златоуст:

„Виждам, че съществува голям безпорядък в това. Защото в оста-
на лото време вие не се причастявате, макар да сте често и чисти, а ко-
гато дойде Пасха, даже и да сте извършили някакво зло, дръзвате да се 
причастявате. О, лоша привичка! О, зъл предразсъдък! Напразно се из-
вършва ежедневна литургия, напразно ние стоим до олтара – никой не 
се приближава да се причасти. Казвам това не за да се причастявате 
про сто така и когато се случи, а за да направите себе си достойни.

О, човече! Ти си недостоен за причастие? – Тогава ти си не до-
стоен и да слушаш молитвите на Литургията. Ти слушаш дякона, кой-
то стои и призовава: „Тези, които пребивавате в покаяние, всички мо-
лете Бога да ви прости“. Тези, които не се причастяват, все още се 
намират в чина на каещите се. И така, какво стоиш? Ако си сред кае-
щи  те се, тогава ти не можеш да се причастиш, нали този, който не 
се причастява, се намира сред каещите се. За какво призовава дяконът 
„Излез  те тези, които не можете да се молите на Бога“, а ти безочливо 
оста ваш? Ако не си от каещите се, а от тези, които имат възможност 
да се причастяват, как така не се стремиш да се причастиш? Или не 
смя таш причастието за велик дар, та го пренебрегваш?

Замисли се, моля те! Това е царска трапеза, ангели прислужват 
на тази трапеза, Самият Цар присъства тук, а ти стоиш и гледаш. 
Одея   нията на твоята душа са нечисти и това не те засяга?! Или са 
чисти? – Тогава седни и яж от нея. Христос идва на всяка Литургия, 
за да види тези, които седят на трапезата, разговаря с всички и сега 
говори на всеки в неговата съвест: “Приятели, как така стоите тук, в 
Църквата, без да имате сватбарска премяна?“ Нима не запита: „Защо 
си седнал на трапезата?“ Но даже и преди този да седне, му каза, че 
е недостоен даже да влезе тук. Той не каза „ти защо си възлегнал?“, а 
„как влезе тук?“ (виж: Мат. 22:2-14). 

Когато чуеш: „Да се помолим всички заедно“, когато видиш, че 
се отварят вратите на олтара, тогава смятай, че се отваря небето и 
сли зат ангелите. И както не трябва да има тук нито един некръстен, 
така не трябва да има нито един (макар и кръстен) нечист и скверен.
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Кажи ми, моля те, ако някой е поканен на трапезата, отишъл 
е там, измил си е ръцете, седнал е и се е приготвил за трапезата, а 
по сле не яде, нима не би оскърбил този, който го е поканил? Не е ли 
по-добре изобщо да не беше идвал? Така и ти: дошъл си на трапезата, 
пял си песнопения с останалите, изповядал си, че си достоен (щом не 
си се отдалечил заедно с недостойните), как можеш след всичко това 
да оставаш на Литургията и да не се причастяваш от тази Трапеза?

Но ти казваш: „Недостоен съм“. Тогава си недостоен да участ-
ваш и в молитвите, защото Светият Дух се спуска не само върху при-
гот   вените Свети Дарове, но и върху тези песнопения. Нима не си видял 
как робите първо мият трапезарията на своите господари, после по-
чистват дома и чак след това предлагат блюдата? Това при нас се 
случва чрез молитви, чрез възгласа на дякона: ние измиваме като с гъба 
църк вата, за да се предложат тайните в чиста Църква и да не се открие 
по нея никакво петно, никакъв порок. Нечистите очи са не достойни 
да видят тази гледка, осквернените уши са недостойни да чуят тези 
песно пения. Защото така повелява законът: дори ако жи вот но иска да 
се приближи към Синайската планина, то трябва да бъде убито с ка-
мъни. Така че те били недостойни да се намират даже в подножието 
на планината, макар че впоследствие се приближили и видели мястото, 
където е бил Бог. Редно било да се приближат и да видят впоследствие. 
А когато е присъствал Бог, трябвало да се от да лечат...

Искам да ви кажа и още и по-страшни неща, но, за да не пре то-
варвам ума ви, достатъчно е и това. Защото тези, които не се вра зу-
мя ват от това, няма да могат да се вразумят и от повече. И така, за 
да не би нашите думи да послужат за още по-голямото ви осъждане, 
ви молим не за това, да не идвате, а за това, да станете достойни и за 
при съствие на Литургията, и за причастието.

Кажи ми, моля те, ако някой цар заповяда: „Този, който извърши 
то ва и това, да не се приближава към моята трапеза“, то заради та зи 
чест не бихте ли поискали да употребите всичките си сили, за да се пред-
пазите от злото? Когато свещеникът ви призовава да се при бли жи  те 
и да се причастите, тогава Господ ни призовава да се възкачим на не бе-
са та, на трапезата на велик и чуден Цар, а ние се отказваме, и бавим, и 
не бързаме, и не се стремим към това. И каква надежда за спасение ни 
остава? Не можем да кажем, че ни пречи болест или естест вото, а не-
до стойни ни прави само нашето недостатъчно усър дие.“ 

14

14 Беседы на Послание к Ефесянам, Беседа 3, в: Творения святого отца нашего Иоанна Зла тоуста, 
архиепископа Константинопольского, в русском переводе, т. 11, кн. 1, СПб, 1905, с. 29 – 32.
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Предлагаме и други светоотечески мнения, които потвърждават 
ка заното.

Св. Игнатий Богоносец (†107):
„Старайте се по-често да се събирате за Евхаристия и сла во-

сло   вие на Бога. Защото ако често се събирате заедно, то силите на 
Са   таната се низвергват, и с единомислието на вашата вяра се раз ру-
шават гибелните му дела. Няма нищо по-добро от мира 

15, защото чрез 
него се унищожава всяка война между небесните и земните духове“. 

16

Древнохристиянският паметник „Дидахи“ (края на I – нач. на 
II в. сл. Хр.):

„В деня Господен, като се съберете заедно, преломете хляба и 
бла годарете, след като сте изповядали преди това греховете си, за да 
е чиста вашата жертва. Всеки, който има разпра със свой другар, да 
не идва заедно с вас, докато не се помирят, за да не се оскверни вашата 
жерт ва. Защото за нея е казал Господ: на всяко място и във всяко вре-
ме трябва да ми се принася чиста жертва, защото Аз съм велик Цар, 
каз ва Господ, и моето име е чудно сред народите“. 

17

В Западната Църква (особено в Рим и в Испания) е било обичай 
да се приема причастие ежедневно, затова такива подвижници на бла го-
че    стие то като свещеномъченик Киприан Картагенски (†258), блажени 
Ам  вро сий Медиолански (†397), блажени Йероним Стриидонски (†420), 
блажени Августин Ипонски (†430) настояват не просто за често, а за 
еже дневно причастяване. Светителят Амвросий Медиолански убеж  дава 
та  ка за необходимостта от ежедневно причастяване: „Ако Хля  бът на при-
ча стието се дава ежедневно, то защо ти да го приемеш след година? 
Прие  май всеки ден това, което е спасително за теб. Този, кой  то е недо-
стоен да го приема всеки ден, ще бъде недостоен и след година“. 

18

За приобщаването при всяко участие в литургията са писали също 
и стълбовете на Източната Църква, например св. Василий Велики (+379): 
„Да се приобщаваме всеки ден и да се причастяваме със Светото Тяло 
и Кръв Христови е добре и полезно, тъй като Сам Господ ясно казва: 
„Този, който яде Моята Плът и пие Моята Кръв има живот вечен“. 

15 Под тази дума древните отци разбират Светото причастие.

16 Свт. Игнатий Богоносец, Послание к Ефесянам, гл. 13.

17 Дидахи, или Учение Господа, переданное народам через 12 апостолов, гл. 14.

18 DeSacramentis, т. 4, 25, ит. По книгата свещ. Александр Калинин, Евхаристия, Спб., Диоп-
тра, с. 45.
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Кой се съмнява, че да се причастяваш непрестанно към Живота не е 
ни що друго, освен да живееш пълноценно?... Ние се причастяваме чети-
ри пъти всяка седмица: Деня Господен, в сряда, в петък и в събота, а 
също и в други дни, ако има памет за някой светия“. 19

По думите на св. Григорий Богослов (†389), честото причастяване 
с Тялото Господне укрепва немощните, радва здравите, лекува болестта, 
съхранява здравето. Това най-силно оръжие, според същия свети отец, 
прави причастника по-търпелив и издръжлив в скърби, горещ в любовта, 
по-старателен в знанието, най-готов към послушание, най-чувствителен 
и бърз в действието на благодатните дарове.

Св. Тимотей Александрийски (†385) в своето авторитетно в кано-
ни ческо отношение послание 

20 позволява на обхванатите от бесове да се 
причастяват всяко неделя, ако не хулят Божествените Дарове. Той казва 
„Верните душевноболни, ако не нарушават Тайнството, и не хулят по 
някакъв друг начин, да се причастяват, но не всеки ден: достатъчно за 
тях е само понякога“.

Преп. Йоан Касиан Римлянин (†435) разказва, че египетските 
по д  вижници, разсъждавайки за причастяването на обхванатите от зли 
духове, се застъпват за по-голяма търпимост към тях: „А светото при  -
частяване, да помним, не им се забраняваше от нашите старци, на-
против, те смятаха, че ако е възможно, дори ежедневно да им се да-
ва“. 21

„Ние не трябва да страним от причастието Господне заради то-
ва че съзнаваме, че сме грешници, а още повече с жажда да бързаме 
към Него за изцеление на душата и очистване на духа, но с такова сми  -
рение на духа и с вяра, така че считайки се за недостойни за прие ма  не 
на подобна благодат, да поискаме още по-голямо изцеление на на ши те 
рани. А иначе, ние дори и веднъж в годината не сме до стой ни да прие-
ма  ме причастието, както правят някои, които, жи веей ки в ма на сти ри-
те, оценяват достойнството, освещението и бла го твор ността на не-
бе сните тайнства по такъв начин, че смятат, че трябва да ги прие мат 

19 Св. Василий Великий, Послание 93, к Кесарии, жене патриция, о Приобщении. Творения, 
т. 6, с. 215.

20 Одобрено от Трулския събор.

21 Преп. Иоанн Кассиан Римлянин, Собеседования египетских поддвижников, Седьмое со-
бе седование – Аввы Серена о непостоянстве души и о злых духах, гл. 30//Писания, Изд. 
ТСЛ, 1993, с. 300.
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само светиите, непорочните; а е по-добре да се мисли, че тези тайнства 
ни правят чисти и свети с предаването на бла годатта.

Много по-правилно би било с това смирение на сърцето, с което вяр -
ваме и изповядваме, че никога не можем достойно да се докоснем до Све-
тите Тайнства, да ги приемаме всеки ден Господен за излекуване на на-
шите недъзи, отколкото, увлечени от суетно убеждение на сърцето, да 
вяр  ваме, че след едногодишен срок биваме достойни за приемането им“. 

22

Важно свидетелство за това, че трябва често да се причастяваме, 
са монашеските устави. Специално изследване на учения С. Салвие, по-
каз   ва, че не само в древността, но и в средновековието се съблюдава тра-
ди  цията за честото причастяване. Така например в IX век преподобни 
Тео  дор Студит, за да се причастява ежедневно, отслужвал литургия 
еже     дневно, дори когато бил в тъмница. Той установил ежедневно, по 
въз    можност, причастяване и за монасите.

Същата традиция се запазва и в следващите векове. В по-големите 
ви зантийски манастири Божественото тайнство се извършвало еже днев-
но, или поне четири пъти в седмицата и съответно имало и причастяване 
на монасите. В уставите често се подчертава, че би било добре да се 
при   частяват ежедневно, но „поради човешката немощ“ се допускало и 
веднъж в седмицата.

Някои ще ни кажат, че така е било в древността, хората тогава са 
би ли свети, всеки ден очаквали мъченически край, сега отдавна е друго 
време. Да видим какво смятат по този въпрос по-късни подвижници на 
благочестието.

Великият Григорий Палама (†1359) законополага в „Десето сло-
вие то“ християните да се приобщават всяка неделя и на всеки велик 
Празник.

Св. Николай Кавасила (†1371):
„Ако душите са подготвени да се причастят, а Господ, Който 

осве щава всичко и прави [всичко], и Който винаги желае да освещава 
и обича да дава Себе Си на всекиго, тогава какво може да бъде пречка 
за причастяване?“ Разбира се, нищо. Но някой ще попита: „Ако някой 
от живите, имайки в душата си добродетелите, за които говорихме, 
не пристъпи към Тайните, няма ли и той да получи освещаване [от 

22 Преп. Иоанн Кассиан Римлянин, Собеседования египетских поддвижников, 23 собе се до-
вание – третье Аввы Феоны о желании добра и делании зла, гл. 21// Писания, Изд. ТСЛ, 
1993, с. 05.
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Литургията, която се отслужва]?“ [На този въпрос отговаряме], че 
това не може да получи всеки, а само онзи, който не е в състояние 
да дойде телесно, както става и с душите на починалите. Ако някой 
може да пристъпи към Трапезата, а не пристъпва, за да се удостои 
с освещаване от нея, такъв не получава освещаване – не само защото 
не е пристъпил, но и защото, бидейки в състояние, не е пристъпил“. 
Тоест, бидейки в състояние да се причасти, е пренебрегнал Трапезата и 
не е пристъпил. 

23

Св. Симеон Солунски (†1428):
„Божествената Литургия – това е служба, чиято цел е свеще-

но действието на Самото Пресвято Тяло и Кръв Христова, за да бъ-
дат дадени в причастие на всички верни. И като такава, целта ѝ 
е единствено причастяването...

А този, който има достатъчно сили и внимание, той нека при-
стъп   ва към причастие Христово по-често, дори, ако е възможно, и вся-
ка седмица, особено престарелите и немощните, защото в това обще-
ние е нашият живот и сила“. 

24

Част трета

В Древна Русия също често са се причастявали. Даже хора на дър -
жавна служба постъпват така. Известно е, например, че светият бла го-
верен велик княз Ростислав (†1166) (след кръщението Михаил), внук на 
Владимир Мономах, се приобщавал към Светите Тайни всяка неделя.

Св. Тихон, епископ Воронежки (†1783), съветва свещениците: 
„Ко  гато произнасяте „Със страх...“ помислете, как се е явил Христос 
след Своето Възкресение на апостолите и всички други братя. Знайте 
също, че с тези думи вие призовавате вярващите да приемат Светите 
Тай ни. И когато видите, че някой не пристъпва, изпитайте страдание 
в душата си, защото в това време, когато Христос призовава всички 
към Себе Си и принася като храна Своето Пречисто Тяло и Кръв, някой 
не идва на вечерята на това велико благодеяние“ 

25. После светецът на-

23 PG 150, 460B, Цитат по книгата на св. Никодим Светогорец и св. Макарий Коринтски „Душе-
по лезна книга за честото причастяване със светите Христови тайни“, Изд. „bogonosci.bg“, 
2013, с. 25.

24 Свт. Симеон, архиеп. Фесалоникийский, О божественно молитву, П. 325. О частом приоб-
ще нии//Сочинения, СПб.1856, с. 519. Цитати по книгата на Архим. Илия (Мастроя но пу-
лос), Чаша бессмертия, 1997, с. 90 – 92.

25 Цитати по книгата на Архимандрит Илия (Мастроянопулос), Чаша бессмертия, 1997, с. 90 – 92
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пом ня за обичая на древните християни да се причастяват след всяка 
ли тургия.

Св. Прокопий Великопещерник (†1800): „Както за човек в неговия 
телесен живот не е достатъчно само да се роди, за да живее, расне 
и укрепва, а трябва непрестанно да се храни, така и за християнина, 
за да живее, да се развива и усъвършенства духовно, не е достатъчно 
са мо да се роди в Светото Кръщение, а и да се храни духовно, като се 
приоб  щава постоянно към Тялото и Кръвта Господни“. 

26

В края на ХVІІ в. свети Макарий Нотарас (†1805), митрополит 
Ко ринтски, и свети Никодим Светогорец (†1809) написали знаме ни-
тата книга „Душеполезна книга за честото причастяване със светите 
Хри стови тайни“ 

27, която целяла „да призове към радостния обичай на 
древ ните християни и да докаже с библейски, апостолски и отечески 
сви детелства, че е спасително за душата на всеки християнин да се 
при частява често, ако няма препятствия за това“ 

28. Авторите пряко 
на стояват: „Ако обичаш да възпламеняваш сърцето си с божествена 
лю  бов и да стигаш с нея до Христовата любов и до всички добродетели, 
по сещавай по-често Светото Събрание и ще получиш това, което же-
лаеш. Невъзможно е да не се обича Христос, ако често се прича стя ваш 
с Неговото Свето Тяло и Кръв и си възлюбен от Христа“.

През 1819 г., две години след мъченическата си смърт, Григорий V, 
Константинополски патриарх, пише, че „благочестивите имат дълг при 
вся ко свещено тайнство да пристъпват и да се приобщават към Жи во-
творящото Тяло, затова йереят ги призовава: „Със страх Божи!“... Впо-
след ствие той отхвърля мнението на тези, които водени от самонадеяност, 
не разрешават на християните да се причастяват по-че сто от четиридесет 
дни.

Преподобни Серафим Саровски (†1833) е говорил на своите ду хов-
ни чеда, че християнинът не може да почете църковен празник повече, 
от това да участва искрено в Божествената Евхаристия. Затова той съ-
ветва на големите църковни празници да се стараем непременно да при-
стъпим към Светата Чаша. А на онзи, който се смущава от своята не до-
стой ност или недостатъчна подготвеност, той казва следното:

26 Пак там.

27 Книгата „Душеполезна книга за честото причастяване със светите Христови тайни“ на  
св. Никодим Светогорец и св. Макарий Коринтски е издадена на български език от изда-
тел ство „bogonosci.bg“ през 2013 г.

28 Цитати по книгата на Арх-т Илия... с. 90 – 92
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„Ако изпълним цял океан с нашите сълзи, то и тогава не бихме 
могли да удовлетворим Господа за това, което излива върху нас даром 
и ни храни с Пречистата Си Кръв и Тяло, които ни измиват, очистват, 
ожи вотворяват и възкресяват. И така, пристъпи без съмнение и не се 
смущавай, а само вярвай, че това е истинското Тяло и Кръв на на шия 
Го спод Иисус Христос, която ни се дава за изцеление на нашите гре-
хов ни струпеи“ 

29.
Известен е също и съветът на светеца, когато той благославя 

еже  дневното причастяване на една монахиня, пребиваваща в огромна 
скръб, в течение на определено време.

Св. Теофан Затворник, който е смятал за огромно свое утешение 
да се приобщава всеки ден, намирайки се през последните 11 години в 
затвора, се отнася одобрително към често причастяващите се и несъ-
блю   даващи в това свято дело някакви уставни срокове:

„Към тайнството на причастието пристъпвайте без да се съм-
ня вате в нищо. Ако пристъпите с вяра в Господа, присъстващ в Тайн-
ства та, с благоволение и готовност да посветите всички сили само на 
слу жение на Него Единствения, то няма какво да се колебаете дали сте 
достойни. Никой причастник не може да се смята за напълно достоен. 
Всичко почива на милостта Божия. И вие така правете. Господ обича 
при частяващите се и милостиво снизхожда към недостатъците в по-
добаващо разположение на духа. Освен това и самото причастие мал-
ко по малко поправя тези недостатъци...“ 

30

„Ако нашият живот е в Господа, и Той казва, че е в Него онзи, 
кой  то вкусва Тялото и Кръвта Му, то как да не се причастява често 
же  лаещият живот? На вас кой ви пречи да намерите начин по-че-
сто да пристъпвате към Тайнствата? – Само празни поверия. При 
нас думите „Със страх Божи и с вяра пристъпете“ са станали празна 
фор   ма. Йереят призовава, а никой не идва... и никой, при това, не за бе-
ляз ва несъобразност в това несъответствие на призива Божи... и към 
ве черята Божия“ 

31.
„Предобро дело сте направили вие, че сте се причастили със Све-

тите Христови Тайни. Правете това и по-често... “ 
32.

29 Пак там.

30 Душ. Чт. 1896г., т.2, с.482.

31 Душ. Чт. 1896г., т. 3, с. 697.

32 Дух. Вестн. 1896 г. N 22, с. 428.
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„Който се причастява, той живее истински живот, а който не 
се причастява, той не живее истински живот... Благодарете на Бога, 
като се причастите със Светите Христови Тайни, знаейки какво ве-
лико благо сте получили чрез това..., защото, колкото по-често се при-
частява някой, толкова по-близо е до Господа, толкова по-добре се 
чувства, а и сам става по-добър“ 

33.
Св. Инокентий (Вениаминов) (†1879) многократно иска от Св. Си-

нод антиминси за своите пътешестващи мисионери и неведнъж е давал 
като пример практиката за често причастяване на древните хри стия ни: 
„И така нищо не трябва да ни отделя от честото Божест ве но при ча-
стя ване“. 

34

За рядкото причастяване на миряните съжалява и великият про-
по ведник на Евхаристията, светият праведен Йоан Кронщадски (†1909), 
който отслужвал литургия даже по време на път и причастявал на служ-
би те в своя храм хиляди хора едновременно. В една от проповедите си 
той казва: „Има хора, които само по необходимост пристъпват към 
прие мането на Светите Тайни веднъж годишно. Но това също не е 
до бре, защото изпълняват свой християнски дълг като по принуда, по 
необ  ходимост... А ако Господ е Истинският Хляб, то ние трябва да 
иска ме този хляб не само веднъж годишно, но по възможност всеки 
ме сец, всяка седмица, даже всеки ден. Защо така? Защото това е на съ-
щен хляб за нас, за нашата душа, а тъй като насъщният хляб ни е ну-
жен всеки ден, то и от небесната храна – Тялото и Кръвта Христови 
– се нуждаем всеки ден. Затова и в Господнята молитва ние се молим: 
„на същния ни хляб дай ни днес“.

Светите Тайни се наричат Божествени дарове, защото ни се да-
ват от Господа съвсем без нищо, като дар, незаслужен от наша страна; 
вме  сто да ни наказват за безчислените наши беззакония, извършвани 
всеки ден, час, минута, и ни предават на духовна смърт. В светите Тай-
ни Го спод ни дава прошка и очистване на греховете, освещаване, мир 
на ду шевните сили, изцеление и здраве на душата и тялото и всячески 
до  бри ни, единствено заради вярата ни. Ако Владиката ежедневно ни 
да ва даром за вкусване Самия Себе си, Своите Божествени Тайни, то 
не сме ли длъжни ние неотложно да даваме даром тленните блага: па-
ри, храна, на питки, дреха, това, за което ни молят?“ 

35

33 Наставления свт. Феофана Затварника, М., Паломник, 1998, с. 148

34 Цитати по книгата на Арх-т Илия... с. 90 – 92

35 Св. Иоанн Кронштадский, Мысли о покаянии и причащении, М., Паломник, 1997, с. 60
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Затова, виждайки подобно единодушие на отците, както казва и 
бо жественият Златоуст: „Нека не се леним, бидейки удостоени с та ка-
ва любов и чест. Не виждате ли децата с каква охота търсят май чи-
на та гръд, с какво нетърпение устните им се впиват в нея? С такова 
не търпение да идваме и ние на тази трапеза, към тази духовна гръд, 
а дори и с по-голяма охота. Да се държим така, както децата за май-
чи ната риза, за благодатта на Духа. И нека за нас има само една мъка 
– лишаването от причастяване с тази храна“.

6. Причастяването е Пасха, пир на вярата, вечен празник 
за християнина, Чаша на безсмъртието, даваща вечен живот.

По вече цитираните думи на св. Йоан Златоуст Пасхата настъпва 
все   ки път, когато се причастяваме. (В беседа 28 на Първо послание 
към Коринтяни на Златоуст: празникът е извършването на добри дела). 
След   ва да се напомни, че именно в Евхаристията имаме пълнота на поз-
на ването на радостта от общуването с Бога. В причастието „небето се 
спуска на земята“, затова причастието винаги носи на човешката душа 
радост, духовна бодрост, любов, крепкост, благост и милост, т.е. носи 
в себе си всичко това, което има в църквата: оправдаване, освещаване, 
безсмъртие.

Причастието е вечен живот. Без постоянното причастие на ли тур-
гия та постоянното радостно общуване с Христа се заменя с изпълнение 
на обред за получаване на „вечно блаженство“ някога и някъде, т.е. ли-
тур гичният живот на християнина се свежда до „заработване на рая“.

Накрая, Тайнството на Евхаристията е неразривно свързано с Въз-
кресение Христово. „Който яде Моята плът, и пие Моята кръв, има 
жи вот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден“ (Иоан. 6:54), казва 
Господ.

Литургията е изключително пасхална: тя проявява, проектира, 
актуа лизира за нас както Голготската Жертва, така и неразривната 
връз   ка със смъртта Христова. Евхаристията ни приобщава към Въз кре-
се нието на Спасителя: ние се приобщаваме с Тялото и Кръвта на Хри-
стос, Възкръснал и Седящ отдясно на Отца.

Литургията, по думите на протопрезвитер Александър Шмеман, 
по ражда спомен не само за Пасха, но и за всички Господни спасителни 
дей  ствия: Рождество, Кръщение, Тайната вечеря, Голготската жертва, 
Възнесение и Петдесетница. Например Голготската жертва, оправдаваща 
и спасяваща човека, абсолютно реално се проявява на литургията. Не 
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„припомня“ в човешкия смисъл на тази дума, и не се повтаря и не се 
възпроизвежда – тъй като вече е извършена веднъж и за всички времена; 
но именно се проявява: извънвремева, същностна, извършената Жертва 
Христова се проектира върху временния аспект на битието, така че 
човек може всеки ден, всеки път при служенето на Литургия, да се 
приоб щи към нея – не в мечтите си, не с въображението си, а напълно 
реал но; така Евхаристията довежда вечността до нашия живот и ние я 
възприемаме, разтваряме нашия временен живот в извънвремевата спа-
си телна Жертва Христова, и вече се оказваме в Царството Божие, вече 
живеем живота на бъдещия век.

Причастяването, по думите на св. Йоан Златоуст, поражда чистота 
на сърцето и е вечно избавление от дявола. А рядкото причастяване е 
не  малка щета за духовния живот, тъй като с това човек се отлъчва от 
бла годатната помощ на Христос: „Как те ще могат да пречистят ума 
си? Да просветят разума си? Да украсят всички душевни сили, без да се 
причастяват с Тялото и Кръвта на нашия Господ, Който е истинското 
пре чистване, истинската красота, истинското освещаване и бла го-
род  ство на душата?...

Виждам, че мнозина не се причастяват често: това е дело на дя-
во ла, той пречи на честото приемане на Тялото Христово. И оче вид -
но този, който се причастява рядко, дава на дявола по-голяма власт 
над се бе си, и дяволът придобива власт над него и го води към всич ко 
лошо“ 

36 Св. Макарий Египетски дава следното наставление на по стра-
дала от дявола жена:

„Никога не спирай да посещаваш църквата, никога не се откло-
ня вай от приобщението към Христовите Тайни; нещастието ти се е 
случило, защото пет седмици не си пристъпвала към Пречистите Тай-
ни на нашия Спасител“. 

37

7. Само причастяването към Господ изгражда любов меж-
ду християните, укрепваща Църквата.

Причастието подчертава единството на всички верни во Христа. 
От служването на литургията е общо дело на всички християни, а не са-
мо на свещеника и другите членове на клира.

36 Виж слово 26 на св. Йоан Златоуст.

37 Eпископ Еленопольский Палладий, Лавсаик, с. 46.
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Св. Йоан Златоуст пише следното за равенството пред Чашата: 
„Но има случаи, когато свещеникът не се отличава от паството си, 
на пример, когато трябва да се причастява към Светите Тайни. Ние 
всички еднакво се удостояваме с тях, не както в Стария Завет, къ-
де то свещеникът вкусва едно, а народът друго и където не било поз-
волено на народа да се приобщи към това, към което се приобщава 
све  щеникът, на хората се забранявало да съучастват в това, което е 
за свещениците. Сега не е така – на всички се предлага Едното Тяло и 
Едната Чаша...“ 

38 В Стария Завет свещенството е родово, а в Новия За-
вет неговата природа е съвсем друга. Всички ние сме народ Божий. По 
този начин на литургията всички християни са частици от Тялото Хри-
сто во, между които укрепва Христовата любов.

8. Честото причастяване е норма на живота на христия-
нина.

Каква е нормата на живота на християнина по отношение на Църк-
вата, в смисъл на евхаристийно богослужение, в днешен контекст? Чо-
век, който обича Христа и се старае да живее по Неговите заповеди, иска 
колкото е възможно по-често да се приобщава към своя Господ, т.е. по-
често да се причастява със Светите Му Тайни. За него Литургията е жи-
вот; той винаги я очаква с нетърпение. Той се готви за нея, очиствайки 
съ вестта си с молитва; и в храма, на самата Литургия не само в момента 
на изнасяне на Чашата, но и през целия ѝ ход (тя е устроена така) – 
на   мира висшия смисъл на своя живот в съвместната евхаристийна мо-
литва, в единение със земната и Небесната църква, и накрая, в съе ди-
няване на своята душа с Бога. След Литургията той е призван да живее 
в съответствие с това, което се извършва на Литургията.

Евхаристийното съзнание зависи от интензивността и правил-
ността на вътрешната работа, борбата със страстите. Ако този вътрешен 
ду ховен живот отслабва, то спира да се усеща необходимост от често 
уча  стие в Тайнството на Евхаристията. А ако не се спазва нормата за 
църковен живот – често причастяване и пълно молитвено участие на 
хри  стиянина в Литургията – то отслабването на евхаристийното съз на-
ние води до неправилна ориентация на духовния живот и Евхаристията 
ми  нава от центъра на духовния живот в неговата периферия, а в цен-
тъ  ра на духовния живот идват неща от периферията, като например: 
анти  христът, Дивеевската канавка, електронните паспорти, Иван Гроз -

38 Св. Йоан Златоуст, Беседа към Второто послание до коринтяните, 18:3
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ни, икуменизмът, масонството, глобализацията и т.н. Акцентите се про-
ме нят кардинално, нарушава се йерархията на християнските цен  ности. 
Човек заживява не с Христа, не с Църквата, не с труда за спа се ние то си, 
а със странични на Църквата неща.

Евхаристията е наистина Тайнство на Църквата, което я формира 
и изгражда, и най-малкото отстъпление от евхаристийно-църковното 
све   тоусещане веднага изкривява реда на духовния живот. И се получава 
та ка, че човек не осъзнава истинския смисъл на Литургията, а го под-
ме  ня с профанирано, много външно и повърхностно възприемане, от 
кое    то произтичат невежество, клерикализъм, фарисейство, магизъм и 
исте   рии.

Тогава се оказва, че човек идва в Църквата и получава не реалния 
духовен живот, който Църквата има в своята уредба, в учението, Тайн-
ства та, чиновете, уставите, духа и в дълбочината си притежава, а под-
мя на – това, което Църквата е придобила в резултат на исторически съз-
далото се неправилно отношение към нея. Особено опасна е този под-
мяна на истинския смисъл, истинския дух на Църквата, когато по върх-
ност ният ход на живота подмени истинските духовни проблеми: когато 
чо век очаква помощ от Църквата, в която е „ходил“ много години, а не 
по  лучава помощ. Изведнъж се оказва, че той не познава и не разбира 
Църк  вата, не е виждал смисъла и действието ѝ така – за него тя е била 
ду шевен, естетически, но не истински духовен живот.

9. За необходимостта от непрестанно причастяване сви-
де  телства и самото чинопоследование на литургията, мо лит-
ви те, дори и самото ѝ название „литургия“.

В Църквата няма свещенодействия, които да се извършват заради 
самите тях, или над отделни членове извън останалите, тъй като винаги 
и всякога свещенодейства цялата Църква като събрание на вярващите в 
Господ Иисус Христос, това особено се отнася за свещенодействието на 
литургията, самото ѝ название се превежда като „общо дело“, т.е. общо 
дело за съединяване и приобщаване с Господ Бог и с другите християни.

Ако внимателно се вгледаме в Божествената и света Литургия, ще 
видим, че от начало до край тя има за цел и насочва към Причастието на 
събралите се вярващи християни, тъй като това се открива и в молитвите, 
които свещеникът чете „скрито“, тихо, и във възгласите, и всички думи 
и свещенодействия, които се случват в нейния ход, и целият чин на ли-
тургията. Ще видим, също така, че практически всички молитви (с ред-
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ки изключения) се четат и пеят в множествено число от името на всички 
при състващи.

В молитвата след четенето на Евангелието, която се нарича втора 
молитва на верните, йереят се моли: „... И на тези, които заедно с нас се 
мо лят, дарувай, Боже, успех в живота и вярата и духовното познание; 
дай им всякога с благоговение и любов да Ти служат безукорно и нео-
съд но да се причастят с Твоите свети Тайни и да се удостоят с Твоето 
не бесно царство.“ 

39

Херувимската песен, която следва веднага след това и се пее от 
хор от името на народа, също е подготовка към причастието, защото тя 
по същество казва: „Ние, които тайнствено изобразяваме херувимите 
и пеем три светата песен на Животворящата Троица, нека сега от-
ложим всяка жи тейска грижа.Защото ни предстои да приемем и да 
се причастим към Царя на всичко, шестващ под образа на Честните 
Да рове, и окръжаван от невидимо войнство небесни Ангели“. 

40

Същото значение има и Господнята молитва „Отче наш“, произ-
на сяна след претворяването на Светите Христови Тайни, тъй като в нея 
християните молят Бога и Отца да им даде насъщния хляб, ка къв то све-
тото причастие основно представлява, както беше казано в тъл ку ва ния-
та на светите отци по-горе.

Това виждаме и във възгласите, когато свещеникът призовава ся-
каш от името на Господа към народа: „Вземете, яжте, това е Моето 
тя ло, което за вас се преломява за опрощаване на греховете. Пийте 
от нея всички, това е Моята кръв на Новия Завет, която за вас и за 
мно  зина се пролива за опрощаване на греховете“. 

41 И когато, държейки 
в ръце светата Чаша с животворящите Тяло и Кръв, излиза от дверите 
и я показва на народа, тогава го подканва към Божествено Причастие и 
високо призовава: „Със страх Божий, вяра и любов пристъпете.“ 

42 Си-
реч, при ближете се със страх Божий, вяра и любов, за да се причастите 
към Бо жествените Тайни.
39 Виж „БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ oт светия наш отец Йоан Златоуст на български език 

(За ползване от благочестивите миряни)“ Синодално издателство, 2007 г., качено в: http://
bg-patriarshia.bg/index.php?file=divine_ioan.xml

40 Пак там – „БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ“... В литургията песнопението „Иже херувими“ 
завършва така: „За да прославим Царя на славата, Когото ангелските чинове невидимо 
тържествено носят. Алилуия, алилуия, алилуия!“ Тук авторът е предал със свои думи 
този текст. Бел. ред.

41 Пак там – „БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ“...

42 Пак там – „БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ“...
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В молитвата, която следва след извършването на Тайнството, е на-
пи сано: „За да бъдат на тези, които се причастяват, за бодрост на 
душата, за опрощаване на греховете, за приобщаване със Светия Дух, 
за наследяване на царството небесно, за дръзновение към Тебе, а не за 
съд или за осъждане“ 

43. Сиреч, да послужат тези Свети Дарове на вер-
ни те, които се причастяват за очистване на душата и опрощаване на 
гре ховете. Нещо повече, в молитвата „Вонми...“, която е след молитвата 
за главопреклонение, и веднага преди Божественото причасяване, йе-
реят отново подчертава: „И ни удостой с Твоята властна ръка да ни 
пре подадеш пречистото Твое Тяло и честна Кръв, и чрез нас на всички 
люде.“ 

44 Сиреч, направи ни достойни, Господи, с Твоята крепка ръка да 
ни се даде Твоето Свято Тяло и честна Кръв, и чрез нас ги предай на це-
лия твой народ.

В молитвата след извършване на тайнството отново чуваме, как 
от  служващият йерей казва: „Благодарим Ти, Владико Човеколюбче, 
бла     годетелю на душите ни, че и в днешния ден ни удостои с Твоите 
не   бесни безсмъртни Тайни“ 

45. След Причастяването свещеникът и на-
ро   дът благодарят на Бога за тази велика благодат, с която са се удо-
стои   ли. Народът благодари: „Да се изпълнят устата ни с хвала за Тебе, 
Господи, та да възпяваме Твоята слава, защото си ни удостоил да 
се причастим с Твоите свети, божествени, безсмъртни и животворящи 
Тайни“ 

46, което значи: „О, Господи, нека нашите уста се изпълнят 
със славословия за Теб, защото Ти си ни удостоил да се причастим 
със Светите и безсмъртни Твои Тайни“. А свещеникът казва: „Като 
приех   ме благоговейно Божествените, свети, пречисти, безсмъртни, 
не бесни и животворящи, страшни Христови Тайни, нека достойно да 
бла годарим на Господа“ 

47, което значи: „Братя, понеже с чиста съвест 
ние всички се причастихме със Светите и животворящи Тайни, нека 
заедно да благодарим на Господа“.

А и всички други названия на литургията – Събрание, Общение, 
Приобщаване, Общо дело и т.н., както тя предимно се нарича, подбуждат 
в известен смисъл към често причастяване. „Общение“ и „Събрание“ 
зна чат, че чрез причастяване с Тялото и Кръвта Христови всички верни 

43 Пак там – „БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ“...

44 Пак там – „БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ“...

45 Пак там – „БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ“...

46 Пак там – „БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ“...

47 Пак там – „БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ“...
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се събират, общуват и се съединяват с Христа, и стават едно тяло и един 
дух с Него.

10. Непрестанното причастяване е необходимо на хри стия -
ни на за постоянна готовност за смъртта и среща с Го спо да,

тъй като „Блазе на оня слуга, чийто господар, кога дойде, го на мери, че 
по стъпва тъй; истина ви казвам, че той ще постави него над целия си 
имот. Ако пък лошият оня слуга каже в сърцето си: няма да си дойде 
ско ро господарят ми, – па начене да бие другарите си и да яде и пие 
с пияниците, – господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който не 
очак ва, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква 
участ с лицемерците; там ще бъде плач и скърцане със зъби“ (Мат. 
24:46-51). По време на гоненията християните винаги чувствали нужда 
от често причастяване. Във времена на гонения това разбиране ста-
ва толкова очевидно, че практиката се променя, например, във вре  ме-
то на революционните гонения през 20-те и 30-те години на ХХ век 
сре  щу Църквата за вътрешния живот на гонената Църква свидетелства 
оче видец: „Светата чаша никога не се изнася напразно: мнозина при-
стъп ват към нея и всички са им съучастници в радостта. Го во рят за 
„евха ристийно движение“ в руската църква, където сега дава пло дове 
де лото на св. Йоан Кронщадски. Но още няма единство в осъ щест вя ва-
нето му на практика. Въпросът е с огромна важност, той се решава 
от всеки пастир и всеки мирянин по свой начин. Едни призовават да 
се причастяваме често, но изискват достойна подготовка, други на-
стоя  ват за причастяване при всяка литургия. Има вярващи – немного, 
разбира се, – които се причастяват всеки ден, други – всяка седмица, 
най-често – на големи празници“. 

48

Част четвърта

Глава 2. 

Практически следствия от честото причастяване

Практиката за често причастяване често влиза в противоречие с 
тра дициите за подготовка към Тайнството, които са се създали в нашата 
Църква под влияние на практиката на рядкото причастяване, затова на 
въпросите, които младият човек основателно задава в началото на нашата 
48 Журнал Путь, № 2 за январь 1926 г., с. 150, О русской церкви (письмо из России)
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ста тия, е необходимо да се намерят отговори. И така, да започнем с най-
глав ното, което се явява същностно препятствие към причастяването, и 
по сле ще минем към необходимата подготовка към Тайнството.

Препятствия за често причастяване.

Препятствията за често причастяване са същите, както изобщо за 
всяко причастяване. Няма Пасха без Разпятие и Страстна седмица, и 
няма причастие без благ живот, чиста съвест и истинско покаяние, без 
по стоянни вътрешни борби със страстите и изграждане в себе си на 
до  бро детели. И така да се причастиш достойно (за освещение) озна чава 
пър  во, как трябва да се подготвиш, и второ, да съответства на прие-
тата в Тайн ството велика благодат на Св. Дух; а недостойно (за осъж-
дане) – да при стъпиш без подготовка, без вяра и страх Божи, и след 
причастието да продължиш греховния живот; ето това би било за съд 
и за осъждане.

Подготовката за причастяване се състои от вътрешно и външно 
при готовление. Говорейки тук за препятствията за причастяване не раз-
глеж даме тази подготовка в пълнотата, а само безусловните причини, 
пре пятстващи причастяването. По отношение на тези въпроси за външ-
ната и вътрешната подготовка, които тук няма да засегнем, самият чо-
век е пълновластен да вземе отговорно решение, както беше показано 
по-горе.

Първо, да разтълкуваме какво разбираме под понятията вътрешна 
и външна подготовка. Външната подготовка включва изпълнението 
на благочестиви предписания: очистване на съвестта чрез изповядване 
на греховни постъпки и помисли в Тайнството на изповедта; по-голямо 
уча стие в подготвителния период в богослужението и по-малко в раз-
вле  чения; пост, изпълняване на допълнително към обичайното мо лит-
вено правило, допълнителни аскетически упражнения и т.н.

Във вътрешната подготовка първото и най-главното е желанието 
да се причастиш, жаждата по Бога, живото чувство за невъзможност да 
се живее без и извън Христа, за това, че съединявайки се в Тайнство с 
Него, ние получаваме живот и силно желание за това съединение. Това 
не е просто чувство като спонтанна емоция, която се появява и изчезва. 
То ва е постоянно състояние на душата, когато тя се усеща непълна без 
Христа, и само с Него и в Него придобива пълнота на живота, и по-
кой, и радост, и мир, и смисъл на своето съществуване. Изобщо това 
съ  стоя ние на душата е, от една страна, насочеността на духовните уси-
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лия на човека, целият му религиозен труд, както външен, като въз дър-
жание, молитвословие, ходене на Църква, вършене на добрини, така и 
вътрешни: молитва и богомислие (размишление) за Бога. От друга стра-
на, това е благодатно състояние, тъй като никой не може да дойде към 
Христос, ако не го привлече Отец (виж: Иоан. 6:44). Това състояние се 
ха рактеризира с наличието на определени религиозни – т.е. взаимни с 
Бога – чувства: покаяние, смирение, благодарене на Бог, страх Божи, 
т.е. синовно благоговейно усещане за Бога; от всичко това естествено се 
поя вява жаждата за Бога, която се удовлетворява по съвършен начин в 
Тайн ството евхаристия.

Ако в душата на човек няма нищо такова – или като правило, има 
нещо, но в слаба, почти изчезваща степен – то първото и главно условие 
за вътрешна подготовка за Причастие ще е създаване в себе си, макар и 
в малка степен, на това настроение на душата, на това желание.

Изхождайки от тези определения може да се каже, че като пре-
пят ствие пред причастяването може да служи липсата на вътрешна и 
външна готовност на човека за приемане на Христа, и тя може да се из-
ра зи в следните неща:

1. Сериозно неразбиране на същността на Тайнството,
т.е., когато човек не осъзнава ясно къде и защо е дошъл. Ако идва, не 

за да встъпи в Богообщение, да стане причастник на Бога, да се съедини 
с Хри ста, да вкуси Господнята вечеря за свое освещаване и очистване от 
гре ховете, а за това, да изпълни, по съвета на вярващата съпруга, съпруг, 
май ка или баба, религиозен обред, „да пийне компотче“ (както говорят 
на децата), или просто да участва в интересен ритуал. Възрастният хри-
стиянин е призован от Църквата към съзнателно приемане на Тайн ство-
то и разсъждение: „Говоря като на разумни; разсъдете сами за това, що 
казвам. Чашата на благословението, която благославяме не е ли общение 
с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с общение с 
тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже 
всички се причастяваме от един хляб“ (1 Кор. 10:15-17).

2. Пълна липса на желание да се причастиш, 
или неискрено, лицемерно желание, предизвикано от лъжлив съ-

вет, обста новка и т.н., когато човек няма искрено желание да се съедини 
с Христа. Обезателно е нужно да „преобърнеш“ душата си, за да се 
при частяваш не заради странични причини или традиция, а от жи во 
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чувство на жажда за Бога, и да съхраняваш това чувство след при ча-
стя   ването. Втората част от този проблем е липсата на благоговение към 
све  тинята (по църковному – Страх Божи): „Начало на мъдростта е 
стра хът Господен“ (Притч. 9:10). Към чашата може да се приближаваме 
само с чиста съвест. Има неща, които са несъвместими с Евхаристията, 
с нашето участие в това Тайнство. Това е блудният живот, жестокото 
или равнодушно отношение към хората, различни практически и ми-
ро  гледни заблуди и други. И изпитанието на съвестта се състои в то-
ва: в светлината на Евхаристията, Евангелието, Църквата, не само да 
се покаем, за това, което се осъзнава от нас като несъвместимо с при-
ча стяването към Светите Тайни, но и решително да го изоставим – или 
поне да почнем да полагаме усилия за това да нямаме двойствен жи-
вот: участие в Евхаристията и паралелно живот в грях. Това е опасно 
за човека: „Затова между вас има много немощни и болни, а и умират 
доста“ (1 Кор. 11:30). Изобщо всички тайнства, и Евхаристията в част-
ност, изискват съответстващ живот, тук шегите са неуместни.

3. Състояние на вражда и ненавист 
към някого при отсъствие на желание да се потисне или излекува 

то ва състояние. В подобно състояние е невъзможно за вярващия човек 
да се приближи към Тайнството. Не трябва да се пристъпва към Чашата, 
из пит  вайки злоба към някого. Затова Господ Иисус Христос е казал: „И 
тъй, ако принесеш 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“ (Мат. 
5:23-24). Ние се причастяваме с Божията любов, и е невъзможно да се 
до косваме до нея със сърце, в което има злоба. Разбира се, в живота има 
раз лични ситуации, над които понякога нямаме власт, но – както казва 
Апостолът – „ако е възможно, доколкото това зависи от вас, бъдете 
в мир с всички човеци“ (Рим. 12:18); т.е. ние, от своя страна трябва да 
положим всички усилия, доколкото това е възможно, за помирение с 
всички. На това също ни учи и Евхаристията, и след няколко подобни 
опита човек свиква да е в мир с всички.

4. Номинално членство в Църквата
Очевидно към Църквата не принадлежат не само тези, които не 

са встъпили в нея чрез Тайнството на Светото кръщение, но и пред ста-
вители на други религиозни и конфесионални организации. Освен то ва 
е необходимо да се осъзнава, че човек явно се отделя от тялото Хри  стово, 
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според учението на светите отци, в случай на извършване на смърт-
ни грехове или отделяне от църквата чрез разкол и ерес. За цър ков  ните 
хора това е най-сериозното препятствие към причастяване. За да бъде в 
Църквата, човек не трябва да нарушава църковните канони, от  лъчващи 
го от причастяване и от Църквата, т.е. трябва да се намира в допустимите 
от Църквата рамки на вяра и нравствен живот, тъй като „бла  годатта 
се дарява на тези, които не нарушават пределите на вярата и не на-
ру шават преданията на отците“ 

49. А в случай на отстъпление от вя-
рата и извършване на смъртни грехове, да се възсъединим с Църквата в 
тайнството покаяние, и чак тогава да пристъпим към причастие.

След като показахме безусловните препятствия за причастяване, 
тряб ва да се спрем на дисциплинарните изисквания на нашата Църква 
към причастниците. Първото, на което ни се иска да обърнем внимание 
на читателя, е, че всички тези предписания носят дисциплинарен, а не 
същ  ностен характер: Църквата предлага условия за лична дисциплина 
като способстващи за воденето на правилен духовен живот. Затова, от 
една страна, тези условия не са строго задължителни, и в особени слу-
чаи (например болест, опасна или сложна житейска ситуация и т.н.) се 
ко ригират или дори съвсем не се прилагат. От друга страна, тряб ва да 
пом  ним, че при изработването на личната ни дисциплина е по слу жил 
го лемият опит от живота на църквата, и затова при обичайни об стоя тел-
ства те не трябва да се пренебрегват.

И така, първото изискване е съблюдаване на т. нар. литургически 
пост, или пост преди причастяване. Той се състои в това, че християните 
не ядат и не пият нищо от полунощ преди причастието, тъй като по древ-
на църковна традиция е прието да се пристъпва към Светата Чаша на 
празен стомах. 

50 При това продължителността на литургическия пост 
тряб ва да бъде не по-малко от 6 часа. 

51 В съблюдаването му няма нищо 
сложно, затова преминаваме към следващото дисциплинарно изискване 
– изповедта.

Традицията на Руската православна Църква изисква задължителна 
из повед преди причастието. „Но нека човек да изпитва себе си, и то га-

49 Послание до Диогнет, Аноним от II в., глава 11, виж. Изборник, Омофор, С. 2001, стр. 115

50 Възникването на литургическия пост трябва да се отнесе към най-ранни времена, когато 
Ли тургията спира да бъде продължение на агапите (трапези на любовта) и се превръща в 
тър жествено богослужение, извършвано в сутрешните часове. Това правило не се отнася 
до болните, на които заради жизнени показатели е нужна храна в определени часове (на-
при мер при захарен диабет).

51 По определението на Свещения Синод на Руската православна Църква за 1969 г.
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ва да яде от хляба и да пие от чашата. Защото, който яде и пие не до-
стой  но, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото 
Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират до-
ста“ (1 Кор. 11:28-30). От вече цитираните спомени на очевидец на евха-
ри стийното възраждане в Русия по време на гоненията през 20-те го дини 
явно се очертава проблемът за съгласуване на про ти воречията меж ду 
за   дъл жителността на изповедта и различните тра ди ции за под го  товка 
към при частие в случай на рядко причастяване – с прак тиката на честото 
при  частяване: „Най-трудният въпрос за изпо ведта, свързан с то ва дви-
же ние, се решава различно. Някои практикуват обща из по вед, мал цина 
дру ги, разделяйки двете тайнства, разрешават да се при стъпи към 
евха ристия без изповед. Мнозинството запазва за дъл жи телна и тай на 
из по вед. Така в този централен въпрос на цър ков  ния живот вече е вид-
на го лямата свобода днес и отсъствието на външ на регламентация“. 

52

В наши дни протойерей Владимир Воробьов предлага следния 
на    чин за решаване на посочения проблем: „Решили сме да се при ча-
стя  ваме често, ала не можем да се откажем от приетата в Русия 
нор ма за изповед преди всяко причастие. Тъй възниква едно съвсем 
но  во явление: честата изповед. Това никога не го е имало. То води 
до профаниране 

53 на изповедта. Човек не може да се изповядва често, 
за щото ако води нормален църковен живот, честата изповед няма да 
е за него онова, което наричаме второ кръщение. Не може да има за-
връ щане към Църквата, ако човек никога не се е отделял от нея. Тук се 
променя самият смисъл на тайнството. Възниква объркване. Можем да 
осмислим честата изповед, само ако я заменим с онова „разкриване на 
по мислите“, което се практикувало в древните манастири. Тогава това 
не било изповед. Помислите изслушвал старец, който често не е имал 
ду ховен сан. Това по никакъв начин не е било свързано с причастието 
и не се е наричало тайнство; било е възпитателен момент, момент 
на духовно израстване. Сега нещо подобно е привнесено в тайнството 
покаяние и то често дава съмнителни резултати. Трябва да се намери 
изход. Изходът е само един. Без да имаме възможността да отменим 
изповедта преди причастие, трябва да запазим разрешителната мо-

52 Журнал Путь, № 2 за январь 1926 г., с. 150, О русской церкви (письмо из России).

53 Профанация (от лат. profanatio), църк. Оскверняване, кощунство, лишено от светост, 
прен. Непочтително отношение към нещо или към някого, което заслужава уважение; 
опошляване, (от лат. profanus), „който е пред, извън храма“, букв. Човек, непосветен в 
тайнствата на божествената служба, прен. Човек, който няма познания в дадена област, 
неспециалист; невежа, прост човек.
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лит ва. Да молим хората да се покайват за греховете си, но без да го 
смесваме с подробната изповед“. 

54

Трябва да признаем, че този проблем несъмнено изисква съборно 
ре шение на нашата Църква, а засега само можем да роптаем заради би ту-
ва щия често пъти прекален ригоризъм 

55 на свещениците в тази област. 
Не рядко на християните се отказва Причастие само на това основание, 
че изповедта се е случила не в деня на Причастието, а няколко дни (1 – 2 
– 3) преди това, дори без да се има предвид, че всички тези дни е имало 
големи църковни празници и християнинът като верен член на Църквата 
е бил постоянно на богослужение, пълноценно участвайки в него. Този 
непонятен ригоризъм действително води до профанация на изповедта и 
нейното разбиране от някои миряни като своего рода магически достъп 
към причастието.

Следващият важен момент, на който ми се иска да се спра, е телесният 
пост. Телесният пост преди причастие е още една традиция на Руската 
Църк ва, свързана с рядкото причастяване. Типикът посочва седмичен 
пост преди причастието. Очевидно това е норма за причастяващите се 
веднъж годишно и по-рядко, а за често причастяващите се (веднъж сед  -
мично или по-често) няма телесен пост. За съжаление в наше време по-
след ната практика следват само свещенослужителите и някои бла го че-
сти ви миряни. Ще подчертаем, че телесният пост не е самоцел, а само 
сред  ство за водене на по-съсредоточен духовен живот. Ще отбележим 
съ що, че в Църквата има немалко празници, когато постът противоречи 
на самата идея на празника. Например ако християнинът, постил ця-
ла    та Четиридесетница, поиска да се причасти в дните на Пасхалната 
Свет   ла седмица, трябва ли да пости и на празника Пасха? Разбра се, не. 
Да отбележим, че в Църквите на гръцкия Изток телесният пост пре ди 
при частие изобщо не се практикува. 

56 Трябва да признаем, че изиск ва-
не  то на някои свещеници за задължителен три- или еднодневен пост за 

54 Прот. Владимир Воробьев, Сборник „Покаяние, исповедь, духовное руководство“, съста-
вен на основата на лекции, прочетени в ПСТГУ през 1996 г. На бълг. ез. – Протойерей Вла-
димир Воробьов, Покаяние, изповед, духовно ръководство, Омофор, С. 2006, стр. 38 – 39.

55 Ригоризъм (на френски: rigorisme от латински: rigor – твърдост, строгост) е термин, озна-
ча ващ строгост в спазването на какъвто и да е принцип (норма) в поведението и мислите. 
Ригоризмът изключва компромисите и не отчита други принципи, различни от изходния.

56 Церковний Вестник № 13 – 14 (336) за июль 2006, Митрополит Вострский Тимофей: Иеру-
салимская церковъ – за Частое причащение. Виж също: Причастяването през страстната 
и светлата седмица в bogonosci.bg, а също: За причастието през Светлата седмица в  
www.dveri.bg
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че сто (непрестанно) причастяващите се миряни прилича на явен кле ри-
ка лизъм.Тъй като самите тези свещеници (в пълно съгласие с изиск ва-
ния та на Църквата към често причастяващите се) не съблюдават ни как-
ви предписания за телесен пост и нищо не си отказват, така да се каже. 
Фа рисейският подход тук е очевиден.

Тук ще цитираме отговора на видния йерарх на нашата Църква 
епи   скоп Иларион (Алфеев):

„Отговорът на този въпрос, както и на други подобни въпроси, 
след ва да търсим в църковния устав, в Типика. Някъде Типикът да пред -
писва пости свръх установените от Светата Църква? – Не. Някой друг 
устав, приет и одобрен от Църквата като общозадължителен, да пред -
писва тези пости? – Не предписва. За човек, който се причастява ряд-
ко, който не съблюдава постите, който е далеч от Църквата, е по лез  но 
да пости няколко дни преди причастие. Но ако човек спазва по сти те, 
уста новени от Църквата, – а това са четири многодневни поста, еже сед-
мич  ния пост в сряда и петък през цялата година, – то, струва ми се, не 
следва да му се налагат още някакви допълнителни пости. При това, 
ако отворите православния антикатолически катехизис, който е из даден 
през ХІХ в. и досега се използва за учебно пособие в някои ду хов ни се-
минарии, то там Католическата църква се изобличава за това, че е уста-
новила пост в събота. В него се говори за това, че постът в съ бота про-
ти воречи на църковни разпоредби. Така че на хората, които съ блю дават 
постите и църковните правила, не трябва да се налага още нещо свръх 
тях. Аз бих им препоръчал, ако постят в сряда и петък, то в неделя и в 
праз ничните дни със спокойна съвест да пристъпят към при ча стие на 
Све тите Христови Тайни“. 

57

Последният пункт от дисциплинарните изисквания е четенето на 
опре  делено правило за причастие. Веднага трябва да се отбележи, че мо-
лит вата е свободно обръщане на човешката душа към Бога. Молитвата 
но си радостно и сладостно чувство за причастност и общение с любимо 
Съ   щество, с Бога или със светиите, затова бездушното „изчитане“ на 
ня     какво правило не принася полза на християнина. И тук можем да ци-
ти  раме отговора на въпрос за молитвеното правило преди причастие 
на епи скоп Иларион (Алфеев): „Първо, няма официален устав на Ру-
ска    та пра вославна Църква, който да каже какво трябва да бъде про-
четено пре ди причастяването към Светите Христови Тайни. В мо-
лит  вениците съществува Последование към Светото причастие: 

57 http:/localhost/kiev-orthodox.org/site/meetings/1198/
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тряб  ва да се ориентираме към него. Това Последование не е част 
от денонощния богослужебен цикъл, то не се споменава в Типика, а 
е набор от молитви, съставени в различни векове, които помагат на 
хри     стиянина да се настрои на съответната вълна и да се подготви 
за Свето причастяване. Смятам, че да се прочита това Последование 
вед  нъж седмично, преди неделята, когато човек се готви за приемане 
на Светите Христови Тайни, не изисква твърде много време и големи 
жертви. Смятам, че и учащите, и обучаващите, и работещите, и въз-
питаващите децата могат да намерят необходимите двадесет ми-
ну ти, за да прочетат това правило. Ако не намерят тези минути, 
то    гава правилото може да се съкрати, като се ограничи до няколко 
мо   литви. Смисълът не е в това, да се прочетат определен брой мо-
лит ви, а в това, да се настроим по съответен начин и духовно да се 
под  готвим за приемане на Христовите Тайни. Понякога е по-полезно 
да се прочете една молитва, но няколко пъти – бавно, с разбиране, об-
ми  сляйки и чувствайки всяка нейна дума – отколкото да се изчете ця-
ло то Последование, но умът да е разсеян и мислите да блуждаят в 
стра нична посока.

Съществува освен това и практика за четене на канони и ака-
тисти преди приемане на Светите Христови Тайни. И има ду хов-
ни   ци, които налагат тази практика на своите духовни чеда като 
за дължителна. Казва се, например, че преди причастие трябва да 
се изчитат най-малко три канона, един акатист и освен това По-
сле   дованието за свето причастие. Аз лично не съм съгласен с тези 
изисквания. Първо, не ги предписва никакъв църковен устав: това е са-
мо благочестива традиция, която не е записана в нито един църковен 
устав. И второ, ако човек иска да чете канони и акатисти и има време 
за това, то подобно четене би донесло единствено полза, но смятам 
за дълбоко погрешно да се поставя изчитането на тези канони и ака-
ти сти като условие за причастие. По този начин ние само плашим и 
от пъждаме хората от Светата Чаша, лишавайки ги от сърцевината 
и основата на християнския живот – причастяването със Светите 
Хри   стови Тайни“. 

58

Св. Йоан Кронщадски, разсъждавайки по същия въпрос, съветва: 
„Ня  кои поставят цялото си благочестие и праведност пред Бога в 
из чи  тането на всички предписани молитви, без да обръщат внимание 
на готовността на сърцето за Бога, на вътрешното си изправяне; на-

58 Пак там: http:/localhost/kiev-orthodox.org…
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при  мер мнозина изчитат така правилото за причастяване. Тук, преди 
всичко, трябва да се гледа изправянето и готовността на сърцето за 
прие мане на св. Тайни; ако сърцето ти е предразположено вътрешно, 
ако е готово да посрещне Жениха, то слава Богу, макар да не си успял 
да прочетеш всички молитви. „Царството Божие не е в думи, а в си-
ла“ (1 Кор. 4:20). Послушанието във всичко на Майката-Църква е до бро, 
но в разумна степен, и ако е възможно да вмести много, да въз прие -
ме продължителната молитва. Но „не всички възприемат тая дума“ 
(Мат. 19:11). Ако продължителната молитва е несъвместима с топ-
ло тата на духа, по-добре да се направи кратка, но гореща мо лит ва. 
Да припомним, че една дума на митаря, казана с пламенно сър це, го 
оправдала. Бог гледа не многословието, а разположението на сър це то. 
Основното е живата вяра на сърцето и горещото разкаяние за гре хо-
ве те“. 
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Ние с вас акцентираме върху влиянието на вътрешното, но това 
не значи, че външното е маловажно. Нашата вяра – православното хри-
стиянство – е цялостна, не е някакъв спиритуализъм; тя обхваща чо-
ве ка в неговата цялост, целия му живот – и вътрешния преди всичко, 
но и външния; вътрешното се изразява във външното, отразява се от 
не го, оформя се от външното. Но е много важно всичко да е на мястото 
си. Главното – това е вътрешното; външните форми имат значение са-
мо тогава, когато изразяват това вътрешно. И като разглеждаме раз лич-
ните практики за подготовка, ние не искаме нашите читатели да ка жат: 
а, не всичко е определено съборно, не е древна традиция, да из хвър-
лим всичко: ще правим каквото искаме! – съвсем не: а за това, за да 
разберем мястото на външното правило. Това е въпрос на църковна ди-
сцип лина, нищо повече; а „идеологизацията на правилото“ е опасна, тя 
води до това, че външното строго определено правило се мисли като 
„за купуване на билет“, което дава право да се пристъпи към Тайнството. 
Ри скът в тази гледна точка е, че външното в Църквата спира да бъде само 
израз на вътрешното, а става магическо по естеството на „допускане“ до 
ду ховното; а Тайнството, участието в него, става следствие от изпъл-
не  нието на външна церемония, т.е. достъпът до Бога се поставя при 
усло вие на изпълнението на някакъв външен ритуал. Така: не може да 
дойдеш при Бога просто така, а само чрез ритуал, обред, външно пра-
вило; при това и самото това правило става толкова сложно и строго, че 
Тайн ството се превръща дори в някакво бреме, тежест, задължение, а не 

59 Св. Иоанн Кронштадский, Мысли о покаянии и причащений, М., Паломник, 1997, с. 73
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среща с Бога, към която душата се стреми. Ето заблуждението на тази 
гледна точка. Това неизбежно води до магизъм и фарисейство.

Ние с вас трябва добре да знаем, че нормата тук е следната: Тайн-
ство  то се приема в съзвучие с душевното разположение, т.е. с желание, с 
раз би ране, свободно и съзнателно, и главното е душата вътрешно да съот-
вет ства на Тайнството, да бъде като „един дух“ с Тайнството (дори това 
съответствие да е несъвършено, непълно или даже да съществува все още 
само като желание). Вътрешната подготовка си поставя именно такава 
цел – да предизвика това желание, да очисти съвестта, да се помирим с 
всич ки, да приведем всичките си дела и живот в християнската норма, 
цър ковен ред; външната подготовка помага на вътрешната, допълва я 
чрез определена църковна дисциплина, изградила се с традицията. Това 
е целта ѝ – а съвсем не да бъде посредник между човека и Тайнството.

Тъй като хората са различни, то и външната подготовка е различна 
при всеки; а това, което предлага Църквата, не е буквално задължение, 
а някаква усреднена мярка за приложение, създала се исторически. Така 
за рядко причастяващите се, слабо свързани с църквата хора, е нужно 
по-строго изпълнение именно на външното правило – за да раздвижат 
душата си, да стигнат до нея, защото за много формални християни пътят 
съм Църквата минава през външното. За по-църковните, зрели християни 
мярката на външното правило може да бъде по-малка, защото САМО за 
невъцърковените хора животът в Църквата се свежда до богослужебни 
ритуали. Църковните люде живеят по-вътрешен живот и имат по-мал ка 
нужда от външни опори. Трябва да гледаме общо: задължително тряб-
ва да се помолим преди причастие по-съсредоточено, да постим и т.н. 
– и така обличаме тези потребности в правило: който може, го съблю-
да ва изцяло, който може – и повече, а който не може – по-малко, без 
да се притеснява. Непременно трябва да има външна подготовка, не 
тряб ва да я разрушаваме или да я отменим изцяло, защото, както казва 
св. Теофан Затворник, няма вътрешно без външно, но има външно без 
вътрешно. Но на първо място все пак стои вътрешното съзряване на ду-
ша та; заради него се предприема и външното, а не да се изчете опре де-
ле ното до последната буква. Изобщо всички външни форми в Църк вата 
трябва да се одушевят и да се напълнят с вътрешен молитвен сми съл, 
ина че Тайнствата и Църквата ще се превърнат в мъчителен и тежък фор-
ма лизъм и ще подменим живота с Бога – с някакви външни правила.

Ето това е общият подход към външните правила, а конкретно кой 
и колко да чете, да пости и какво да бъде или да не бъде, нека всеки да 
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опре  деля сам и с духовника, изхождайки от своята житейска ситуация, 
като за основа се приема съществуващата църковна традиция.

Заключение

В заключение ще отбележим, че благодатният живот на Църквата, 
център на който е Евхаристията, не трябва да се вписва в някаква идеа-
ли зирана схема. При всички случаи животът на Църквата, която освен 
всичко е и продължение на действието на Светия Дух в човешката исто -
рия, е основен, и не трябва да се налагат собствени философски или 
бо гословски умозрителни представи. Затова въпросът за честотата на 
при частяването, разгледан от нас, е индивидуален, и трябва да се ре-
ша  ва на индивидуално ниво, в зависимост от духовните нужди и лич-
на  та готовност на конкретния човек. Тук не може да има спуснато от 
го   ре разпореждане: „Всички да се причастяват два пъти седмично!“. 
Ре   шаващата дума по въпроса за всяко причастие трябва да бъде пре до-
ста   вена на съвестта на всеки християнин. В противен случай има риск 
да станем заложници на друга крайност – някаква „единствено вярна“ 
идея, (например необходимост само от частично причастие), която ако 
ни завладее, би донесла много зло и на нас, и на нашата Църква.

Превод: Светлана Лекова
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Роден е през 1956 г. в гр. Струга. Завършва Бо го  слов-
ски факултет в Белград. Пребивава шест ме сеца в Све-
та Гора на Атон, където изучава ста рогръцки език и 
тру   дове на византийските отци на Църквата. 
През 1985 – 88 г. специализира в Пра   вославния бого-
слов    ски институт „Св. Сер гий Радонежки“ в Париж.
Пра ви док торат вър ху патрология и аскетика на еги-
пет ското мо на шест  во от ІV-V век. 
От 2002 г. е професор във Фи  лософския факултет на 
уни   верситета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие.
Автор е на по ве че от 60 научни трудове и други книги 
с бо  го слов ско съдържание.

Две проповеди из „Беседи от Калища“ *

ЗА СВЕТИЯ ПОТИР

Житията на светите мъченици Сергий и Вакх ни насочва към съ-
щест вуването на два типа мъченичество: мъченичество на съвестта и 
мъченичество до смърт заради Христа. По правило първият тип мъче ни-
чество предхожда втория и е истинската подготовка за него. Всеки хри-
стиянин по природа е мъченик на съвестта. Дарът на мъченичество до 
смърт представлява най-високата степен на святост и с него са увенчани 
мал цина. Но независимо за кой тип мъченичество става дума, само по 
себе си то е извор на непресъхваща небесна радост.

Така преживявам и днешното литургийно събрание в този свят 
и пречестен храм. Голямото множество христолюбиви хора, събрани в 
та  зи света Богородична обител, за да изразят личната си причастност в 
Ли   цето на нашия Бог Троица и с всеки ближен, личностно възприеман 
събрат, е вторият извор на моята изключителна радост.

Залог за нашата православна вяра е Христос от светата Чаша. Све -
тият потир, държан от ръката на свещеника, представлява оста на все ле-
ната. Около нея се движи съвкупният християнски народ, около нея гра-
ви тира всяко живо дихание, всяко същество, всяко създание. В светата 

* Селището Калища се намира на северния бряг на Охридското езеро на около 10 километра 
западно от град Струга.
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Чаша се помества невместимият Христос, хлябът наш насъщен. Хра нейки 
се с него, ние приобщаваме, събираме разобщената поради гре ха личност 
и битие. Живеейки в небивала радост, християните мъченици се хранят 
с хляба на живото Божие слово, както казва св. Максим Из по ведник, за 
духовна и телесна чистота и здраве, за чисто сърце и це ло мъдрен ум, за 
ве чен живот и спасение. Това е вечната и нетленна храна – залог и запас 
по пътя ни към вечния живот. Защото християните мъ че ници също са 
жи вели в този свят, но не му принадлежат, понеже са жи тели и граждани 
на едемското отечество. Ето в такъв смисъл не са от този свят.

В същия смисъл и Църквата Божия е корабът, който пътува през 
времето и пространството на този свят.

Всичко това, възлюбени мои, казвам, за да свидетелстваме, че 
сми  сълът на служенето на света Литургия е нашето хранене от све-
тия потир. И когато не пристъпваме към светия потир, служенето на 
ли  тургия е напразно. Може дори да не служим – защото без при част -
ни ци Литургията се обезсмисля, свежда се до празна ритуална фор-
ма с обичайно, безброй пъти повтаряно действие. Имам предвид и 
ка    тегорично отречената ерес на обредолюбието, склонността към из-
върш   ване предимно на обреди в църквата. Последица от тази ерес е 
треб   ничеството. Разбирай: превръщането на свещеническото служение 
в сервизна агенция, а свещенството – в едно от многото занятия за из-
кар  ване на хляба. Расоносци превръщат храмовете в магазини, в про-
да  вачници, и отклоняват божия народ от светата Чаша, а после и от 
све  тите храмове. Лишавайки своя собствен народ от светотайнствения 
живот, ние го отклоняваме от Бога и го предаваме на произволността 
на всекидневното съществуване. Скокът в празнотата е резултат от мер-
зостта на запустението. Нароиха се безбройни секти, които подобно на 
въл ци в овчи кожи разграбват словесното стадо на светата Църква.

А днес моята радост е голяма и поради участието на огромен брой 
при  частници. Радостта ми ще бъде още по-голяма, ако всички вие, тук 
присъстващи, подготвени с пост и молитва, с изповед и покаяние, често 
пристъпвате към Христа, за да ви нахрани и насити. Амин.

Превод: Венета Дякова
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ЗА КУЛТУРАТА НА ПОСТА

Великото и радостно време на светата Пасха Господня и великите и 
радостни дни на светата Петдесетница са вече зад нас. Това специфично 
и чудесно време, открояващо се всред годишния литургичен цикъл, е 
зад нас. Корабът на Църквата отново заплува през редовния празничен 
кръг, във втората седмица след светата Петдесетница.

Втората Неделя след Петдесетница сега съвпада с първата седмица 
от благоприятния и радостен пост в чест на светите апостоли, наречен 
Пе тров пост. Той има променлива продължителност. Дължината на по-
ста е в зависимост от датата на празнуване на Възкресение Христово. 
Кол кото по-рано в годината се пада Пасха Господня, толкова по-дълъг 
е Петровият пост, и обратно – колкото Пасха се пада по-късно, толкова 
пет ровденският пост е по-кратък...

Когато ще си кажем: ето, почваме Петровите пости, една част от 
нас ще се сепнат, ще си помислят как сега излизаме от времето на голямо 
бла жене и влизаме в друго време на голямо постене. От един живот, в 
който обичайно се отдаваме на блажните дни от годината, и влизаме в 
друг живот, който някак си се изземва, изтръгва от установената угод-
ност на живота ни през годината. Това време е означено като постен пе-
риод от живота на човека в протежение на годината.

Но ние няма да се съгласим с такова мислене, защото ние християните 
сме всякога в пост. Това ни го показва и простата аритметика. Ако три-
ста шейсет и петте дни разделим на постни и непостни, ще видим, че 
по-голямата част от тях са постните. В постната част от годината, освен 
Петровите пости, влизат още Великденските, Богородичните и Рож-
дест  венските пости и всяка сряда и петък през цялата литургична го-
дина. Ще трябва смирено да признаем, че постоянно постим, а само за 
опре делено време Църквата допуска блажна храна. Блажим още и ко га-
то и с храната участваме в радостта на големите и свети празници.

Защо ни е необходим постът, драги мои? Дали постът е просто 
въз  държане от храна? Ако е така, тогава той ще е нещо като пушенето 
за отслабване или диетите за лекуване на известни психо-соматични 
бо лести. Не, драги мои, постът не е това. Смисълът на поста е в по-
слу  шанието към Христос и неговата Църква. Защото е казано: не само 
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с единия хляб ще живее човекът. Затова, като постят, християните не 
гла   дуват, а се въздържат от определен вид храна. С такъв пост пости 
тя   лото на човека; този пост е не само качествено, а и количествено 
пъл    ноценен. Духът пък пости с духовен пост. С духовния и телесния 
пост пости целият човек, цялостно, постят двете негови природи и ця-
лата му разумна същност. Въздържайки се от определен вид храна, ние 
потискаме и потушаваме страстите на тялото. А според мярата на без-
стра стието, умът бди над сърцето. Всичко това, осъществено в сър це то, 
контролирано от ума, пази сърцето в чистота.

През поста осветляваме и избистряме начините за възприемане на 
истината за единия Бог Троица и всяка друга истина, която ни на соч ва 
към първата. Освен Троичната тайна, през поста се изяснява и осми сля и 
христологичната, и антропологичната, и космологичната тай на. Освет-
лява се духовното зрение, а и телесното. Все пак, по-важно е ду хов ното 
око. Внимавайте, то трябва да бъде бистро и далновидно. За щото много 
хора с очи са слепи поради ослепялото око на духа. Да осве тим ума и да 
постигнем състояние на богомислие и съзерцаване на Бога! Да осветим 
и слуха, да го научим и възпитаме да слуша Божиите повели и истини, 
гла са на Божията правда и евангелските поучения, както и да различава 
и разпознава лъжите и измамите, с които този свят ни храни и трови. Да 
научим и възпитаме езика си да говори богомъдро, кротко, пре мерено и 
сми рено. Езикът да не изпреварва мисълта, както казва свети Григорий 
Богослов, защото прибързаната дума е по-убийствена, по-бързострелна 
от най-убийственото оръжие.

И така, осветени и просветлени през поста, живеейки постно или 
живеейки в пост – да творим! Всичко, което е създадено в пост и от пост, 
е очистено от страсти и е освободено от робството на греха. Пло до вете 
на културата на поста са увенчани с венеца на вечността и са дъл го трай-
ни вовеки. Блажени са народите, които устояват в поста, които в пост 
съз дават културни и цивилизационни блага. Те ще се увенчаят с Бо жия-
та слава, защото постът е начин живият Бог да прослави човека през жи-
вота му. Един от тези народи е и нашият православен македонски на род. 
Затова, възлюбени мои, нека се трудим да спазваме всичките пости.

Онези, които ще постят, нека го правят както Църквата ни учи. 
Знае се, че постите не са еднакви. Има разлика между Великия пост 
и Петровия, между Рождественския пост и Богородичния. Сходни са 
Пе тро вите и Рождественските пости, както са сходни Великденските 
и Богородичните. Значи, няма да постим както си искаме, защото е не-
ред но да се основаваме на свои си правила. Такива са тъй наречените 
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ба бини традиции. Вредно и пагубно е всеки по своему да казва как да се 
пости. Църквата веднъж завинаги ни е научила на светите пости. 

И така, драги братя и сестри, нека с пост и изповед да пристъпваме 
към светата Чаша и да се причастяваме. Нека светите Апостоли се мо-
лят за нас и да изпросят от Господа Бога голяма и богата милост и бла-
го  словени сили, та радостно да изпостим Петровия пост, посветен на 
све тите Христови апостоли, а и всеки отреден от Църквата пост.

Превод: Венета Дякова
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Протойерей Андрей Ткачов

Протойерей Андрей Ткачов е роден през 1969 г. в град 
Лвов.
Митрофорен протойерей, свещеник в храм „Воскре се-
н ие Словущего“. 
Автор на книги и статии. 
Водещ на предаването „На сон грядущим“, на „Сад бо-
жест венных песен“. 
Женен, баща на четири деца.

ИЗ „ЛАВСАИКА“:  
ЗА КОНЯ И ЗА ПРИЧАСТЯВАНЕТО...

В изключително интересната и мно го древна книга с необичайното 
заглавие „Лавсаик“ има една история (изобщо, там има безброй истории, 
коя от коя по-слад ки и удивителни). Става дума за пре по доб ни Макарий 
Велики и за едно от неговите славни дела.

Омъжена жена станала обект на желанията на един мъж. Жената 
би ла християнка и по име, и по живот. Любителят на забранените удо-
вол  ствия получил твърд отказ от нея и поискал да си отмъсти за уни же-
нието. Обърнал се към един магьосник, иначе казано, вълшебник, ча ро-
дей. Той изпратил на вярната на своя мъж жена своеобразна магия: всич-
ки, които я гледали, виждали пред себе си не човек, а кон. Не, природата 
на жената не се била изменила. Но някаква силна бесовска измама дей-
ства ла в очите на всички, като се започне от мъжа ѝ и се завърши с 
ми   нувачите по улицата. Всички виждали пред себе си животно. С тази 
беда мъжът отишъл със своята жена-кон при Макарий.

Монасите, като видели гостите, се възмутили. „Защо си ни довел 
то  зи кон?“ И само светецът виждал пред себе си жена, която била до ве -
дена от мъжа си. Бесовската измама не променила картината в очите на 
Макарий. Той засрамил монасите. Добре, светските хора са склонни към 
прелъстяване. Но те и живеят сред суета, многогрижие и различни из-
кушения. Но прелестта, магията, която въздействала на монасите, изо-
бли чавала недостига на духовна сила и опит у тях.
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 „Пред вас не стои кон, а човек, над когото се е надсмял дяволът“. 
Ка то казал това, светият отец се помолил над чаша вода, призовал Бо-
жие то име и излял водата върху главата на жената. Подобно на отмита 
кал, прелестта изчезнала. Пред мъжа, пред монасите и пред Макарий 
стоя  ла една засрамена, уплашена и измъчена жена.

Светецът я похвалил за верността ѝ към съпруга и за твърдостта ѝ 
в изпълнението на заповедите. Той открил и причината за случилото се: 
ма гията и отмъщението на отхвърления сластолюбец. Но казал и още 
нещо: „Това се е случило с теб – казал Макарий на жената, – задето ве че 
(боя се да не сбъркам точния срок, тъй като пиша по памет), – тол-
кова и толкова седмици не си се причастявала със светите Тайни“. По-
соченият от него срок в никакъв случай не бил по-дълъг от един-два ме-
сеца. Макарий поучил жената за в бъдеще да не се лишава от при частие 
толкова дълго (!) и всяка седмица да присъства на служба в хра ма.

Когато веднъж коментирахме тази история в кръга на духовници, 
един от тях остроумно отбеляза: „Ето защо наоколо ходят толкова 
мно го коне!“. Шегата отначало предизвика смях, а после и размисъл. 
Дей ствително, ние се причастяваме рядко в сравнение с древната прак-
ти ка, и онези, които ги боли за това, са прави. Но прави са и тези, които 
се боят, отбелязвайки качествените различия в духовното състояние 
и начина на живот на древните и на съвременните християни. „Да не 
би с високото дръзновение – казват те, – съвсем да пречупим гръбнака 
на днешните куцащи Божии чеда“. С други думи – „младото вино“ на 
Божията благодат да не скъса „вехтите мехове“ на слабичките хри стия-
ни, на тези, които са твърде далеч от апостолския дух. Грях е да не се 
вслушваме и в този глас.

Но засега да оставим формалната страна за честотата на при ча-
стя   ването. Тоест, няма да разглеждаме въпроса колко пъти месечно или 
го дишно да се причастяваме. По-добре да погледнем какво може да по-
след ва от оскъдняването на благодатта.

От оскъдняването на благодатта (дори ако не действат магьосници, 
кои то все пак действат) у хората се изменя възприятието на света. Те 
виж дат вече не Божия свят, а някакви бесовски филмчета. Наистина, 
ние не виждаме около себе си коне, но затова пък наричаме хората и 
ма гарета, и овце, което не е много по-добре. Само човек в очите на друг 
човек може да изглежда като паяк, демон, вампир, витринен ма не кен. 
Но кинематографът работи върху въплъщаването на тези бе сов ски виж-
дания за света. И не само той е виновен. Виновна е общата без бла го дат-
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ност. Днес красотата се възприема извратено и великото не се оце ня ва 
по достойнство. Природата, с целия ѝ разкош, става само фон и кар-
тинка, а не чудо и поезия, които се долавят със сърцето. И ако в очите 
ни, поради безблагодатния живот, се появяват ту лещи, ту пердета, то 
как во да говорим за съдържанието на мислите ни?

Най-безумната идея вече се приема за истина в обществото, или 
поне за работеща хипотеза. Каквато и да е лъжа не предизвиква нито 
съм нение в ума, нито нравствено отхвърляне. Въображаемата картина 
на света се населява вече не от коне. Не. Конете са красиви и благородни. 
На тях може да се качи свети Георги или свети Димитър. Мислената 
кар тина на света вече се населява от халюцинации, блатни изпарения и 
нощ ни кошмари. Такава е цената на безблагодатността.

Смело можем, за по-голяма яснота, да заменим думата „духовност“ 
с думата „благодатност“. Защото някой ще каже: „Щом обичам балета, 
аз съм духовен човек“. Но заради балета той няма да каже: „Аз съм 
благодатен човек“. Ще се намали количеството на словесните подмени.

И така, за живота без Божията благодат ние заплащаме с изопачена 
кар тина на света. Пленяващите ни илюзии и оставените без внимание 
от нас велики неща също са следствие от цената, която плащаме. Такава 
си туация не може да продължава до безкрайност. Това рано или късно 
ще завърши много зле. А за да бъде иначе, е необходимо, както казва на 
бив  шия „кон“ преп. Макарий, да не оставяме църковната молитва и да 
не се лишаваме от свето причастие по маловажни причини. Въпросът 
за честотата нека се решава самостоятелно, но „филмчетата“ на врага 
тряб  ва да отбягваме решително.

Превод: Татяна Филева
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Сисанийски и Сиатистки 
митрополит Павел

Роден е през 1947 година в Халкида, Гърция. 
През 1971 г. завършва Богословския факултет на 
Атин ския университет. Ръкоположен е за дякон 
през 1973 г., а за презвитер през 1974 година. 
От 1998 г. е секретар на Синодалната комисия 
за християнско образование и младежта, както 
и на други Синодални органи. Председател е на 
фондация „Тасос Георгиадис“. На 28 фе вруа ри 
2006 година е избран за митрополит на Си са-
ний  ска и Сиатистка епархия.

ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНАТА ЛИТУРГИЯ –  
ПРИЧАСТИЕ ПРЕЗ ВЕЛИКИЯ ПОСТ

Великият пост ни подготвя, за да можем неосъдно да стигнем и да 
се поклоним на Светото Възкресение. Той представя накратко целия наш 
живот и е много важно да разберем истините, които ни открива. Това е 
най-духовният период в годината. Църквата ни дава духовна храна и ни 
зове да живеем живота, който Господ ни е призвал да живеем.

За Великия пост е характерно извършването на Преждеосвещената 
Литургия. Какво означава прежде-освещена Литургия? – Не извършваме 
познатата св. Златоустова Литургия, не призоваваме благодатта на Све-
тия Дух върху нас и върху Даровете, които сме принесли, за да пре-
тво  ри хляба и виното в Тяло и Кръв Христови. Преждеосвещената Ли-
тур  гия представлява вечерня с последната част на св. Литургия, т.е. 
под   готовката за свето причастие, което сме запазили от изминалата не-
де   ля в дарохранителницата. Това е същият Христос, Който се дава на 
вяр   ващите, за да се причастят. Преждеосвещената Литургия има една 
единствена цел – възможност да се причастяваме.

По време на Великия пост, който е скръбен период, период на въ-
трешна скръб, Златоустова Литургия се служи само в събота, а в неделя 
– Василиева литургия. Св. Златоустова Литургия винаги има възкресен 
характер, тя е тържеството на Живота, който е победил смъртта, тя е 
въз кресният живот на Христос; затова не се служи през Великия пост, 
освен в събота или на голям празник, както например Цветница. За 
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древ   ните християни, които навярно обръщали повече внимание на не-
ща, които ние забравихме, единствената възможност, която имали, би ла 
да се причастяват от неделя на неделя. Колко странно! Това им се сто-
ри  ло невероятно дълъг период. Затова Църквата намерила решението 
да запази свето причастие от неделята, а през седмицата да се служи 
ве   черня и да се даваме причастие, което всъщност представлява Преж-
де осве щената Литургия.

И тъй, днес какъв смисъл има да извършваме Преждеосвещената 
Ли  тургия, когато ние понякога цяла година не се причастяваме? Но 
какво означава това? – реално означава, че не разбираме причината, по-
ра ди която се служи св. Литургия. В неделя идвате на църква, идвате 
на някой празник в храма, черкувате се, навярно не се причастявате, и 
си тръгвате доволни. Наистина, можем ли да си тръгваме доволни от св. 
Ли тургия в неделя, при положение, че не се причастяваме?

Можем ли да си тръгнем доволни от св. Литургия, когато сме оби-
ди ли толкова грозно Христос? Ама ние – ще кажете, – нима Го обиждаме? 
Раз бира се. Ако някой от вас ми каже: ще дойдете ли в неделя да обяд-
ва ме? И аз ви кажа: да!, и вие се приготвите, напазарувате, сготвите, 
по чистите вашия дом и аз дойда. И както сте приготвили всичко, аз 
каз  вам: не искам да ям! Нямам разположение. Как ще се почувствате? 
Ня  ма ли да се почувствате обидени? Какво е св. Литургия, където всяка 
не деля се събираме около една Трапеза, светата Трапеза, и върху нея 
на шият Отец приготвя за нас храна, т.е. Неговото Тяло и Кръв и слово? 
За що я приготвя? За да я гледаме? Или за да станем съпричастни с нея? 
Когато у вас сядате да обядвате, само гледате яденето и с това се на си-
ща те? Първо това сме забравили – че св. Литургия се служи, за да се 
при частим. Защо го казвам? Защото пръв Христос го е казал. Той какво 
ни казва? Който яде Моята плът и пие Моята кръв пребъдва в Мен, и 
Аз в него. Ние искаме ли Бог да обитава в нашето сърце? Искаме ли 
да бъдем съединени с Него? Не съществува друг начин. Единственият 
реа лен начин за това е да се причастим и св. Причастие е par excellance 
„съв местяване“ (συγχώρεση) на Бога – Бог се „вмества“ в нашето тяло, 
ние сме причастни с Него, Той обитава в нашето сърце и пребъдва в 
него. Това е Неговото желание: „ще се поселя в тях и ще ходя между 
тях.... и ще ви бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери.“ 

www

Какво друго ни каза Христос? Моето Тяло е истинска храна и 
Моята кръв е истинско питие. Той също ни предупреди: ако не ядете 
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Тя лото и Кръвта на Сина Човечески, няма да имате живот в себе си. Не 
тя лото ни, а душата ни няма да бъде жива. Знаем коя е храната на на-
ше   то тяло. Коя е храната на нашата душа? Първо това е Божието слово 
– Христос казва, човекът няма да живее само с хляб, а с всяко слово, 
кое  то излиза от Божията уста. Видяхте ли как започва Евангелието? Ре-
че Господ. Обърнахме ли внимание на това? Това, което ще чуете след 
мал ко да възвестява дяконът или свещеникът, го е изрекъл Господ. Ние 
слу шаме ли го с подобно чувство? Ако да, тогава трябва да Му кажем: 
Го споди, готови сме да Те чуем. Не да Те чуем, за да научим какво Си 
ка   зал, а да Те чуем, за да се промени нашият живот. Другата храна е св. 
причастие: това е храната. Внимавайте – казва се ядящият Моята плът 
и пиещ Моята кръв (ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα) (има 
живот вечен). Ако направим езиков анализ, ще видим, че не се има пред-
вид еднократно действие, а постоянно действие, Христос не казва, този, 
кой то някога се е причастил (ο φάγων), а този, който постоянно яде и пие 
(ο τρώγων). Къде правим това? На Св. Литургия. Затова се събираме на 
св. Литургия, за да се причастяваме, да се храним, да се храни нашата 
ду ша. И св. Игнатий Богоносец идва и ни казва, че когато се събирате за 
Евха ристия, се унищожава силата на сатаната.

www

Преди да се причастим, Църквата има едно последование, което се 
на рича последование на св. причастие, както и благодарствената служба 
след причастие. Именно там можем да видим при кои предпоставки чо-
век може да се причастява. Разбира се, основната предпоставка е да не 
смя  таме себе си добри и достойни за това.

В една от тези молитви св. Йоан Златоуст казва:
„Господи, Боже мой, зная, че не съм достоен, нито годен да вле-

зеш под покрова на моята душа, защото цял е пуст и съборен, и ня маш 
в ме не достойно място къде глава да подслониш. Но както от ви сините 
заради нас Себе Си понизи, снижи се и сега и към моето ни що жество; 
и както прие в пещера и в ясли на безсловесни да легнеш, та ка приеми 
да влезеш и в яслата на моята безсловесна душа и в осквер не ното 
мое тяло. Както не счете за недостойно да влезеш и вечеряш заед но 
с грешници в дома на Симона Прокажени, така благоволи да вле зеш в 
дома на моята смирена, прокажена и грешна душа. Както не отблъ-
сна подобната на мене блудница и грешница, която беше дошла и се 
докосна до Тебе, тъй също се смили и над мене грешния, който идвам и 
се докосвам до Тебе. Както не се погнуси от нейната скверна и нечиста 
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уста, която Те целуваше, така също не се погнусявай и от моята по-
сквер  на и по-нечиста от нейната уста, нито от мерзките и нечисти 
мои устни, и от гнусния ми и съвсем нечист език. Но частицата на 
пре  светото Твое Тяло и на драгоценната Твоя Кръв да ми бъде за 
осве  щаване, просветление и здраве на смирената ми душа и тяло, за 
облек чаване тежестта на многото ми съгрешения, за предпазване от 
всякакво дяволско въздействие, за прогонване и възпиране на моя зъл 
и лукав навик, за умъртвяване на страстите, за спазване на Твои те 
за  поведи, за умножаване на божествената Твоя благодат и за при-
до биване на Твоето царство. Пристъпвам към Тебе, Христе Боже, не 
поради пренебрежение, а защото се надявам на Твоята неизказана бла-
гост, и да не би, като се отдалечавам задълго от Твоето общение, да 
бъд а хищнически грабнат от духовния звяр-вълк. Затова Ти се моля, 
по неже само Ти си свят, Владико, освети душата и тялото ми, ума и 
сър цето ми, и всички вътрешности и ме обнови цял, вкорени страх пред 
Тебе в моите членове и направи Твоето освещение да не се заличи в мене. 
И бъди ми помощник и застъпник, като насочваш в мир живота ми и 
ме удостоиш да застана отдясно на Тебе, заедно с Твоите светии, по 
молитвите и моленията на пречистата Твоя Майка, на безплътните 
Твои служители и пречистите небесни Сили, и на всички светии, които 
от века Ти благоугодиха! Амин!“

Прочетох цялата молитва, защото тя ни казва всичко. Св. Йоан 
Златоуст идва пред Бога и Му казва в самото начало: не съм достоен! 
Аз съм по-отвратителен и от блудницата. Такъв съм. Но има едно но. 
Откъде черпя сила, за да дойда при Теб? От Твоята велика любов. И 
как то прие тях, така сега приеми и мен. Ти прие да станеш Човек и живя 
в една пещера, но моето сърце е по-скверно от онази пещера. Прояви 
милост и дойди да живееш и в мен. Чувствам, че не съм достоен, но и 
от друга страна зная много добре, че ако не се причастя с Твоето Тяло и 
Кръв, дяволът ще ме разкъса. Какво остава? Покаянието. Търсенето на 
Божията милост. И светецът е готов да пристъпи, не защото вярва, че е 
свят, а за да може Бог да го освети.

Такива са всички предпричастни молитви. В тях има съзнанието, 
че сме грешни, израз на покаяние за тази Божия любов и отсъствие на 
нашето любочестие, доверие в тази любов, защото Бог не е огън, Който 
ще ни изгори, а наш Баща, Който ще ни вдигне. Проблемът е в нас – ще 
отидем ли с това смирение? С това съзнание? Ще отидем с духа на фа-
ри сея или на митаря? Фарисеят влязъл в храма самодоволен, обърнал 
се към Бога, но защо? За да потърси Неговата милост? Не за това, а за 
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да поиска Бог да каже на другите колко добър е той самият! Митарят 
как во прави? – той стои там, в един ъгъл, и вика: Боже, бъди милостив 
към мене, грешния! И какво ни казва Христос: този, който потърсил Не-
говата милост, бил оправдан, а другият, който си мислел, че е добър, бил 
отхвърлен. Защото Бог се противи на горделиви.

Това са предпоставките, за да можем да се причастяваме – съзна-
нието за нашата греховност, но истинско, а не изкуствено съзнание. 
Някога един човек отишъл при един духовник и му казал: аз, отче, съм 
много грешен човек! – и свещеникът, който разбрал, че човекът не е 
искрен, отвърнал: да зная, че наистина си много грешен! – Кой, аз ли?...

Виждате ли колко фалшив бил другият? Осъзнаваме ли колко сме 
изкуствени? Ние казваме всичко това, навярно с мисълта, че ще спе-
че   лим симпатията на свещеника. Но не вярваме в това, което казваме, 
а сме готови да избодем очите на другия – с нашите думи и коментар. 
Мно   го пъти отиваме, за да изповядаме другите, а не себе си, да кажем 
гре ховете на другия, защото си мислим, че нямаме грехове. Това обаче 
какво показва? – че имаме демонично мислене. И това е нашият проблем 
– защото, докато се причастяваме, не се променяме. Многократно оти-
ва ме при духовника и му казваме едни и същи неща. Защо едни и същи 
неща? – защо не полагаш усилие, защо оставаш в стария човек. Искаш 
да се причастиш. Причастил си се. Разбра ли какво направи? По чув ства 
ли това присъствие, то не те ли променя? Къде е Христос, с Кой то си 
станал причастен? Доколко се промени твоят живот? Доколко чув ство-
то за Неговото присъствие те накара да замълчиш, когато беше готов да 
осъдиш и обвиняваш?

Имаме нужда от покаяние, но истинско, а не изкуствено. Сми ре-
ние то е другата страна на любовта. За да можеш да обичаш, трябва да 
си смирен, ако имаш егоизъм, не обичаш, и колкото и да казваш, че 
оби чаш, твоята любов е изкуствена, защото, само да те засегнат леко, и 
ставаш звяр. Такава любов имаме, а не истинска любов.

И тъй, именно съкрушението и търсенето на Божията милост ни 
дават възможност да се причастим и да се причастяваме дори всеки ден. 
За това е била съставена Преждеосвещената Литургия. Не защото то га-
ваш  ните хора били безгрешни, никой не е безгрешен, а защото иска ли 
да се осветят; и ти се освещаваш, само когато се причастяваш с един-
стве  ния Свят.

www

Нека се покаем. Какво ни пречи? Казахме, св. причастие е лекарство, 
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и този, който се причастява редовно, чувства в себе си вътрешен, красив 
тласък: ще го чуете от устата на един млад човек, за да разберете колко 
ние, възрастните, сме по-зле от младите. Един ученик от лицея ми каза: 
отче, когато в неделя се причастя и в началото на седмицата имам зли 
и неприлични помисли и трудности, си казвам: в неделя се причастих и 
имам Христос в мене – за тези неща ли ще мисля сега? И това чувство, че 
се причастих, ми помага да отпъдя тези неща от живота ми. А когато по-
късно това нападение се върне, казвам, ама аз в неделя ще се причастя, 
така ли ще отида да се причастя? – Виждате ли как Божието присъствие 
и копнежът за Него ни дава сила, променя ни, просветлява ни, укрепва 
ни, осветява ни? Когато някой е болен, как ще оздравее, ако не взема 
ле  карствата си?

Навярно някой ще попита: трябва ли всеки път да се изповядваме? 
Но дори молитвата, която цитирах, е форма на изповед към Бога, в коя то 
Му казваме – зная, че не съм достоен и способен. Разбира се, тази из-
поведна молитва не отменя изповедта и искам да си припомните не що, 
което ще преживеем на Велики Четвъртък и го виждаме, външно ни 
трогва, но го подминаваме. На Тайната Вечеря Христос взема една кър-
па, един съд с вода и се навежда да измие нозете на Своите ученици. Той 
стига до св. ап. Петър, който му казва: Господи, за Бога, Ти, Който си 
мой Господ и Учител, ще измиеш моите нозе? Не мога да приема това! И 
Хри стос, вместо да му каже браво!, му казва: Петре, ако не Ме оставиш 
да ти измия нозете, нямаш дял с Мене! Тогава ап. Петър се ужасява и 
казва: ако е така, Господи, тогава измий и ръцете, и главата, целия ме 
измий! Какво е Тайната Вечеря? Свето причастие. Какво прави Христос 
в изповедта? Очиства сърцето ни, препасва се с една друга кърпа – епи-
трахила на свещеника, използва една друга вода – благодатта на Светия 
Дух и ни призовава – учениците да си събуят обущата, а нас да си от во-
рим сърцето.

Нашето сърце, което понякога е по-нечисто и от нозете ни, има ед-
на особена сквернота – нашият егоизъм. Христос се навежда, не се гну-
си от нас, защото, ако сте разбрали добре, в изповедта Бог не ни съди, 
не ни издава присъди, а ни очиства, колкото и да сме нечисти. Той ни 
го казва още в Стария Завет: „Да бъдат греховете ви и като багрено, – 
като сняг ще избеля; да бъдат червени и като пурпур, – като вълна ще 
избеля“ (Ис.1:18).

Ще Му попречим ли да го направи? Ще Му откажем ли? Някой 
идва и ми казва: имам огромното желание да ти почистя дома. Благодаря! 
– трябва да му отвърна. Христос ни зове и ни приканва да пристъпваме 
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на изповед, защото, ако сърцето ни е скверно, тогава нямаме друг из-
ход, освен изповедта. И тъй, имаме изповедната молитва, имаме и тайн-
ство то изповед, където чрез кръвта Христова сърцето ни се очиства от 
мъртвите дела, както пише в апостолския текст.

 За този, който води духовен живот в Църквата и се причастява ре-
дов но, не е необходимо да се изповяда всеки път, преди да се причасти, 
освен ако не чувства особена тежест, че нещо е преградило пътя му към 
Хри стос, че съществува нещо, което блокира Божието присъствие в жи-
вота му. Какво го блокира ще ми кажете? – Сам Христос ни го казва: 
Ако простите на човеците прегрешенията, и Аз ще простя вашите. Ако 
не простите на човеците техните грехове, и Аз няма да простя вашите. 
Сле дователно, ако в сърцето си имам омраза, злоба, тогава, как Христос 
ще съществува заедно в мен? Най-големият кръст на всички нас, които 
сме духовници, е именно този – да молим християните, които искат да 
се причастят с Христос, да простят. А те да не прощават?! Остават в 
ина та си... Така се държим.

Между другото, може да ходим на църква и това да е нашият фалш. 
Това ни възпрепятства – не нашите грехове, а липсата на покаяние. Един 
християнски поет пише много хубаво: Пасха ще празнувам отново днес, 
защото ще се причастя отново, Пасха ще празнувам отново днес и това 
е големият ми копнеж. Този копнеж да се причастя, да бъда с Христос, е 
създал Преждеосвещената Литургия, да бъда съ-лежащ и съ-възкръснал 
с Него. И сега идва въпросът: помисляли ли сте с какво продаваме 
Христос? Не само Юда Го е продал. И ние Го продаваме понякога по-
евтино и от Юда – за единия наш инат, за единия наш егоизъм, за това 
Го продаваме. Я помислете нещо. Какво е по-лесно? Да постите през 
целия Велики пост без олио, или да простите на един човек? – Боя се, че 
има хора, които са готови да ядат без олио цяла година, само и само да 
не простят на някого. Защо го казвам? За да ви кажа, че това състояние 
е демонично, а не просто греховно. В човека, който постъпва така, дя-
во лът сяда на трон в сърцето му. И само присъствието на Христос в нас 
ще унищожи силата на сатаната. И така ще ни освободи от всичко, което 
реално ни измъчва.

Великият пост ни показва много ясно кой е смисълът на нашия 
жи вот, което е нашето съединение с Христос, не емоционално, не пси-
хо  логическо, а реално единение с Него, което започва от Кръщението. 
Засаждаме се в Тялото Христово, затова се кръщаваме, не за да получим 
име, и се засаждаме в Христовото Тяло, за да приемем соковете на Тя-
ло то, живота на това Тяло, което е животът на Христос, и след като се 
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храним с този живот, да свидетелстваме за Него в нашето всекидневие. 
Така ще се открие кой е нашият живот и докато живеем в този свят, ще 
бъдем различни хора. Така можем да разберем думите на един древен 
цър ковен писател, който казва: тези християни са странни, обичат се 
дори още преди да се запознаят. Днес обаче се запознаваме и се мразим, 
защото сме пропъдили Христос от сърцата си, защото не ни интересува 
Неговото присъствие и това е страшно. Страшно е, защото ще си тръг-
нем от този живот и е страшно да попаднеш в ръцете на живия Бог. Но 
ако нашият копнеж и начин на живот е да се причастяваме, тогава ще 
прегазим всички препятствия, за да бъде Христос всичко и във всич ко 
в нашия живот. Тогава ще се радваме, защото Бог ни води към не ве-
роятна свобода. Когато Христос ни каза да обичаме враговете си, не си 
въобразявайте, че Той е поискал от нас нещо много трудно, а ни даде 
един дар. Знаете ли какво означава да нямаш враг? Да не чувстваш, че 
имаш враг? Да чувстваш сърцето ти да лети свободно! Ама другият иска 
да ми причини зло! Този, който иска да ти причини зло, е болен, окаян, 
нещастен човек. За него ще се молим.

И така, Христос ни подтиква към това, когато казва обичайте вра-
го вете си! – към невероятна свобода, която разкрасява живота ни.

Скъпи братя, след няколко дни ще видим Христос да бърза и ще 
пеем как Христос бърза да пострада от любов към нас. Бог се движи към 
нас. Много пъти през Великата седмица ние се трогваме, но помисляли 
ли сте какво означава думата συγ-κίνηση(трогване)? Тя не означава ня-
какви фалшиви сълзи, а промяна на пътя на живота. Тя означава движе-
ние заедно с някой друг. Кой се движи? Христос. Накъде се движи? Да 
дойде при мен. Защо? За да ме спаси. Страданията на Христос не ка  рат 
ли и мен да започна да се движа? Накъде? Към Христос. Той се дви-
жи, движа се и аз, за да се срещнем, там на Неговия Кръст, където ще 
отидем да Му се поклоним, но дали сме готови да отговорим на Неговия 
въпрос: чедо, за твое добро се качих на Кръста. За Моята любов към теб 
ти какво направи? – Ще имаме ли какво да Му отговорим? Или реално 
тази среща ще бъде нашата присъда? Кръстът на Христос е мярката на 
Неговата любов, а Неговото желание е да обитава в нас. Ако преоткрием 
пътя към светото причастие, животът ни ще започне да се променя и 
ще гледаме в друга посока. Ако Христос стане съкровището на нашето 
сърце, животът ни ще е обърнат натам. Да знаете, че нямаме друг избор. 
Ще изберем или благословението, или проклятието. За съжаление, мно-
го хора днес са се превърнали в проклятие за другите и за себе си.

Христос е Женихът, Който в изобилие на любовна благост излиза 
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извън Себе Си и идва да срещне всеки един от нас, за да ни изправи, но 
ако ние сме неспособни да видим тази Божия любов, тогава сме мъртви. 
Моля се да бъдем живи, да закопнеем и зажадуваме да бъдем постоянно 
с Христос и дано в нашата епоха оправдаем тези, които са съставили 
Преж деосвещената Литургия, като не само в неделите, а и на всяка 
Преж деосвещена Литургия отиваме, за да се причастим, да се съединим 
с Христос и да станем светообразни чеда на Неговата Църква.

Превод: Константин Константинов
(със съкращения)
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Сисанийски и Сиатистки митрополит Павел

ВЕЛИКИЯТ ПОСТ:  
КАК ДА ПОСТИМ ПРАВИЛНО?

Въпроси към свещеника
Наскоро започна Великият пост. Някои от нас постят не за пръв 

път, други също вече са постили, но не особено сериозно, а трети та -
зи година постят за пръв път и все още търсят отговор на много свои 
въ проси. Тук събрахме някои от най-често задаваните въпроси за Ве ли-
кия пост и ги зададохме на протойерей Игор Фомин.

Защо е необходим Великият пост?

Още в първите християнски времена хората, желаещи да се кръстят, 
известно време преди кръщението спазвали пост. Впоследствие от този 
пост възникнал постът преди Светата Пасха. Ако направим аналогия с 
кръ  щаващите се, Великият пост ни дава възможност да се подготвим 
до стойно и да посрещнем Христос и празника на Неговото Възкресение.

Времето на поста е много важен период за християните: ние можем 
да проверим себе си, да възпитаме себе си, да станем по-добри и чисти. 
Съз  нателно лишавайки себе си от нещо, ние несъмнено придобиваме 
дру  го много важно. Затова през поста доброволно се лишаваме от ня-
как   ви житейски удобства и удоволствия, с което освобождаваме място 
за духовните ценности.

Как да постим правилно?

Разяснения за това как да постим правилно се съдържат в бого слу-
жебната книга, наречена Типик. Въздържанието по отношение на хра-
на та предполага пълно въздържание от месни и млечни продукти, от 
яйца и риба, а в делничните дни – и от растително масло. В първите дни 
на Великия пост, както и на Велики Петък, Типикът предписва пълно 
въз държание от храна.

Уставът, който се дава в Типика – това е средната мяра на нашия 
пост. Заедно с духовника (а не самостоятелно) човек определя как да по-
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сти – повече или по-малко строго. Смекчаване на поста се разрешава на 
бременните, болните, пътуващите, служещите и т. н. – Църквата намира 
много причини за снизхождение към човека. Но важното е да помним, че 
ние с вас трябва по съвест да определяме и спазваме степента на своя пост.

Какво не се разрешава да правим през Великия пост?

Тъй като постът на първо място се извършва не заради въз дър жа-
нието от храна, а заради израстването в духовното дело, ние се стремим 
да постим с благоприятен, угоден на Бога пост. А това значи, че трябва 
да се въздържаме от зли дела, от телесни и душевни нечистоти, на които 
постоянно сме изложени.

През поста е необходимо максимално да избягваме гнева, обидите, 
осъж дането и да се опитаме да правим повече добро, отколкото в друго 
време – така ще се подготвим за посрещането на Светлото Христово 
Възкресение.

Кой може да не спазва Великия пост?

Смекчаване на поста по отношение на храната се разрешава на бре-
мен ните, болните, пътуващите, служещите, работещите тежка работа 
и т.н. Как да пости, тоест повече или по-малко строго, човек определя 
заед но със своя духовник.

Но важното е да помним, че освен време на въздържание от храна, 
Великият пост е време и на усилена молитва, на покаяние и добри дела. 
В това отношение всеки трябва да спазва поста.

Защо Великият пост започва по различно време?

Великият пост е приспособен към Светлата Христова Пасха, която 
е подвижен празник, чиято дата се пада през периода от 4 април до  
9 май, всяка година различно. Затова християните смятат и Великия 
пост за подвижен празник.

Защо Великият пост продължава 49 дни?

Великият пост се състои от два периода – Светата Четиридесетница, 
символизираща четиридесетдневния пост на Спасителя в пустинята 
(за вършва в навечерието на Лазарова Събота и Вход Господен), и 
Страст   ната седмица. Последната седмица на Великия пост е отделно 
съ  битие (някога дори са я наричали кръстна, страстна Пасха), когато си 
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* Красовул – мерна чаша в манастирите, около 200 – 250 мл – Бел. прев.

при помняме последните дни от земния живот на нашия Господ Иисус 
Христос. Тези седем седмици ни подготвят за срещата със Светлото 
Хри   стово Възкресение.

Защо не бива да се женим през поста?

Встъпването в брак предполага и встъпване в съпружески отно-
ше ния. А тъй като през Великия пост, доколкото е възможно, се въз дър-
жаме от тях, Църквата не благославя встъпването в брак и не извършва 
тайнството Венчание.

Можем ли да пушим или да пием алкохол през поста?

Според Типика, в неделните дни на трапезата се разрешава упо-
тре     бата на вино, до два красовула 

*. Много е трудно да определим мяр-
ка та на тези красовули (приблизително две чашки), но е важно да пом-
ним, че правим това за поддържане на силите, а не обратното.

Естествено, виното се разрешава на онези, които не страдат от 
алко   холизъм: човек, когото и капка вино може да го опие, трябва на пъл-
но да се въздържа от пиене на вино.

А тютюнопушенето през Великия пост категорично се забранява.

Може ли да ядем морски продукти през поста?

Да, за поддържане на силите в определени дни се разрешава упо-
тре  бата на морски храни.

Защо не се разрешава растително масло през поста?

Според Типика постът е въздържание не само от животинска, но и 
от всяка блажна храна, включително и приготвена с растително масло, 
въпреки че маслото се разрешава в празничните, съботните и неделните 
дни. Но въпреки това мярата на поста се определя според силите на все-
ки човек и с благословението на неговия духовник.

Какво да правя, ако наруша поста?

Ако си нарушил поста, трябва да принесеш покаяние и да се по-
ста  раеш за в бъдеще да проявяваш повече твърдост. Главното е да не 
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от стъпваш, а да продължаваш своя покаен, постен път в очакване на па-
с хал ната радост – радостта от Светлото Христово Възкресение.

Ако съгреша през Великия пост, Бог ще ми прости ли?

Грехът винаги остава грях: и по време на поста, и извън него. Нашият 
земен живот е насочен или към борба с греха, или към вкореняване на 
гре ховното начало в своя живот.

Ако човек избира борбата с греха, той трябва да се кае и да се стре-
ми за в бъдеще да не съгрешава, а ако отново падне – да принася още 
по-голямо покаяние, да си възлага още по-големи трудове, за да няма 
въз можност да съгреши.

Ако рожденият ми ден се пада през Великия пост, мога ли 
да го празнувам, или това е грях?

Зависи как ще празнувате рождения или имения ден. Ако това е 
шумно празненство, след което е трудно да си спомните какво е било 
пре дишната вечер – такъв празник е по-добре да не се празнува.

Ако прекарате този ден без обилно пиене и преяждане, без съблаз-
ни телни танци и други греховни действия, ако с благодарност си спом-
няте за своите родители, правите им някакви подаръци, може би извърш -
вате някакви добри дела, събирайки своите близки – такъв рож ден ден 
е напълно възможно да се празнува.

Ако ни канят на гости през Великия пост, трябва ли да 
откажем?

Не винаги имаме възможност да откажем отиването на гости. Но 
винаги можем да намерим такава мяра на гостуване, която няма да при-
чини вреда нито на теб, нито, на първо място, на този, който те е поканил. 
Необходимо е да се проникнем от събитието и заедно с човека да се по-
рад ваме, ако това е радостно събитие, и да поплачем, ако е тъжно. Тоест, 
преди всичко трябва да окажем внимание към този, който ни е поканил, 
а не да направим така, че цялото внимание да бъде насочено към теб и 
твоето великопостно изражение на лицето.

Какво да правим, ако ни предлагат непостна храна?

Днес, когато много хора спазват Великия пост, почти на всяка маса 



235

могат да се намерят някакви постни или умерени ястия. Но се случва и 
така, че не е възможно да се откажем от непостната храна – ако бабата, 
която никога в живота си не е постила, ти е направила някакви пироги с 
месо и откажеш, ще се обиди; можеш да утешиш бабата и да ги изядеш, 
но след това да си възложиш още по-строг пост и да понесеш още по-
големи трудове заради тази постъпка.

Ако човек умре по време на пост: какво значи това?

Това значи единствено, че човекът е съзрял за бъдещия живот и 
Господ го е прибрал при Себе Си.

Ако детето е заченато през пост – как ще се отрази това 
на неговото бъдеще?

Това с нищо няма да се отрази на бъдещето на детето. По време на 
Великия пост се стремим според силите си да се въздържаме от съпру-
жески отношения, но ако единият от съпрузите не може да се въздържа 
от тях, тогава да му откажеш, значи да го хвърлиш в греховно състояние. 
Така че да дадем възможност на Бог Сам да прецени праведни ли сме, 
или не, а самите ние да полагаме усилия, за да запазим вярност към 
Него.

Превод: Татяна Филева
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Свещеник Филип Иляшенко

Свещеник Филип Иляшенко е роден през 1976 г. в Мо-
сква. 
Завършва Историческия факултет на Московския уни-
вер ситет.
Защитава дисертация на тема „Отец Йоан Кронщадски 
във възприятието на съвременниците“. Завършва и фа-
кул тет за повишаване на квалификацията в областта на 
пе да гогическите специалности.
През 2007 г. завършва Богословския факултет на Пра-
во слав ния Свети-Тихонов хуманитарен универ си тет.

ПОСТЪТ И МЛАДИТЕ: 
МЕЖДУ НАВИКА  

НА КОМФОРТА И ЖАЖДАТА ЗА ПОДВИГ

Младите хора са особен народ – те са способни изцяло да се от-
да  дат на това, в което вярват, с юношески мак си мализъм да си въз ло-
жат всякакви под визи, ако бъдат вдъхновени от някаква цел; но ако ня-
мат вяра, не мо жеш да ги накараш да направят нищо. Как и с какво 
мо   жем да убедим мла дите хора да възприемат поста като подвиг? И как 
младият човек да прекара правилно Великия пост, ако все пак ре ши да 
се подвизава? – На тези въпроси отговаря заместник-деканът на исто ри-
ческия факултет на ПСТХУ 

* и председател на епархийската ко ми сия по 
проблемите на мла дежта в град Москва, свещеник Филип Иля шенко.

Най-действеният пример е, когато човек сам е видял светия.
– Когато младият човек за пръв път решава дали да пости или 

не, какви могат да бъдат неговите мотиви за това? Как да го убедим 
да започне да полага това духовно усилие?

– Най-добрият начин да убедим някого да направи нещо, е нашият 
личен пример или аскетическият пример на светиите. Аскетическият 
опит и неговото мисионерско значение е описан в много жития на све-
тии. Най-действен е най-близкият пример, когато човек сам е видял 
истин  ски аскет или светия. Ако имаме щастливата възможност да ви-
* Православен Свети-Тихонов хуманитарен университет
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дим такъв жив пример, това ще бъде много по-убедително, отколкото 
ако прочетем някое житие, дори на известен светец, но написано сухо. 
И днес у нас можем да видим свети хора и подвижници, нали Църквата 
е една и съща във всички времена.

Освен личния или църковния пример, сериозен стимул може да 
бъ де разбирането за пост. Християнският пост е училище за духовен 
жи вот. Това е особено време, през което можем да се научим да по беж-
даваме греховете и слабостите си, да се научим да обичаме Бога. Целта 
на християнина е да постигне живот с Бога, любов към Бога, защото Бог 
е любов. Това е живот с Любовта. Затова трябва да вършим дела на лю-
бовта. А любовта винаги е жертвена. Това е самоограничение (имен но 
самоограничение, тъй като то е наш избор: да се въздържим или не от 
нещо).

Бог няма нужда от това християните в определени периоди от го-
дината да ядат или да не ядат някаква храна, да правят поклони и дру ги 
аскетично-диетични упражнения. Това е необходимо на нас, за да се 
научим да жертваме своя комфорт, вкусна храна, изобщо нещо свое. И с 
помощта на това да се учим на любов.

– Отец Александър Салтиков казва, че на съвременните деца 
дей  ства само едно: призивът да станат личност. Личност може да 
стане само силният човек и само в общуване с други личности. Най-
висшата Личност е Троичният Бог, затова без Бога е невъзможно да 
станеш личност. Силният човек е не гордият, а този, който е победил 
себе си. Как можем да възприемем поста от тази гледна точка?

– Тази гледна точка ми е много близка, изцяло я поддържам. 
Имен но за младия човек е важно да чуе, че го отличават от другите ка-
то личност: свободна, независима, силна, уникална личност. Що се от -
нася до поста – говорим за възможността да преодолеем себе си, да из-
вършим, макар и малък, но подвиг. Неслучайно гръцката дума „аске зис“ 
се превежда като „упражнение“, а целта на упражняването е по сти гане 
на подвиг. Постът е подвиг на преодоляването на себе си, на навиците 
си.

– С какво да започне човек, който пости за пръв път?
– Църковният пост не е диета. Според правилата на Православната 

църква Великият пост е най-строгият. Той предполага въздържание от 
месо, млечни храни, риба, с изключение на два дни, Благовещение и Вход 
Господен в Йерусалим, и дори въздържание от растително масло, освен 
събота и неделя. Нещо повече, според Типика (книга с богослужебни и 
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канонични указания, включително и за поста – бел. ред.) в първите два 
дни на Великия пост се предполага пълно въздържане от храна, само 
бол   ните могат да приемат малко хляб и вода, и то след залез слънце. А 
обик новеният човек тези два и половина дни преди извършването на 
Преж  деосвещена Литургия трябва да пости литургично.

Трябва да помним, че Типикът е бил съставен от монаси и за монаси 
(въпреки че съвременни учени-литургисти споделят и друго мнение...) 
Ние не можем да препоръчваме на съвременните млади хора да постят 
та ка строго без ръководство и благословение на духовник (духовен 
отец, който ви познава и с когото можете да обсъдите възможността за 
та къв строг пост).

От друга страна, ние живеем във време, в което всички търсят 
ком форт, и съвременният млад човек трудно полага усилия да ограничи 
удобствата си, в случая, комфорта в храната. Затова облекчаването на 
по  ста също трябва да бъде съгласувано с духовния отец. Най-раз про-
стра   нената енорийска практика за нормите на поста е следната: ра-
сти  телното масло се употребява за храна, но от риба се въздържаме. 
В духовните учебни заведения съществува практика, според която на 
уча  щите традиционно се благославя да ядат риба през Великия пост, с 
из ключение на Първата, Кръстопоклонната и Страстната седмица), тъй 
като подрастващият организъм, понасящ големи учебни натоварвания, 
изисква по възможност по-пълноценна храна.

– В ПСТХУ също ли има такава практика – на учащите да се 
разрешава риба по време на Великия пост?

– Учебните корпуси на нашия Университет се намират на раз-
лич ни места из Москва. Главната му част – Богословският факултет и 
рек торският корпус, както и нашата семинария, се намират около храма 
на свети Николай Чудотворец в Кузнецкото предградие, певческият фа-
кул тет – около храма на Света Троица, недалеч от храма на свети Ни-
ко лай, иконографският факултет на Поклонното възвишение, а всички 
останали факултети – в новия корпус на ул. Иловайска, където при нас 
има студентски град, общежитие, библиотека, столова. В столовата, на-
ми раща се на територията на храма в Кузнецкото предградие, отец рек-
то рът не е благословил да се предлага риба по време на Великия пост, а 
в столовата в новия корпус, където живеят студентите, е разрешено.

По време на пост трябва да изключим развлеченията и пре би ва ва-
не то в социалните мрежи.

– Лично Вие към какво се стремите през поста?



239

– Както вече казах, християните понякога имат щастието да 
срещ нат в живота си подвижници и свети хора, които водят аскетичен 
жи вот и се подвизават в трудове, в свещенослужение, и разбира се, в 
пост. Но аз трябва да призная, че далеч не съм подвижник. Аз съм чо-
век много приземен и не умея да върша особени подвизи. През поста се 
стремя да спазвам установените ограничения, които съществуват в пра-
во славната традиция и които благославя моят духовник.

Освен това – и да съкратя, а ако мога и изцяло да изключа, четенето 
на развлекателна литература, слушането на музика, гледането на филми 
и телевизия. Да посветя специално време на четенето на Свещеното 
Писание и духовни книги. За съвременната младеж актуален въпрос 
е избавянето от интернет-зависимостта, от пребиваване в социалните 
мрежи. 

Доброволното ограничаване на желанията далеч не е всичко. То 
само създава условия за духовен живот, за молитва (а на студентите дава 
допълнителни сили за учене, което никак не е маловажно). Трябва да 
пра вим нещо добро. Най-простото е през поста да се нагърбим с труда, 
който всъщност е много радостен, да прочетем цялото Евангелие, да 
четем и Псалтира. Самият аз се стремя всеки ден да чета Евангелието. 
Някои четат и Псалтира всеки ден. Обикновено това се получава не ви-
наги и далеч не при всички, но през поста можем и трябва да положим 
уси лия да се молим.

Постът и децата

За децата постът е много по-ярко събитие, отколкото за въз раст-
ните. Но за децата ограничаването в храната е по-сложно. В мно го дет-
ното семейство е невъзможно да се говори за строг пост. Постът не е 
необ ходим за децата. Те не могат да постят. За децата постът трябва да 
бъ  де приятен, както казва химнографският текст в Триода, който се че-
те в началото на поста: „Да постим с приятен пост“. Малкото дете не 
мо  же да разбере какво приятно има в това, че са му забранили да яде 
ня  кои храни. Ако децата биват принуждавани насила да постят, много 
ве  роятно е, когато пораснат, никога сами да не пожелаят да постят. В 
на шето семейство през поста не се яде месо. Малките деца пият мляко 
и ядат млечна каша, понякога краве масло. И това е всичко.

– Някои хора казват, че постът уж е вреден, защото по време на 
пост много хора се разболяват, или че да се пости е вредно за женския 
организъм и т. н. Какво можем да отговорим на това?
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– В тази теза има лукавство, защото е известно, че не само уме-
ре ността в храната, но дори и пълното кратковременно въздържане от 
храна е полезно за физическото здраве. Разбира се, всяка идея може да 
бъ де доведена до абсурд. Ако нещо се прави с фанатизъм, може да се 
стиг не до негативни резултати, и ако постим неразумно, бързо можем 
да стигнем до припадъци от глад. Ние живеем натоварен живот, пълен 
със задължения, които не можем да оставим, и ако постим неправилно, 
това може да завърши зле. Трябва да помним, че в църковния живот 
съ  ществува „царски път“: трябва да има умереност. Не трябва да има 
фанатизъм в самоограничаването. Трябва да се учим на умереност.

– Как да направим така, че постът да не премине напразно?
– Всеки човек, и който току-що е започнал да пости, и който има 

някакъв опит в църковния живот, всеки ден трябва да изпитва сърцето 
си: успял ли е да направи усилие в преодоляването на себе си, не е ли 
пре  минал този ден, този отрязък от постното време, напразно? За да не 
се наложи, приближавайки се към Пасха, да кажем: „Още един пост 
пре  мина, а аз нищо не успях да направя“.

Може би не е време преди поста да говорим за това, но да си спом-
ним думите на Йоан Златоуст на Пасха, че Господ на Пасха приема и 
по стилия от самото начало на поста, и започналия да пости в средата, 
и то зи, който е искал да попости, но не е успял... Защото Господ, както 
каз  ва све тецът, „приветства и намерението“. Понякога дори само да 
раз   горим това намерение в себе си, също е подвиг. Всеки има своя под-
виг.

Интервюто взе: Александър Филипов

Превод: Татяна Филева
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Протосингел Вениамин (Ковачич)

Протосингел Вениамин (Ковачич) е заместник-декан 
на историческия факултет на Православния Свети-Ти-
хо нов хуманитарен университет. Председател на епар-
хийската комисия по проблемите на младежта в Москва. 
Настоятел е на храма „Всемилостивий Спаситель“ в 
бив  шия манастир „Всех скорбящих радость“. Директор 
на портала „Православие и мир“.

СВЕТОТО ТАЙНСТВО ИЗПОВЕД

Православната литургика де фи ни  ра светото тайнство Изповед ка-
то тайн ство на покаянието, при кое то чо век се очиства от греховете, из-
вър ше ни след кръщението. Изповедта е све ще нодействие, в което све  ще-
никът със силата на Дух Све ти раз  върз ва и осво бож дава християнина от 
гре   ховете, които той из по вяд ва и за които се кае. Към това насочват и са-
ми те Христови думи, произ не сени пред Неговите ученици в Евангелие 
от Йоан: И като рече това, дух на и им казва: приемете Духа Светаго 
(Йоан. 20:22). 

Христовото Евангелие започва с думи за покаяние и цялото Бла-
го вестие говори за Божията любов към грешника. Тъй като Църквата в 
све та е Тяло Христово, чрез нея Христос по всяко време казва: Защото 
не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние (Мат. 
9:13). Следователно Божията любов към хората е основа и сми съл на 
Христовото Въплъщение, но и призив към човека, особено към све ще-
ника, да има за пример Бога и Неговата любов, любовта и със тра да-
ние  то към грешника. Тъй като главната задача на свещеника е да из-
пра вя грешника по пътя на спасението, той самият трябва да тръгне от 
Божията любов и винаги да бъде готов да прегърне такъв човек и да му 
помогне.

Какво става в душата на онзи, който се кае и идва при свещеника 
на изповед? Свети владика Николай Велимирович в „Езерни молитви“ 
каз ва: „На каещия се очите се отварят за два пътя: по който върви, 
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и по който трябва да върви. Тези, които се каят, са повече от онези, 
кои то обръщат колата си по нов път. Казвам ви: два вида смелост са 
необходими на каещия се – смелост да заплаче над стария път и сме-
лост да се зарадва за новия“.

Тези думи на свети владика Николай се потвърждават от еван гел-
ска та проповед: Покайте се, защото се приближи царството небе сно.

Следователно, покаянието означава виждане на собственото със-
тояние и сравняването му с бъдещото Царство. Каещият се е достигнал 
до онази точка от пътя, в която вижда своите грешки в живота, но за да 
продължи по пътя, му е необходим водач, който ще го насочи правилно и 
ще му посочи възможност да върви по новия път, чиято цел е небесното 
Цар ство. Тук стигаме и до отговорността на духовните отци и пастири 
на човешките души, които ръководят верните по пътя на спасението. 
Тъй като предводителстват, пазят, бдят и изцеляват своите словесни 
овци, пастирите при всички случаи трябва да бъдат достойни за своето 
въз вишено служение. Ето какво казва за това св. Йоан Лествичник: 
„Истин ският пастир е онзи, който може да намери и изгубените ду-
ховни овци и да ги изправи с помощта на незлобието, собствената си 
грижа и молитва. Истински кормчия е този, който е от Бога, и бла-
го дарение на собствените си подвизи е получил такава духовна си ла, 
че е в състояние да изтегли кораба не само от морската буря, но и от 
самото дъно на океана“.

В същия дух са и думите на митрополит Антоний Храповицки, 
от  правени към пастира – изповедник: „Щастлив си ти, духовнико, ако 
Бог ти каже точно това, което може да бъде полезно за твоето ду-
хов но чедо за съвършено и постоянно освобождаване от предишните 
му грехове. Но Бог помага на онези, които се трудят, а не на онези, кои-
то лежат, затова ти си длъжен да си поставиш за главна задача на 
жи вота придобиване на опит за духовно лечение, тоест да даваш на-
пътствия на християните как да се борят с греха и как да се утвърж-
дават в добродетелите“.

Светото тайнство изповед в Църквата съществува и е дадено като 
възможност за обновяване и изцеление от греха на нарушената човешка 
природа и живот. Затова грехът в духовния живот е охарактеризиран ка-
то болест, която обременява и мъчи съвестта на човека. Ето защо изпо-
вед та и покаянието е форма на духовно лечение.

Всеки свещеник със сигурност е бил поставен в ситуация да се 
срещ  не с човек, който идва на изповед и се кае. От Божията благодат със 
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сигурност, но и от самото свещено лице зависи дали този човек наистина 
ще има полза от своето покаяние и изповед. Поради факта, че днешните 
вярващи се изповядват предимно на Литургията, непосредствено преди 
при частие и най-често по време на някой от четирите големи поста, то-
ва до голяма степен затруднява свещеника изцяло да се посвети на кае-
щия се. В такива случаи храмът обикновено е пълен с народ и се чака 
све  щеникът в един момент да прекъсне службата и да се посвети на 
из повядването на вярващите. Те чакат на опашка, а изповедта, която се 
извършва механично, не трае повече от няколко минути на човек. При 
такъв начин на изповядване на верните съвсем основателно можем да 
поставим няколко въпроса: можем ли да наречем такава практика све  -
то тайнство изповед, получил ли е прошка на греховете човекът, кой   то 
на такава изповед не е казал, тоест не е изповядал нищо (защото за ра-
ди бързината изповедта най-често се свежда до въпроса: Каеш ли се? 
– Кая се. Грешен ли си? – Грешен съм). След това свещеникът чете раз-
ре шителна молитва. Разбира се, има и изключения.

Също така често от „каещия се“ (в кавички) може да се чуе и от-
го   ворът: Не съм грешен. За такава изповед и такива „каещи се“ про то-
йерей Любивой Стоянович в книгата „Пастирското служение“ каз ва: 
„В ситуация, в която изповедта е сведена до паралитургично събитие, 
въпросът е как и доколко тя действително ще бъде изживяна като ра-
дост на Църквата. Така остава само като индивидуален начин на са-
мо  разрешаване в момента с изявлението: не съм грешен, но и като акт 
на осъждане на всички, с констатацията: всички са грешни“ – каз ва 
отец Любивой.

В такива обстоятелства на „литургийна изповед“ свещеникът ня-
ма време да установи диалог с каещия се, в който първо да му обясни 
що е грях и що е покаяние и изповед. От друга страна, нито каещият се 
има време да обясни може би и някои важни обстоятелства, които са се 
случили, и поради които той е извършил грях, и така да остави у све-
щеника може би и погрешна картина за своето духовно състояние. А да 
не говорим за страха, срама и трепета, от които каещият се трябва първо 
да се освободи по време на изповедта.

Отделна тема е, когато става въпрос за някои по-тежки грехове 
ка   то детеубийството. Жените имат особено сериозни притеснения и ду-
шев  ни травми заради греха на детеубийството. Нерядко на изповед те 
раз  казват как дори сънуват своите неродени деца, или говорят за този 
грях и в дълбока старост. За да може свещеникът наистина да се посвети 
на такива души, необходимо е да отдели повече време от онова, което 
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има при служенето на Литургия. Също така свещеникът понякога ще 
определи епитимия на каещия се за някои грехове, а това отново изисква 
до  пълнителни обяснения за какво му я е назначил и какъв е нейният 
сми  съл. И още, въпросът е дали и каква полза ще има вярващият и от 
са  мото свето причастие, особено ако е изповядал детеубийство, а не е 
по лучил никаква епитимия от свещеника. По този въпрос известният 
ру мънски старец Клеопа, по повод на една жена, която не по своя воля 
е изгубила дете, казва: „Нека отиде на изповед при своя свещеник и да 
из пълни епитимията, която той ще ѝ определи, защото, ако не я из-
пъл ни в този свят, ще ѝ бъде наложена епитимия в другия свят“. За-
пи  тан какво ще стане, ако свещеникът не наложи епитимия, старецът 
отго ворил: „Не, нека ѝ наложи канон. Който е изгубил дете не по своя 
воля, ще бъде отлъчен от светите тайни само две години“. От този от-
го вор на стареца Клеопа можем да предположим какъв е канонът, тоест 
епитимията за онези, които се лишават от деца умишлено, тоест по своя 
воля.

Това е повод да напомня колко сложна може да бъде беседата на 
свещеника с каещия се човек. Смятам, че за решаването на този проблем 
до голяма степен би допринесла практиката, която най-често се среща в 
манастирите. А тя е да се осигури възможност на вярващите в определени 
дни от седмицата, по време на дългите пости, да идват на изповед през 
целия ден или след вечерното или утринното богослужение. Тогава све-
ще никът би могъл да отдели време да поговори с всеки вярващ и да го 
изповяда отделно и без да бърза. Така свещеникът значително ще улесни 
и себе си в служенето на света Литургия, без да я прекъсва. Тогава и 
времето на литургията значително би се съкратило.

И още, бих напомнил и това, че изповедта не трябва и не е за-
дъл   жително да става в навечерието на причастяването. Ако вярващите, 
които редовно посещават светите служби и водят църковен живот, имат 
свой духовник – свещеник, могат да се изповядват и по-рано, а на не-
дел ното богослужение да се причастяват и без изповед. За онези, които 
спазват всички пости, определени от Църквата, тоест еднодневните и 
четирите многодневни поста, е възможно и дори желателно, да се раз-
ре ши причастяването на всяка неделна Литургия през годината, а да 
се изповядват тогава, когато имат потребност. Предполага се, че оне-
зи грехове, които отлъчват от причастие, трябва да се изповядват при 
всич  ки случаи, но не е необходимо този, която няма нищо особено на 
съвестта си, да идва и да казва това на свещеника в навечерието на при-
ча стяването.
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С оглед на това, че изповедта, от една страна, не може и да се из-
вършва механично, защото покаянието или го има, или го няма, тя съ що 
така не може и да се предизвика по изкуствен начин у вярващите. Тук 
имам предвид практиката, която в учебниците по Пастирско бо го  словие 
се нарича, подобно на съдебно разследване, изброяване на въз можните 
грехове. Става дума за опасността от съблазняване при го воренето или 
четенето на някои от възможните грехове, за които вяр ващият може би 
никога в живота си не е чувал. В такива случаи е необходима голяма 
предпазливост, а и мъдрост; преди да бъде предразположен към само-
из питване, у вярващия трябва да се пробуди любов към Бога. И още, с 
една, тоест с първа среща, не може да се решат всички проблеми.

Накрая бих завършил пак с отговора на стареца Клеопа, който той 
дал, когато бил запитан: кое от седемте тайнства е най-трудно за из-
вършване?

„Тайнството на светата изповед. Чрез това тайнство или спа-
ся ваш една душа и спасяваш и себе си, или я погубваш и погубваш и 
себе си вовеки! И въпреки това, чрез нито едно друго тайнство или 
слу  жение не можеш да придобиеш повече души за Царството Божие, 
от  колкото чрез тайнството изповед. Но то е свързано с толкова от-
го ворности и опасности за свещеника – духовник, че св. Йоан Златоуст 
каз ва, че малко духовници се спасяват. Тези думи предизвикат страх и 
тре пет у всички нас“ – отговорил старецът Клеопа.

Превод: Татяна Филева
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Протойерей Генадий Фаст

Роден през 1954 г. в Сибир в семейство на по ли ти   чески 
за творници. В 1978 г. завършва Фи зи   ческия факултет 
на Томския държавен уни  верситет. Остава да работи в 
ка    тедрата по тео ре тична физика, но скоро бива уволнен 
за   ра  ди вя рата си в Бога. В 1980 г. е ръкоположен за 
дя   кон и две години по-късно – за свещеник. Ду  хов-
но то си образование получава задочно. В 1992 г. за-
вършва Московската Духовна Ака де  мия, кандидат на 
бо  гословските науки. От 1983 до 2010 г. служи в град 
Ени сейск в Кра сноярския край. От декември 2010 г. е 
на  стоя тел на храма на Светите равноапостолни Кон-
стан   тин и Елена в град Абакан. Баща на пет деца и дядо 
на трима внуци.

ЗА ИЗПОВЕДТА, ЦИНИЗМА И РАЗЦЪРКОВЯВАНЕТО

Задължително ли е да се пости преди причастие? Можем ли да 
нау    чим детето на покаяние? За какво е необходим на християнина Ста -
рият Завет? По този и по други проблеми на църковния живот бе сед  ва-
ме с протойерей Генадий Фаст, настоятел на храма на Светите рав -
ноа по  столни Константин и Елена в град Абакан.

При често причастяване не е задължително да има зависимост 
меж ду изповедта и причастието.

– Отец Генадий, в Русия е прието хората да се изповядват пре-
ди всяко причастяване. При това много хора се причастяват два пъ ти 
в месеца и дори по-често. Такава зависимост между изповедта и при-
ча  стието не води ли до превръщането на изповедта във формалност, 
до нещо като пропуск за Чашата?

– Изповедта може и да се превърне във формалност, тоест човек 
да престане да възприема тайнството с необходимото благоговение.  
Тук не можем да дадем универсален съвет. В историята на Църквата 
та  зи традиция се е изменяла, днес тя също е различна в различните по-
мест ни църкви и дори при различните пастири.

В идеалния случай цялата Църква – и духовниците, и миряните – 
тряб ва да се причастява всяка неделя. Това съответства на вътрешното 
съ държание на Литургията. Нито в каноните, нито в богослужебния 
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устав се предвижда някой просто да се моли на Литургията, а да не при-
стъп ва към Чашата, към Господнята Трапеза. Но очевидно е, че в съвре-
менните условия не можем да приемем директивата: „Всички да се при-
ча стяват всяка неделя!“ Това е дело на пастира, въпрос на духовното 
из растване на конкретния човек и конкретната църковна община.

Зная, че днес много храмове имат немалко енориаши, които се 
при     ча стяват често – веднъж на две седмици, а някои и всяка неделя. 
По   ня ко га дори и по-често – например, при нас през Страстната седмица 
мно го хо ра се причастяваха на всяка Литургия, а през Светлата седмица 
ця ла та общи на се причастяваме всеки ден. Несъмнено, в този случай 
за   дъл жи тел ната връзка между изповедта и причастието е невъзможна, 
неоправ да на.

Традицията задължително да се изповядваме преди причастие 
се е наложила в онези времена, когато причастяването е престанало да 
бъде дело на църковната община, и е станало лично дело на всеки, при 
това изключително рядко дело, дори до един път в годината. Естествено, 
тогава не е можело да става и дума за причастяване без изповед.

Но сега, когато енорията постепенно, но сигурно се превръща в 
ев ха    ристийна община, необходимостта от такава практика отпада, не-
що повече, тя става невъзможна. Да предположим, че в енорията има 
150 души, а свещеникът е само един и не може всеки път да изповядва 
всич ки – няма да му стигнат нито времето, нито силите. Ако в такива 
усло  вия се изисква от всички енориаши да се изповядват преди всяко 
при частие, има голяма вероятност някой да започне да възприема из по-
ведта без необходимото благоговение.

Затова на своите енориаши, които ходят на църква поне всяка неделя, 
спазват всички пости, включително в сряда и петък, препоръчвам да се 
изповядват веднъж в месеца, а по-често от това – само по необходимост, 
по вътрешна потребност. Това дори няма отношение към причастието – 
щом съвестта изисква изповед, не бива да се отлага.

Съветвам ги да пристъпват към причастие по възможност всяка 
не деля, като вземат благословение за това от своя духовник. Мисля, че 
днес това е оптималният вариант, и в някои енории вече се установява 
та кава практика.

Тогава и изповедта бива за полза – човек се изповядва не за да се 
причасти, а за да се покае. И той се причастява, участвайки в църковното 
тайнство.
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Изповедта и причастието са самодостатъчни, самостоятелни тайн-
ства, а не строго зависими едно от друго. Ясно е, че не бива да пристъпваме 
към причастие, ако живеем в някакъв смъртен грях (например блуд), 
има ме неразкаяни грехове или се намираме във вражда с някого. Но ако 
ня маме такива смъртни грехове, а става дума само за вътрешна борба 
със страстите, изповедта става по-задълбочена и сериозна, когато се из-
вършва сама по себе си, не само заради допускането до причастие.

Изобщо аз съм за това в храма да има ден за изповед. Днес ние из-
по  вядваме вечер, след всенощното бдение – свещеникът е уморен, ено-
риа шите също, бързат за автобуса... А сутрин е невъзможно – трябва да 
пра  виш проскомидията. Да се прекъсва литургията за изповядване е 
про  сто безобразие! Изповядването по време на литургия е абсурдно, а и 
не е предвидено от никакъв устав.

Помня, един млад човек разказваше за Рождественската служба: 
„Чака се на три опашки: за записване на имена, за изповед и за при ча-
стие“. Той се причасти, но не участва в литургията! Затова изповедта 
по време на литургия трябва да се отмени.

По мое мнение, денят за изповед би бил оптималният вариант. В 
го   лям град и голяма енория, където има няколко свещеници, такива дни 
също би могло да бъдат няколко. Свещеникът да идва, например, в три 
часа следобед и да изповядва до осем вечерта. Така нито той ще бърза, 
ни  то енориашите и ще има възможност внимателно да изслуша всеки, 
да даде добре обмислен съвет.

Познавам енории, където това вече се практикува, но като цяло 
на  шият народ още не е подготвен за това, хората са свикнали да се изпо-
вядват преди службата или по време на самата служба. Ясно е, че кол-
кото и недобра да е тази традиция, не бива да я отменяме изведнъж, а 
по  степенно да въвеждаме в енорийската практика дни за изповед, което, 
спо ред мен, би било много по-добро.

Църквата никога не е предвиждала особен пост за свеще ни
ците.

– Доколко е необходим постът преди причастие? При нас в 
ено    рията през Светлата седмица се причастяват ежедневно. А има 
ено   рии, където причастниците през Светлата седмица се броят 
на пръстите на едната ръка. Хората идват на служба, участват в 
кръст  ното шествие, но не им се благославя да се причастят без поне 
ча стично говеене.
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– На гърба на свещеническия кръст са изписани думите на апо-
стол Павел: „Бъди образец за верните“ (1 Тим. 4:12). Затова отецът, кой-
то смята, че през Светлата седмица можем да се причастяваме само след 
като предварително сме постили, макар и малко, нека сам стане пример 
в това за верните. Нека попости през Светлата седмица. Но когато той 
отговява, а от енориашите изисква да постят, това е абсурд! Свещеникът 
има една-единствена привилегия – да спазва всичко още по-строго, от-
кол кото енориашите, да бъде по-взискателен към себе си, отколкото към 
паството.

Църквата никога не е предвиждала особен пост за свещениците. 
Всич  ки отци служат през Светлата седмица и никой не пости. Съ щест-
вува 66-то правило на Трулския Събор, който по значимост се при-
равнява към Шестия Вселенски Събор: „От светия ден на Въз кре се-
ние то на Христа, нашия Бог, до Томина неделя през цялата седмица 
вер  ните трябва непрестанно да се упражняват в псалми и духовни пе-
сни в църквите, радвайки се и тържествувайки в Христа, да слушат с 
вни  мание четенето на Божествените Писания и да се наслаждават 
на Светите Тайни“. Евхаристията е дело не само на поста, но и на праз-
ника, иначе би трябвало да я извършваме само по време на пост.

Ако човек спазва всички пости, сряда и петък, то не само през 
Свет лата седмица, но и по всяко друго непостно време нямаме никакви 
осно  вания да изискваме от него допълнителен пост. Самите ние, све ще-
ни ците, не си налагаме никакъв допълнителен пост.

Съвсем различно е, ако човек за пръв път е дошъл в храма и никога 
преди това не е постил. Тогава е желателно да попости и една седмица 
пре ди причастие – обикновено така предлагам. Нека се подготви. И те-
зи хора не възразяват, отнасят се с разбиране, дори се радват. Но от по-
стоянните енориаши Църквата не изисква да постят в непостни дни. В 
го дината има достатъчно постни дни – те са повече от двеста. През оста-
налото време ние, свещениците, преди литургията спазваме само евха-
ри стиен пост – не ядем и не пием нищо след полунощ. Толкова повече 
не бива да налагаме допълнителен пост на енориашите.

Ако човек прави това доброволно, моля, нека само да вземе бла-
го  словение от свещеника. Има енориаши, които искат благословение да 
по стят преди причастие, и постят. Това е техен избор, който аз уважавам 
и благославям. Но свещеникът няма право да изисква това от тях.

А през Светлата седмица вкусваме блажна храна и се наслаждаваме 
на Светите Тайни в съответствие с правилата на Църквата.
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Противостоенето на страстите и помислите е доживотно съ
стоя   ние на християнина.

– Какво да правим, ако, идвайки на изповед, не чувстваме по кая-
ние? С ума си разбираш, че си съгрешил, но в теб няма нито съкрушение, 
нито решимост да не повтаряш греха.

– Изповедта и покаянието не са едно и също. Покаянието е съ-
стоя  ние на душата, то може да дойде при човека на всяко място: по 
вре    ме на домашна молитва, на разходка, в метрото. Изведнъж те про-
низ  ва остро покайно чувство, ти изпитваш сърдечно съкрушение и по-
треб  ност веднага да се изповядаш. А когато дойдеш на изповед, вече 
е минало достатъчно време, понякога ден-два, и ето, вече няма такова 
топ   ло съкрушение за греховете.

Това се случва, и много хора на изповед признават, че то ги сму-
щава. В действителност това може да бъде и нещо съвсем нормално. 
По  каянието идва при нас чрез Светия Дух и това може да се случи по 
вся ко време и на всяко място. Ние откликваме. Добре е, ако това съвпада 
с изповедта – често хората плачат на изповед, вижда се, че действително 
се разкайват. А понякога става така, че човекът вече е преживял всичко 
въ тре в себе си, отишъл е на изповед, и тук вече изпълнява самия акт 
на изповедта: изповядва греха, получава прошка и разрешение. И това 
е нормално, не бива да се смущаваме – нека всичко да се случва по 
естествен начин.

Що се отнася до решимостта да не повтаряме греха, то можем да 
раз делим греховете на три групи. Първата са смъртните грехове, за които 
апо стол Павел казва: „А блудство и всяка нечистота или користолюбие 
дори и да се не споменуват между вас, както прилича на светии“ (Еф. 
5:3). Всъщност само заради такива грехове в ранното християнство се е 
извършвало опрощаване на греховете, защото за смъртен грях – блуд, 
убийство, кражба и т. н. – човекът е бил отлъчван от Църквата. Ако той 
се е разкайвал, му била налагана продължителна епитимия 

1, след кое-
то му се прочитала разрешителна молитва: „И пак го причисли към 
Църквата“, тоест отново се съединявал с Църквата.

1 Епитимия (на гръцки: ἐπιτιμία, „порицание“) е извънредно задължение, което се налага 
от духовник във връзка с извършени грехове от вярващите, изповядани пред него. В 
раз личните случаи това задължение може да бъде под формата на различни духовни 
упражнения, четене на молитви, определен период на пост, лишаване за определено вре-
ме от причастие и др. Епитимията е определена и практикувана още от апостолско време. 
Тя няма за цел да наказва, а да изправи и излекува.
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И в наше време, ако някой съгрешава смъртно, а след това идва на 
изповед, е оправдано да му се наложи епитимия, макар и не толкова про-
дължителна, както се полага според каноните, но такава, която да съот-
вет ства на неговото духовно състояние, и едва след това да бъде при-
чи слен към Църквата. И тук човек разбира, че повече няма да повтори 
това. Да не вършиш смъртни грехове е лесно, и обратно, по-трудно е да 
ги вършиш. Например опитайте се да ограбите магазин.

Втората група грехове – това са греховете против вътрешното 
устрое ние на човека (така ги нарича авва Доротей). А това устроение, 
вътрешна цялостност, е различно у всички. Има мирни и спокойни хора, 
и когато такъв човек изведнъж излезе извън себе си, той нарушава своята 
вътрешна цялостност. А има хора, импулсивни и избухливи по природа, 
които, по-просто казано, са като психично болни. Те така са устроени, че 
дори не забелязват това. Грехът против вътрешното устроение изисква 
из повед. Затова такива грехове могат да бъдат победени с Божията по-
мощ, въпреки че са възможни и сривове.

И третата група грехове – това са всекидневните, битови грехове. 
Тайнството изповед не е било предназначено за тях в истинския смисъл 
на думата. В манастирите е съществувала практиката да се изповядват 
помислите, и например в женските манастири монахините са можели 
да ги изповядват на игуменията. В мъжките манастири на Атон това се 
прак тикува и сега – помислите може да се изповядват на духовно опит-
ни братя, които не е задължително да имат сан. Такава практика съот-
ветства на думите на апостол Иаков: „Изповядвайте си един другиму 
греховете“ (Иак. 5:16).

Именно тази група грехове определя вътрешната духовна бран, за 
която говори цялото „Добротолюбие“, цялата светоотеческа литература. 
Това е нашият всекидневен християнски живот в противостоене на гре-
ха. Тук разбирам, че с никакво еднократно разрешение, с никаква ед-
но    кратна изповед няма да се избавя от такива грехове. Да допуснем, че 
един млад човек поглежда девойките с пожелание. Разбира се, той ще 
продължи да ги поглежда така, но има разлика в това дали се съ гла сява 
с тази страст или осъзнава, че тя е греховна, дали се съгласява с по же ла-
нието, или му противостои.

Когато идва помисъл, а ти не го приемаш и вътрешно се бориш с 
него – това е нормалното състояние на християнина. Състояние за цял 
жи вот, но то е и стълбица, защото вчера не е имало мир от някакви по-
мисли, а днес е много по-леко, утре, ще видиш, че те ще си отидат, но ще 
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дойдат други. В това противостоене на помислите и страстите се състои 
целият духовен живот на християнина. Главното е, че той противостои, 
а не се съгласява с тях.

Разбира се, на изповед трябва от време на време да говорим и за те-
зи страсти, да се съветваме с духовника, но тук става дума не толкова за 
опрощаване на грехове, колкото за вътрешно усъвършенстване, вът реш-
на борба. Отшелниците са преуспявали в тази борба, а те с години не са 
виж дали свещеник. И много често християните, особено онези, които 
не от вчера са в Църквата, на изповед се каят и за своите всекидневни 
гре  хове, за това, че търпят поражение в духовната борба.

Не бива да униваме от това, че тези грехове се повтарят. Да пред по-
ложим, че аз съм хипертоник, но ежедневно се боря с тази болест – пия 
лекарства, вземам и други профилактични мерки. Разбирам, че няма 
да престана да бъда хипертоник, но аз не съм съгласен с този недъг, и 
до колкото мога, му се противопоставям. Понякога успешно – недъгът 
от  стъпва. Също така трябва постоянно да противостоим на страстите 
и помислите, разбирайки, че това противостоене ще продължава цял 
жи вот. Но не е възможно така често да участваме в тайнството изповед, 
както често се борим с тези всекидневни страсти.

Много важно е в проповедта да разказваме за борбата със стра-
сти те. Ако свещеникът в проповедта засегне тази тема – например, как 
да противостоим на завистта – а енориашите чуят това, те вече са въо-
ръжени. Това е нормалната ситуация. Нереално е, ако триста или шест-
стотин енориаши разказват на един свещеник за всички свои помисли. 
Това и физически не е възможно, и не винаги има духовен смисъл. Хората 
водят духовна борба, молят Бога за помощ в тази борба, а когато дойдат 
на изповед, да предположим, веднъж в месеца, то след като изповядат 
основните грехове, говорят и за нападащите ги помисли и страсти.

Около детската изповед имам повече въпроси, отколкото отго вори.

– Как да обясним на седемгодишно дете какво е покаяние?

– Много сложен въпрос. Не мисля, че съм успял в това. Да, децата 
се изповядват от седемгодишни, особено във въцърковените семейства. 
Те се изповядват редовно, и тази изповед понякога се превръща във фор-
мал  ност: „Не слушах, глезех се, биех се“. Свещеникът полага епитрахила 
на гла вата на детето, прочита разрешителна молитва, едното дете бяга, 
ид ва следващото и повтаря всичко почти дословно. А много ли значат 
те зи думи?
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Струва ми се, че децата е по-добре да се изповядват рядко. Да се 
при частяват всяка неделя, а да се изповядват рядко! За детето е трудно да 
до  стигне покайно състояние. „Множество извършени от мен злини...“, 
„Как то свинята лежи в калта, така и аз служа на греха“ – сърцето на 
детето още не разбира това, децата нямат такива настроения, те по при-
ро да са оптимисти.

А ето, в ранното детство е възможно раждане свише. Това, което де -
тето е получило от родителите си поради факта, че се е родило и е би  ло 
въз питано в християнско семейство – сякаш даром – сега влиза в не го во-
то съзнание, става негово лично преживяване. Затова трябва дъл боко да 
по чувстваме своята греховност, но и опрощаващата Божия ми лост.

При когото това се случва, той става християнин. А който не е 
пре   живял това, постепенно се отдръпва настрани. Такива хора не се от-
ричат от Бога, почитат църковните празници, спазват някои пости, но са 
много далече от истинския духовен живот. Редовната изповед, прак ти-
ку  вана от седемгодишна възраст, не ги е подтикнала към такъв живот. 
Необходимо е раждане свише от Бога.

Мисля, че е много по-важно да се провеждат душеспасителни бе се-
ди с децата. Ако пастирът от време на време идва на занятията в не дел  ното 
училище и беседва с децата за някои грехове, ползата ще бъде мно го по-
голяма. Такава полза има – много детски грехове хората из по вяд  ват много 
по-късно, вече като възрастни, а понякога дори и близо до ста  ростта.

Да кажем, децата не са способни да изповядват своите плътски гре-
хо ве, а такива грехове има още от ранно детство. Но седемгодишното 
де   те не може да разбере това и да го изповяда. Вече на 30-40-годишна 
въз  раст много хора си спомнят, че в детството са имали някакви лоши 
на  вици, лоши постъпки и каквото и да било друго. Не бива да се изтръгва 
от осемгодишното дете това, което то още не е осъзнало поради своята 
не зрялост. Ще дойде време само да разкаже за това.

Детската изповед е нещо много специфично, и във връзка с нея аз 
имам много повече въпроси, отколкото отговори. Но това, което се вър-
ши на практика, най-често е формално и безрезултатно.

Училище по благочестие или училище по цинизъм? Средно 
по     ложение няма.

– Вие смятате, че в юношеството вярата може да стане осъз-
на та, дълбока. Но често се случва и обратното, при това у под раст-
ва щи, които са подковани в теорията, говорят за вярата така, че те 
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карат да се заслушаш, участват в олимпиади по основи на пра во слав-
на та култура, побеждават на тях. И въпреки това остават топ ло-
хладни, а понякога и просто цинични.

– Такава опасност съществува във всяко духовно училище, вклю -
чи  телно и в семинарията и академията – възпитаване на цинизъм. Ду-
хов   ното става предмет на учебна дисциплина, а успехът в учението за -
ви  си от интелектуалните способности. Ето, често става така, че човек 
схва  ща всичко на един дъх, блести с ерудиция, а от духовен живот няма 
и помен. Затова съм дълбоко убеден, че всяко духовно училище, от не-
дел ното училище до духовната академия, трябва на първо място да бъде 
учи  лище по благочестие.

Безусловно, в семинариите и академиите трябва да се изучават 
исто   рия, догматика, древни езици, дори основите на естествознанието, 
но ако духовното училище не е училище по благочестие, то се превръща 
в училище по цинизъм.

Това е много деликатна тема. Аз винаги съм се стремял и енорията 
ка то цяло да се превърне в училище по благочестие. Първите енориаши, 
в първи век, са се наричали ученици. Ученици на Иисус Христос. И 
пър   вият Настоятел – Иисус Христос – се е наричал Рави, което зна чи 
Учител. За да стане енорията не само община, но и училище по бла го-
че стие, а пастирът – учител, са необходими и духовни занятия извън 
бо   го служението, и някакъв вътрешен ред, вътрешна йерархия.

Когато преподавах – а аз преподавах от първи клас на семинарията 
и гимназията до пети курс в университета и в богословските курсове, 
– се стараех не само да се дават знания, но и да се води обучение по бла-
го честие. Не мога да съдя какво се получи, стопроцентовият резултат е 
не възможен, но към него трябва да се стремим. За това е необходима и 
вътрешната нагласа на всеки преподавател, и характерът на духовното 
училище като цяло.

Християните, научени на Словото Божие, няма да започнат да 
пра вят революции.

– Според Вас необходимо ли е Свещеното Писание да се че те и 
да се обсъжда с миряните? Някои са склонни да заподозрат в про тес-
тант ство всеки библейски кръжок.

– По този път – още малко – и ще нарекат протестанти и светите 
отци. В св. Йоан Златоуст на всяка страница се срещат десетина цитата 
от Свещеното Писание. Нека ревностните не по разум противници на 
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биб лейските кръжоци да решат за себе си: Йоан Златоуст вселенски учи-
тел и светител ли е, или протестант? Как можем да живеем без Словото 
Божие и творенията на светите отци?

Когато апостол Павел проповядвал в Берия, онези, които били там, 
приели словото с цялото си усърдие, ежедневно вниквайки в Писанието 
– дали всичко е точно така, както казва апостолът. Не бива да минава 
нито ден без Свещеното Писание!

Йоан Златоуст по четири часа казвал проповеди! – За нас е труд-
но и да си представим това. Василий Велики сутрин и вечер през Ве-
ли   кия пост произнасял поучения, които се превърнали в неговия зна-
менит „Шестоднев“ – той не го е написал в някой кабинет! А днес 
някои смятат, че могат да служат, без изобщо да проповядват. Такова 
пре небрежение към поучението, към донасянето на Словото Божие до 
паст вото е било онази почва, на която се е зародил протестантизмът. 
Про тестантите напук на нас залагат преди всичко на изучаването на 
Све  щеното Писание, при това отхвърляйки много неща, необходими за 
спа  сението.

А революцията защо е избухнала? Християните, научени от Сло-
вото Божие, няма да започнат да правят революции, да рушат храмове. 
Не бива да живеем само с емоциите. Всеки пастир има своя практика, и 
аз не натрапвам нищо на никого, но моето служение винаги е било съ-
път ствано от неделни занятия с енориашите. Четем Свещеното Писание 
и литургичните текстове и ги обсъждаме. Всичко това става не както 
в учебно заведение, а под формата на непринудена беседа. Може да се 
дават и домашни работи – това активизира енориашите.

Онези, които посещават занятията, се ориентират добре в духовната 
литература, която сега е достъпна за всички. За съжаление, енориашите, 
които посещават тези занятия, са малцинство. Но с времето именно това 
мал цинство става ядро на енорията. Останалите енориаши, макар и да 
са много добро паство, са именно паство, в смисъл на вечно пасоми. А 
оне    зи, които идват на занятията, няма да ги хванеш неподготвени – те 
дей  ствително знаят и догматите на вярата, и каноните, и Библията, и 
све  тите отци.

– В Свещеното Писание има много алегории, и Спасителят че-
сто го вори с притчи. Някои, например протестантите, стигат до 
край ности, и вече смятат, че на Тайната Вечеря хлябът и виното не се 
претворяват в Тяло и Кръв Христови в прекия смисъл на думата, а то-
ва е само метафора. Има я и другата крайност – да се разбира всич ко 
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буквално, дори и това, че шестте дни на Творението са шест де но но-
щия от 24 часа. Така че все пак къде е границата на алегоричното раз-
биране на Библията? Как да избягваме крайностите?

– Прекаленият буквализъм е крайност на Антиохийската школа, 
а прекаленият алегоризъм – на Александрийската. А истината не е ня-
къ де по средата – тя е в антиномиите. Има много смел буквализъм и 
мно   го смели алегории. „Как така? Нима вие, грамотните, съвременни 
хора, буквално вярвате във Възкресението на Христос?“ – удивляват се 
ра ционалистите. Да, именно така и вярваме – Той е бил мъртъв, оживял 
е, оживял е в прекия смисъл на думата. Това е много смел буквализъм.

А когато жителите на Ханаан се сравняват с пороците и страстите, 
Иисус Навин – с Иисус Христос, завладяването на Ханаанската долина – 
с придобиването на човешката душа, това, че не са доубили хананейците 
– с това, че ние не доубиваме своите страсти, и в резултат на това ни 
поразява неизлекувана духовна болест, от която израства Голиат – е 
пример за много смела алегоричност.

Ветхият Завет е корен и основа на нашата вяра.

– Четете ли и обсъждате ли на занятията с енориашите и 
Вет  хия Завет? Той е по-труден за разбиране, а на мнозина изглежда и 
не нужен, неактуален.

– За съжаление, такова отношение към Ветхия Завет не е рядкост 
в християнския свят. Ветхият Завет е корен и основа на нашата вяра. И 
когато в Новия Завет се говори за Преданието, а за него се говори много 
че сто, става дума именно за ветхозаветните книги. Без корени дървото 
изсъхва.

Да, ние живеем в Новия Завет, но можем да живеем в него само ако 
имаме корена и основата. Цялото наше богослужение – Псалтир, про-
кимени, ирмоси – е изтъкано от ветхозаветни текстове. „Тавор и Ермон 
за Твоето име се радват“ (Пс. 88:13) – това е ветхозаветният контекст 
на Новия Завет. Без разбирането на този контекст и знанието на Новия 
Завет е непълно.

Опити за отхвърляне на Ветхия Завет е имало още през ІІ век (ереста 
на Маркион). Църквата ги е оценила като ерес и е запазила Ветхия Завет. 
А колко забележителни светоотечески тълкувания на Ветхия Завет са 
на писани! На практика всички свети отци са се обръщали към него.

Разбира се, ние сега го четем не така, както са го четели преди при-
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шест вието на Иисус Христос и както днес се чете в синагогата. Четейки 
кни га Изход, ние не отиваме да заколим овен, не носим дълги кичури 
ко са по слепоочията, не правим и много други неща, които са написани 
там. Но и нищо от написаното там не пренебрегваме, защото всичко то-
ва има значение за нас, дори например книга Левит за ветхозаветното 
све щенство и жертвата.

Никой няма да заподозре преподобни Ефрем Сириец в някакво 
не  християнско устроение. А книга Левит не му е давала покой, и той 
на  писал тълкувание върху нея. Такъв е Ефрем Сириец, чиято молитва 
казваме през целия Велик пост.

За неофита в началото е подобре да чете съвременните пропо
вед ници.

– Трябва ли миряните самостоятелно да четат светите отци, 
или това е рисковано?

– Това е необходимо, но във всичко се изисква последователност. 
Разбира се, на неофита не бива да се дава Исаак Сириец или Симеон Но-
ви Богослов. По-добре е като начало да му се даде „Закон Божи“, след 
то  ва книгите на съвременните проповедници – митрополит Антоний 
Су   рожки, митрополит Николай (Ярушевич), Алексей Илич Осипов...
Има много забележителни книги от съвременни автори! Мисля, че но-
во   началният не може веднага да се адаптира към атмосферата на пър ви-
те векове.

Затова след съвременните автори можем да го посъветваме по 
мал  ко да чете светите отци от ХІХ – ХХ век: Теофан Затворник, Игна -
тий (Брянчанинов), Йоан Кронщадски. Разбира се, препоръчвам тъл ку-
ва  нията на Евангелието и на епископ Михаил, и на блажени Теофилакт. 
По този мост можем постепенно да стигнем и до светите Атанасий Ве-
ли  ки, Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст...

Между другото, Златоуст можем да препоръчаме и на ново на чал-
ните, но трябва да имаме пред вид конкретния човек. Йоан Златоуст се 
че те на един дъх, но сега на мнозина им е трудно да четат и сериозна ху-
до  жествена литература – Гогол, Достоевски, добрите съветски писатели. 
На някого със сигурност и Йоан Златоуст ще се стори многословен – при 
него едно изречение заема половин страница. А нали той е най-добрият 
проповедник!

Но и днес, особено в големите градове, има немалко четящи, кул-
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ту рологично подготвени хора, и аз мисля, че те, въцърковявайки се, ще 
могат достатъчно бързо да се обърнат към отците на Църквата. Всичко 
е индивидуално.

За съжаление, при нас има стандартен набор от молитви.

– Хората започват да се молят още от първия ден на своето 
въ  църковяване, а молитвите също са съставени от светите отци. Вие 
вече казахте, че детето не може да разбере думите: „Както сви ня та 
лежи в калта, така и аз служа на греха“. Но не само детето не мо же 
да ги разбере, но и неофитът. Трудно е да си представим, че съ вре мен-
ният мирянин може така да чувства своята греховност, че да се смя-
та за по-грешен от всички, за по-лош от съседа, който бие жена си, 
про пива заплатата ѝ и с години не работи.

– Той е по-лош не само от съседа, но и от свинята, която се валя 
в калта! Действително, човек прочита нещо такова и казва: „Какво иска-
те вие от мен с тези молитви? Искате да пречупите моята личност, да 
по тъпчете човешкото ми достойнство?“ За съжаление, ние имаме стан-
дар тен набор от молитви: утринно и вечерно правило, три канона пре ди 
причастие – Покаен, на Богородица и на Ангела Пазител, – и по сле до ва-
ние то преди причастие... И за всички еднакво, независимо дали чо векът 
е в Църквата от дете, или за пръв път е дошъл на изповед на 40 – 50 – 60 
го дини.

Смятам, че е задължително човек да бъде приучаван да се мо ли и 
със свои думи, за да може да изрази пред Бога своите реални пре жи вя-
вания. Митрополит Антоний Сурожки има много добри съвети за мо-
литвата, които можем да препоръчаме на всеки съвременен човек, вклю-
чително и на новоначалния. Молитвата трябва да бъде жива, от сър це.

В молитвите на светиите трябва да се вживяваме, но и тук е необ-
хо дима последователност, и може да е още по-трудно да я установим, от-
кол кото в четенето на Писанията и светите отци. До този покаен канон, 
кой то задължително се чете преди Причастие, човек трябва да дорасте. 
Или благодарение на църковнославянския език ти го прочиташ, и не 
раз  бираш половината от него – има някакъв воал на покаянието, който 
скри ва това, което четеш. Или ако вникваш в смисъла, там също има 
та  кива неща, които могат да смутят неподготвения човек. Именно тази 
„свиня в калта“, но не само.

Съществува един много сериозен проблем. Мисля, че са необхо ди-
ми детски молитвеници, и те вече се появяват. Детски – не в смисъл на 
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съ кра тени, а именно с молитви, съставени специално за деца, на език, раз    -
бираем за децата. Впрочем, детската литература се е появила едва през 
ХІХ век. И досега има спорове дали това е добро или лошо, но та зи ли-
те  ратура е факт и децата я четат. Детето чете приказката „Лъв и ку че“ в 
на чалните класове, а „Война и мир“ – в горните, а не обратното. За това аз 
смятам, че съставянето на детски молитвеници е нещо много необ хо ди мо.

Що се отнася до възрастните неофити, те много добре възприемат 
мо литвата на Оптинските старци – буквално оживяват от нея, – ака ти-
ста „Слава Богу за всичко“, акатиста на Дух Свети (останал съм с впе чат-
лението, че тези два акатиста са написани от един и същи автор). Всяка 
дума от тези молитви влиза в душата, четейки ги, сякаш пиеш свежа 
во да. В молитвите също има постепенност и постъпателност (изкачване 
по стъпала), а също и времевост. Има време, когато буквално оживяваш 
от някоя молитва, после то отминава, идва друго. Такъв е животът.

– Но молитвеното правило никой не е отменял. Вие като пастир 
смятате ли, че всички миряни трябва да го четат, или за някои това по 
начало не е полезно?

– Имаше време, когато аз изисквах това от всички. Така на ре-
че  ната трудническа молитва също може да донесе полза – ти не си се 
поленил, поработил си честно, и за това ще получиш Божието бла го сло-
вение. Но на някакъв етап хората изсъхват, прегарят, и изобщо престават 
да четат каквито и да било молитви. Аз разбрах, че тук е необходим ин-
ди видуален пастирски подход.

Помня, едно момче сутринта за пръв път в живота си се прекръсти, 
а вечерта прие кръщение, и отецът му каза, че за следващия ден трябва да 
прочете, както се полага преди причастие, три канона, последованието и 
молитвите преди причастие. Като чух това, се ужасих. Ако той го направи 
със смирение и радост, може и да получи Божието благословение, но не 
ми сля, че това е идеалният път. По-добре е постепенно.

Християнството предполага лична отговорност, това се отнася и 
за неофитите. Възрастният човек не може да се държи като младенец и 
да чака, че отецът ще реши всичко заради него и вместо него. Не, това 
е твой личен път, Господ ти е дал разум и воля, бъди така добър да се 
по   трудиш. Пътя преодолява този, който върви по него. В нашето време, 
което не изобилства с опитни духовници, много неща ще се наложи да 
пре  минаваш и да усвояваш сам. По метода на пробите и грешките, без 
това не може.
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Да станеш християнин е само един момент, а да бъдеш хри
стия нин – цял живот.

– Днес някои отдавна въцърковени хора, напускат Църквата. 
До ри се е появила дума „разцърковяване“. Известни ли са Ви такива 
слу  чаи?

– Познавам дори пастири, които през деветдесетте години са би-
ли ръкоположени, а сега не служат. Най-често – без да се отричат от 
Бога, от Църквата и от сана. Просто преминават на светска работа.

Не мисля, че това е масово явление, но и сред онези, които са приели 
свещен сан по моя препоръка, също има такива. Защо напускат? Трябва 
да признаем, че съвременният църковен живот е много по-йерархичен и 
строг дори от живота в армията. Някои не се вписват в това. Човекът се 
е сблъскал с цинизма и бездуховността в църковните среди и се е съб-
лаз   нил. Но в повечето случаи причините са духовни. Самомнението на 
някои млади свещеници е много високо, а това не води до добро. Казвам 
това не за осъждане, констатирам го със съжаление.

Има и миряни, които се отдръпват от Църквата. Не съм чул някой от 
тях да се е отрекъл, просто хората са престанали да ходят на църква, да се 
изповядват, да се причастяват. Както изглежда, навремето не духовното 
раж дане ги е довело в Църквата, а обстоятелствата. Обстоятелствата са 
се изменили и потребността от Църквата е изчезнала. Ето една от при-
чи ните.

Другата е отсъствието на постоянство, нежеланието да се тру диш, 
защото да станеш християнин е само един момент, а да бъдеш хри стия-
нин – цял живот. И тук трябва да се трудим, а не ни се иска. Сега мно-
зина говорят за прегарянето в работата, в църковните списания се за-
говори и за прегаряне на свещеници. И у миряните има прегаряне – пре-
гаря вярата. Както в евангелската притча за сеяча – някои семена падат 
на камениста почва, бързо поникват и порастват, и бързо увяхват.

Има и вътрешни разочарования – някога си се радвал, а сега ра-
дост та си е отишла. Серафим Саровски, когато почувствал, че е избягала 
ра достта и благодатта, за три години застанал на камък, непрестанно се 
мо лел, а други, изгубвайки радостта, просто излизат от манастира. В 
това е разликата между страстния и светия човек.

Миряните нерядко се разочароват от духовника. В началото силно 
обичат своя духовник, а после се оказва, че той „не е добър“ – така им се 
струва. И поради това излизат от Църквата. Причините могат да бъдат 



261

2 Акривия – (на гръцки ἀκρίβεια) – „напълно определен, строг, ясен“ – елементи от хри-
стиян ското учение, които са неизменни, стриктно спазване на някоя традиция или оби-
чайно право. В по-общ смисъл, един от двата способа за прилагане на църковните ка-
но ни, при което акривия изразява изискването за точно съблюдаване на правилата, а 
ико  номията е изключение от правилото, смекчаване или отмяна на дадено канонично 
изиск ване, породено от конкретна нужда в конкретни жизнени обстоятелства.

3 Икономия – (гр. οικονομια – уреждане на дома, от oikos – дом и nomos – закон). – устрой-
ство, ръководство, план за спасение. Понятието „икономия“ буквално означава „управ-
ле ние на домакинството“ (на църковнославянски „домостроителство“, на руски „до мо-
водство“). В Новия Завет той приема смисъла на божествен план за спасение (Ефес. 1:9 
– 10). Терминът „икономия“ в каноническите текстове се интерпретира в много по-широк 
сми съл. Икономията е решаване на индивидуални въпроси в общия контекст на Божия 
план за спасението на света. В частен случай – това е неприложимост на ка но ните или ди-
сциплинарните правила там, където настойчивото им прилагане може да предизвика съ-
бла зън и нов грях. Каноническите ограничения понякога може да се ока жат неадекватни 
на цялата реалност и универсалност на Евангелието. Сами по себе си те не гарантират, че 
ако човек стриктно ги прилага, е послушен на Божията воля. Според па триарх Николай 
Ми стик (901 – 907, 912 – 925), икономията е „подражание на Божията лю бов към човека“, 
а не просто „изключение от правилото“. Александрийският патриарх Ев ло гий (581 – 607) 
пи ше: „Икономията винаги може да се практикува правилно дотолкова, до колкото бла-
гочестивото учение остава непокътнато.“ С други думи, икономията засяга прак ти-
че ските последствия на християнската вяра, но никога не прави компромис със самата 
исти на. Буквалното следване на църковните канони се нарича „акривия“.

всякакви. Във всички времена някой си е отивал от Църквата. Така е 
било и преди нас, така ще бъде и след нас.

И в природата има приливи и отливи. В края на 80-те и през 90-те 
години имаше масов прилив на хора към Църквата. Не всички се за дър-
жаха, за почна отлив. Но след известно време някои от тези, които си 
оти  доха, се опитват да се върнат, а това е много по-трудно, отколкото да 
дой  деш за пръв път. Но не бива да се ужасяваме, а просто по-сериозно и 
от говорно да се трудим на всички етапи от църковния живот.

Когато човек отпада от Църквата и няма покаяние, е необходима 
акривия 

2.

– Днес Църквата се ръководи от принципа на икономията 
3. До  ри 

и да се налагат епитимии, те продължават максимум няколко ме    сеца, 
дори убийците в затвора започват да ги причастяват почти вед   нага. 
От времето ли е обусловена такава практика? Икономията ви   наги ли 
е оправдана?

– Не винаги. Необходими са и икономията, и акривията. Аз ми  -
сля, че ако човек искрено се е обърнал към Бога, има основание да от да-
дем предпочитание на икономията. Самият Христос ни дава при мер за 
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това. Спомнете си случая с жената, хваната в прелюбодеяние. „Иди си 
и недей вече греши“ (Йоан. 8:11), – казва ѝ Той. Господ веднага прощава 
всичко.

Ако човекът се е обърнал, тогава икономията е за предпочитане. 
То ва не отменя епитимията – тя все пак е необходима като някакво из-
пит ване, но отлъчването от причастие за дълъг срок в такива случаи 
ед ва ли е целесъобразно. А вижте, когато човек отпада от Църквата и 
ня  ма нито покаяние, нито желание да се върне, е необходима именно 
акри  вия.

Мисля, че всички, които са нарушили светостта на венчанието, 
тряб ва да се отлъчват от Църквата. На първо време това би шокирало 
обществото, но би поставило на място много неща. А сега, виждате ли, 
„раз венчават“, вместо веднага да отлъчат виновната страна, и едва след 
това да се оправят с невинната.

Вие говорите за убийците... Но днес можеш да убиеш човек, да 
огра биш, да бъдеш сутеньор, да прелюбодействаш – и никой няма да те 
отлъ чи. Известен ли Ви е поне един случай на отлъчване на сутеньор от 
Църк вата? На мен не ми е известен. А нали е пълно с кръстени сутеньори, 
и нито един не е отлъчен. А ако хората чуят, че един, друг, трети са отлъ-
чи ли от Църквата, това би направило впечатление на мнозина.

Лев Толстой е бил отлъчен преди повече от сто години, а това от-
лъч ване се обсъжда и досега, то вълнува хората. От друга страна то до 
го ляма степен се оказва напразен изстрел именно поради това, че онези, 
кои то днес съгрешават много по-тежко, не ги отлъчват.

Например примадоната и кралят на естрадата са нарушили вен-
ча  нието без никакви канонични основания. Ако ги бяха отлъчили от 
Църк вата, както се полага, би настъпил шок, защото тези хора, макар и 
да са несъпоставими с великия писател, са известни в цяла Русия. Та-
ко ва отлъчване не би останало незабелязано, и много хора, убеден съм, 
би ха се замислили и за ценността на брака, и за това, че венчанието не е 
про сто красив обред, а тайнство.

Не мога да разбера защо не прилагат акривията към онези, които 
от крито грешат, и при това се хвалят, че са кръстени.

Не трябва изкуствено да регулираме живия процес.

– Задължително ли е християнинът да има духовник, или може 
да се изповядва при различни свещеници?
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– Това е жив процес, който не трябва да се регулира изкуствено. 
Духовника или го има, или го няма. Ако го има, човекът ходи при него, 
а ако го няма, ходи при този, когото има. Повечето хора, които сериозно 
са се въцърковили, имат духовник и не ходят при когото се случи. Това 
се получава от опита на самия живот. Добре е, когато християнинът има 
ду ховник.

Това не значи, че той не може да се изповядва при друг, нещо по-
ве че – духовникът постъпва правилно, когато сам изпраща човека при 
друг, по-опитен свещеник. Никой не се учудва, ако селският лекар дава 
на своя пациент направление за професора в окръжния център.

Така постъпва и разумният свещеник. Човек на изповед моли за 
съвет, а отецът не се решава да го посъветва нещо, но той знае, че на 
две ста километра от неговата енория служи опитен духовник, и из пра-
ща енориаша при него. Аз самият неведнъж съм правил така, и когато 
чо векът се върне, винаги питах: „Какво ти каза той?“. За селския лекар 
е интересно и важно какво е казал професорът.

С отец Генадий Фаст беседва: Леонид Виноградов

Превод: Татяна Филева
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Схиархимандрит Гавриил (Бунге)

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) е роден през 1940 г. в 
Кьолн, с баща лутеран и майка католичка. На 22 -годишна 
възраст се приъединява към ордена на бе не  диктинците 
във Франция. Живее в скита „Светият кръст“ в швей-
цар   ския кантон Тичино. Ръкоположен за све  щеник през 
1972 г.
През 2010 г. приема православие, а по-късно – велика 
схима.
Години наред изучава творенията на Евагрий Пон тий-
ски. Автор е на трудовете „Глинени съдове. Лич на та 
мо   литвена практика според светоотеческото пре да ние“, 
„Духът Утешител“, „Виното на дракона и ан гел ският 
хляб“ и др.

ЗА ДВАТА ОСНОВНИ ГРЯХА

(беседа за изповедта)

– Отец Гавриил, вие често изпо вяд вате хора, които идват при 
вас. Как ви хора обикновено посещават един от шел  ник?

– Преди всичко трябва да поясня, че скитът, в който живея, е 
доста отдалечен от всякакви пътища и на се лени места и, за да се доберат 
до мен, хората трябва първо да полз ват об ществения транспорт или да 
пътуват с автомобил, а след това да се из качат пеша в планината. Така че 
тези хора, които идват при мен в ски та за беседа, са силно мотивирани. 
Трябва да положат известни уси лия, за да се доберат до мен.

– Колко често ви посещават? Има ли такива, които постоянно 
се изповядват при вас?

– Има две категории хора, които идват при мен в скита. Първата 
ка тегория – това са тези, които идват в делничен ден със специална уго-
вор ка, с предварително съгласувано време за изповед и духовна беседа. 
Вто рата категория – онези, които идват преди неделната литургия, за да 
се изповядат и да участват в Евхаристията.

В първия случай изповедта и духовната беседа отнемат много по-
ве  че време, защото с всеки човек трябва да разговарям подробно, той 
за    това е дошъл. Във втория случай – това е изповед преди литургията, 
за да могат да пристъпят към причастие – като правило, такава изповед 
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от   нема съвсем малко време. Първо, защото ги познавам отблизо – те 
ид   ват често, и второ, защото преди литургия няма достатъчно време за 
про   дължителна беседа.

– Как можем – и можем ли изобщо – да се научим на истинско 
по  каяние? Тъй като доста често, за съжаление, изповедта се превръща 
в най-обикновена формалност.

– Първата и най-главна стъпка е да осъзнаеш себе си като греш-
ник. Човек трябва да осъзнава и да признава пред себе си, че е грешен, 
и оттук започва по-нататъшният му път. Много хора не си дават сметка 
за това и не се считат за грешници.

Има множество добри, достойни, честни хора, които смятат, че не 
съ грешават и нямат нужда от покаяние. Искрено им завиждам. Аз съм 
чо век многогрешен...

Аз съм възрастен монах и може би затова имам своеобразно отно-
ше  ние към тайнството изповед. Вероятно не всеки свещеник има свой 
ма  ниер на изповядване. Преди всичко смятам, че на човека трябва да се 
по  могне, да му се подскаже, за да може да види в какво е съгрешил, как-
ва е неговата вина, каква точно е неговата простъпка пред Бога.

Като за начало, винаги взимам за пример два гряха, за да покажа 
кол ко често извършваме грях. Тези два гряха са най-разпространените, 
и в същото време това са греховете, които хората най-рядко отнасят към 
се бе си и най-малко осъзнават като такива. Това са унинието и гневът.

Мнозина от нас – и стари, и млади, пребивават в състояние на уни-
ние. То може да се нарече с различни думи – меланхолия, депресия, упа-
дък на силите и т.н. Унинието винаги върви за ръка с тъгата и скръбта, те 
са като братя близнаци. Трябва да помогнем на хората постепенно, стъп ка 
по стъпка, да осъзнаят, че са подвластни на този грях и страдат от него. Те, 
от една страна, страдат, а от друга, сами си причиняват това стра дание. 

Следващата стъпка е да разкажем на човека колко опасен е гневът, 
за щото твърде много хора смятат, че гневът е нещо съвсем нормално: 
всич   ки хора се гневят, всички се разпалват, всички са подвластни на то-
ва състояние и в това няма нищо страшно. Но гневът е като ръжда, коя  то 
се загнездва в душата и, подобно на ръждата, постепенно разяжда ду-
ша  та отвътре. Много често всички наши останали грехове са свързани 
имен но с гнева. Често като следствие от гнева възниква паметозлобието. 
А паметозлобието е нещо страшно за човека, тъй като, припомняйки си 
за обидите, нанесени му справедливо или несправедливо, човекът, обла-
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дан от паметозлобие, се оказва парализиран в живота си и не може да 
про  дължи да живее нормално.

– Във вашата практика имало ли е случаи, когато някой е успял 
да победи гнева?

– С Божията помощ всичко е възможно. Първо, преди всичко 
тряб    ва да се научим да си даваме сметка за нашите грехове и да умеем 
да признаваме пред себе си, че гневът, от който се разпалваме, е грях. 
Мно  го често ние се гневим с най-добри намерения. Например, често се 
случ  ва майката – с най-добри чувства и желание да предпази своето 
де те и да го научи на нещо – да се гневи, да крещи, да удря шамари, 
да прави забележки, да ругае. Подбудите са най-добри, но поведението 
ѝ е продиктувано от гняв. Тя не осъзнава, че с гнева си опустошава и 
своя  та душа, и душата на детето си. Краят често е плачевен – децата се 
от дръпват от майка си, не искат повече да я виждат, губи се контактът 
меж  ду близки хора.

Когато човек осъзнае, че е съгрешил, той се разкайва, защото по-
ве  чето хора грешат от незнание. Разбира се, че има и хора, които по 
своя  та природа са зли, груби, които се гневят, прекрасно знаейки до 
как во води това, които умишлено обиждат и унижават другите. Но, ка-
то правило, повечето хора все пак са добри и изпадат в гняв просто от 
не знание, от неумение да се контролират и сдържат, а не от желание да 
при чинят болка на своя ближен. И когато осъзнаят, че са извършили 
грях и че гневът е грях, разбира се започват да плачат и да казват: „Как 
ста на така, че искайки да направя добро, паднах в грях“. Това е първото 
стъ пало, началото на покаянието.

Осъзнаването на това, че си съгрешил, че си обидил някого – ето 
пър вата стъпка, която ти отваря вратите на покаянието. По-нататък е 
необ ходимо да направиш и следващите – да „заключиш“ устата си, раз-
бирайки, че от нея идва всеки твой грях. Следващата стъпка към по-
кая нието е да поискаш прошка от близките си за това, че волно или 
не  волно, воден от различни чувства, си ги обидил. Често е доста трудно 
да направиш това, защото близките ти вече са се дистанцирали от теб. 
Ти трябва да направиш първата стъпка към помирението. То трябва да 
е плод на осъзнаването на греха и желанието да се поправиш, да се по-
каеш и да поискаш прошка.

– В Руската Православна Църква енориашите често използват 
спи съците с грехове, поместени в края на молитвеника. Те отварят 
мо  литвеника и започват да изреждат, поставят „чавка“ пред съот-
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вет  ните грехове, идват при свещеника всяка седмица или през седмица 
и по това листче се изповядват. Това нормална практика ли е? Вредна, 
оби чайна или необходима...? Как се отнасяте към нея?

– Самият принцип да има някакъв списък с грехове може да бъде 
по лезен и това е нормално в началото на пътя. Защото, ще се повторя, 
про  блемът е в това, че повечето хора не знаят в какво са съгрешили, не 
си дават сметка за това и имат много неясни и своеобразни идеи какво е 
по каяние и за какво точно трябва да се каят. В такива случаи списъкът 
с греховете е много полезен. Самият аз често съветвам хората, идващи 
при мен за духовни беседи, а повечето от тях впоследствие идват и за 
уча стие в Евхаристията, да записват някои свои помисли, за да могат 
по-добре да се подготвят за тайнството изповед.

– В руските православни храмове е възприета практиката из-
по ведта да става по време на литургия, т.е. част от свещениците да 
во дят службата, а един свещеник да изповядва стоящата пред него 
опаш ка. Как мислите, допустима ли е такава практика, или трябва да 
се промени нещо, за да не се откъсват хората от литургията?

– Предполагам, че това се прави по необходимост, тъй като из-
вън службата свещеникът не винаги има възможност да отдели време на 
хората за изповед и беседа. При това далеч не всички хора могат да дой-
дат в храма преди литургията, за да разговарят със свещеника и да се 
из   повядат. Такава принудителна практика вероятно съществува, за да 
се даде възможност на тези хора да пристъпят към тайнството покаяние. 
Още веднъж ще повторя: според мен тази практика не е следствие от же-
ла нието на някого да си облекчи живота, а се налага по необходимост, 
по силата на обстоятелствата.

В моя живот това не се случва, тъй като аз живея и служа сам. Ряд-
ко се случва да дойдат мои събратя, с които да служим заедно, но ка то 
правило служа сам, а изповедта при мен е по време на четенето на ча-
со  вете преди началото на литургията. Започвам литургията и служ ба та 
по вече не се прекъсва. Изповеди по време на литургия няма. Въ пре  ки че 
много добре познавам хората, които идват за изповед, тя не се превръща 
в разговор. Това е искрена, съдържателна и доста ди на мич на изповед, 
но дори и в такъв случай не смятам, че е възможно да я из вършвам по 
време на литургия.

Струва ми се, че хората трябва постепенно да свикват с това да се 
изповядват преди началото на службата. Дори при мен неведнъж се е 
случвало, когато служа литургия и вече излизам с причастието, нео чак-
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вано да се появи някой и иска да го изповядам, за да се причасти. Каз-
вам му, че не може, защото времето за изповед е приключило и е можел 
да направи това преди началото на службата. В църквата все пак има 
някаква дисциплина и ред.

– При вас практикува ли се причастие без изповед?

– При мен няма такъв проблем, тъй като досега никой не ми е 
задавал подобни въпроси. Хората идват, за да се изповядат и да при стъ-
пят към причастие. Ако ме бяха попитали, бих се замислил.

Коментар на модератора на беседата отец Дмитрий Агеев:

Тук бих искал да добавя нещо от себе си. Трябва да се знае, че при 
отец Гавриил не съществува обичайната енория, в която едни и същи 
хо да идват всяка седмица; но това са хора, които идват веднъж на 
два-три месеца именно за да се изповядат и причастят. Те не идват 
всеки ден и нямат нужда да се изповядват ежедневно.

Храмът на отец Гавриил не е енория, в която съществува про бле-
мът с идващи всеки ден непознати хора, които трябва да изповядаш, 
за да при частиш. Хората специално идват там отдалече, за да се из-
по вядат при отеца и после, естествено, пристъпват към причастие.

– Повечето хора, идващи при мен, вече извършват някакъв подвиг 
с това, че успяват да се доберат до скита, тъй като трябва да предвидиш 
ми  нимум един час път с кола, ако живееш наблизо. Но повечето идват 
от  далече, настаняват се в някой близък хотел, после вървят пеша. Това 
ве че е достатъчен подвиг, за да дойдеш и да участваш в тайнствата.

– Как тези хора се готвят за изповед? Постят ли, четат ли ка-
но ни и молитви?

– Тъй като при мен идват различни хора, то при всеки навиците 
и традициите се различават. Например, руските православни, идващи 
при мен за изповед и причастие, постъпват според традициите, приети 
в Руската Православна Църква. Те изчитат съответните канони в мо-
лит    веника, постят преди причастие и се причастяват всеки път, когато 
ид ват в скита.

При православните сърби, които също често ме посещават, тра-
ди цията е малко по-различна. Те също се подготвят и постят, четат 
ка    нони, но се причастяват значително по-рядко, отколкото руснаците. 
Мно   го често се случва да дойдат на изповед, но после да не пристъпят 
към причастие в този ден.
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Руските енориаши, живеещи в Швейцария в близост до моя скит, 
мои те духовни чеда, постъпват в съгласие с моите препоръки. А пра во-
слав ните сърби, които идват при мен, имат свой духовен отец в Сърбия. 
Той е доста строг и неговите духовни чеда следват повече не го вите съ-
ве ти и препоръки.

– Във вашата дългогодишна практика случвало ли ви се е да на-
блю давате хора, които се страхуват да се изповядат и дори биха се 
от казали от изповед?

– Честно казано, не мога да си спомня за случаи на голям страх. 
У хората, идващи на изповед, като правило няма страх. Проблемът е в 
то   ва, че не знаят какво да кажат. Не знаят как да започнат изповедта. Аз 
винаги много се трогвам от изповедите на младите хора, защото в тях 
че сто има повече искреност. Идват при теб и ти разкриват живота си на 
длан, като книга. Именно заради тази искреност, заради това доверие 
към Бога, Той ще ги спаси. Ако се страхуваха, не биха дошли.

– Как да се изповядват децата? Как вие се отнасяте към дет-
ска  та изповед? От каква възраст децата трябва да започнат да се 
из  по вядват?

– Както гласи традицията, изповедта започва от 7-годишна въз-
раст, но това е много относително. Смятам, че от момента, в който де те-
то е готово за изповед, когато вече си дава сметка какво се случва. Случ-
ва ло ми се е да изповядвам и по-малки деца, под 7-годишна възраст.

Често хората казват: „Как така, малките ангелчета... какво имат 
да изповядват? Те не могат да сторят нищо лошо. Това не е необ хо-
димо“. Повярвайте ми, децата прекрасно си дават сметка за това, което 
са направили, разбират кое е добро и кое – лошо, къде е границата между 
тях. Това осъзнаване на понятията „добро“ и „зло“ при тях е много ясно. 
В своя живот като деца те правят точно това, което ще правят и като 
въз  растни.

Бих искал да кажа, че когато изповядвам деца, точно така, както 
и когато изповядвам възрастни, аз не задавам въпроси с цел да очертая 
то зи или онзи грях или да го посоча директно. Смятам, че ролята на све-
ще  ника не е роля на съдия. На изповедта свещеникът е само сви де тел, а 
чо век се изповядва на Бог. Свещеникът просто трябва да приведе човека 
към изповед пред Бога. Разбира се, той трябва да бъде много смирен, 
прие   майки изповедта на хората, защото това е огромно доверие – да 
из    слушваш откровенията на каещите се. Затова свещеникът трябва да 
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при  тежава много такт. Нещо повече, смятам, че понякога хората трябва 
да бъдат възпирани в изповедта си, за да не задълбават в незначителни 
де   тайли и да не разказват подробно за един или друг грях. Аз винаги 
каз  вам, че не ми е нужно да знам това, а и на вас не е нужно да го каз-
вате. Понякога, разбира се, има хора, които подробно разказват слу чи-
ло  то се, искайки да разберат това грях ли е или не, и тогава може да им 
по могнем да си изяснят. Но, ще повторя, трябва да се каем за греха, а не 
да съобщаваме подробности от него, това е съвсем излишно.

– Много хора се смущават да се изповядват пред свещеник, с ко-
гото имат приятелски отношения или който е доста по-млад от тях. 
Как да се преодолее това смущение?

– Тук трябва да си припомним и да чуем думите на молитвите, 
кои  то винаги се четат преди тайнството изповед: „Това е Кръстът и 
Еван  ге лието на Господа, а аз съм само свидетел. Кажи ми всичко, как-
во то си съгрешил, не се срамувай, нито се страхувай, за да получиш 
прош ка от Светия Дух“. Т.е., свещеникът е само свидетел пред Господа, 
както казват думите на молитвата. В този момент той не е ваш приятел, 
той няма възраст – нито е по-млад, нито е по-стар, нито е ваш връстник, 
той е само свидетел пред Бога и Божи слуга. В определени моменти све-
ще никът трябва да бъде много деликатен, подобно на часовникаря, който 
отваря старите швейцарски часовници и с помощта на малки пинсети 
и приспособления, и с голямо внимание и деликатност се опитва да ги 
при веде в ред.

– Отец Гавриил, вие се присъединихте към православната църк-
ва от католицизма. Има ли принципна разлика между изповедта при 
ка толиците и тази при православните?

– Не мога да говоря за разлика между католическата и пра во слав-
на та изповед, тъй като у хората, идващи при мен, не се чувства такава 
раз лика. Католиците също толкова внимателно и искрено се подготвят 
и пристъпват към тайнството изповед. Техните изповеди са също така 
дъл  боки, както и изповедите на православните вярващи. Разбира се, ка-
то лическата църква не е православната църква, но много от нейните ду-
хов ни чеда, ако се окажеха в нашата църква, биха станали за нас достоен 
при мер за подражание.

Трябва да се отбележи, че много християни на Запад са католици, 
както се казва, по рождение. Те са се родили в тази традиция и в нея си 
остават – такава е тяхната житейска ситуация в продължение на много 
столетия.
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Много католици, които идват при мен в скита и се запознават с 
из точно-православната традиция, я откриват за себе си по нов начин 
и стават православни, като не винаги правят тази стъпка и формално. 
Тоест, не стават православни де юре, но започват да живеят и постъпват 
в духа на православието и се стараят в своите общности да намерят 
она  зи неразделена църква, онова общо, древно предание, което се е 
съхранило в православната църква, но за съжаление, се е оказало забра-
ве но и отхвърлено от католицизма.

– Помните ли първата изповед, която сте приели като свещеник, 
и човека, който се е изповядал при вас? На кого се изповядвахте вие?

– Първо ще разкажа за своята изповед. Моята първа изповед беше 
на 7- годишна възраст преди първото причастие. Честно казано, не си я 
спом ням много добре. Но първото си причастие помня добре, то остана 
дъл боко в паметта ми, а изповедта – не.

Помня своята изповед, когато навърших 17 години. Бях юноша, 
дой дох в храма и тогава разбрах, че е много важно при кого си попаднал 
на първата изповед. За съжаление, често се случва свещеникът да се ока-
же нетактичен, груб или невнимателен и младежът се чувства потиснат 
в своите най-дълбоки чувства, разкрива се, но никога повече не идва.

Прекрасно си спомням първата изповед, която приех като све ще-
ник. Искам да кажа, че бидейки монах, аз не станах свещеник веднага, 
не исках да се ръкополагам, а да си остана просто монах. Получих обра   -
зо вание, станах богослов, изучавах философия, станах доктор по фи-
ло  софия. Когато ме ръкоположиха, вече бях прекарал десет го ди ни в 
мо  нашески постриг. Общността често се обръщаше към мен с пред ло-
же ние да приема свещенство, но аз всеки път отказвах. Но веднъж в ма-
на стира настъпи такъв момент, че възникна сериозна необходимост от 
още един свещеник сред братята. Аз приех своето ръкоположение ка то 
по слушание.

Помня, сякаш беше днес, първата изповед, която ми се наложи да 
прие ма. Беше на човек, доста по-възрастен от мен, университетски про-
фе  сор, с много сложна и заплетена семейна ситуация. Да си призная 
чест  но, бях малко потиснат, обезкуражен, защото всичко това, което ми 
се наложи да изслушам, съвсем не можеше да се вмести в главата ми и 
над хвърляше целия ми житейски опит.

Постъпих в манастир, когато бях едва 20-годишен юноша, затова 
мно го неща ми бяха непонятни, неизвестни и ми беше трудно да отсъдя 
за каквото и да било. Той дойде при мен на изповед, вкопчи се в мен и 
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ние дълго разговаряхме. После той живя известно време в манастира 
като гост, разхождаше се из двора и на всички разказваше, че се е из-
по вядвал при отец Гавриил, който сега е негов духовен отец. Моите съ-
бра тя монаси, разбира се, се присмиваха на това. Ситуацията, в която 
се оказах при първата си изповед, беше много трудна. Този човек често 
идваше при мен, плачеше, молеше ме за някакъв съвет, а аз не винаги 
бях готов да го посъветвам. Спаси ме само молитвата.

От този момент разбрах едно – за да можеш да издържиш, из слуш-
вайки изповедите на хората, е необходимо да се молиш, защото само 
то ва може да ти помогне самият ти да се смалиш, да се отстраниш и да 
отстъпиш място на Бога, за да дойде Той и чрез теб да спаси човека. Све-
ще никът не спасява, той само прощава греховете, а Сам Бог със Своята 
благодат, със Своята любов идва и чрез свещеника помага на човека. Аз 
винаги казвам, че свещеникът е като една стара метла, на която много 
често не ѝ достигат клонки. Когато Господ се нуждае от него, го взима в 
ръце, измита душата на човека, почиства, а после го поставя зад шкафа 
и той си стои там невидим.

– Един въпрос по отношение на вашия молитвен опит. Не е тай-
на, че грехът е процес на разпад, на отклоняване от Божията воля. Все-
ки човек, съгрешавайки, стъпва на пътя на греха. Това води началото 
си от Адам и Ева – те първи са стъпили на този път. И всеки човек се 
опит ва да преодолее в себе си тази греховност. Как да разберем, че сме 
се освободили от даден грях? Какви са индикациите, критериите за 
то ва?

– Грехът в най-широкия смисъл на думата представлява един 
про  цес. Той започва с помислите и различните желания. Но все пак в 
то зи момент ние все още си оставаме свободни. Това дали ще ни нападат 
раз лични помисли, или не, не зависи от нас, това ни го изпраща дяволът. 
В този момент все още можем да се спрем. Човек може да следва или 
да не следва помислите и желанията си, може да ги приема или да не 
ги приема. Ако приема помислите, той започва да греши в мислите си. 
Светите отци казват, че ако Бог ни съдеше според нашите мислени гре-
хове, никой от нас не би бил спасен. Това показва колко е сложен този 
въп рос.

Следващият етап е, когато мисленият грях се превръща в грях на 
дело. Именно в този момент грехът става истински грях. Когато си из-
лъ гал, самият акт на лъжата е грях. Ако не си се покаял за този грях, 
ако не си принесъл покаяние, този грях ти става навик, а това вече се 
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на рича страст. Страстта е преди всичко болест, човекът, обладан от 
страст, е болен. Много е трудно да излекуваш такъв човек. Трудно е да 
из лекуваш този, който лъже просто по навик, обладан от страстта.

Едни навици винаги се заменят от други навици. Изходът от греха 
е труден и дълъг процес, толкова дълъг, колкото и затъването в греха. 
Се га няма да говоря подробно за процеса на изцелението, тъй като за 
това е необходим духовен лекар, който да разкаже за всичките етапи.

В края на процеса на изцелението, заставайки на пътя на по кая-
ние то, отново стигаме до момент, когато ни нападат помисли. Трябва да 
помним, че помислите винаги ще ни нападат, никога няма да се осво бо-
дим от това. Това, което светите отци наричат „апатия“ (тоест без стра-
стие, избавление от страстите), не значи, че човек повече не им е под-
вла стен. Това означава, че страстите вече не надделяват, не управ ля ват 
чо века. Светиите много често са били нападани от различни стра сти, но 
не им позволявали да господстват над тях. А това е възможно са мо по 
Бо жията милост.

Превод: Татяна Филева
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Протойерей Алексий Умински

Протойерей Алексий Умински е роден през 1960 г. На 
20-годишна възраст приема свето кръщение и по лу  ча-
ва благословение за пътя на свещенството. Пър во   на-
чал   ното му образование е филологическо – по ро   ма-
но -германски езици. Ръкоположен е през 1990 г. През  
2004 г. завършва Московската духовна семинария. Ня-
кол ко години е директор на Свети-Владимирската гим-
на зия, после духовник в нея и преподавател по За кон 
Божи. Води програма в канал „Култура“; се риал, по-
све  тен на житията на светците; телевизионна про гра ма 
„Пра вославна енциклопедия“.
Удостоен е с ордена на преп. Серафим Саровски, трета 
сте пен.

ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТ ХРИСТОС И ЕВАНГЕЛИЕТО
За молитвеното правило и фор малната изповед

Човек дълги години е в Църквата. Ре  довно посещава бого слу же-
нията, участ  ва в тайнствата, моли се, пости. Но изведнъж разбира, 
че нещо не е както трябва, че той не се моли, а „из чи та“ молитвеното 
пра вило, на изповед донася един и същи списък с грехове, който трябва 
само да се ксерокопира... Но най-големият про блем е, че от неговия 
цър ковен живот е изчезнало главното: няма Го Хри стос. Може ли чо-
век да се пробуди, да си спомни защо е дошъл в Църк вата? На тези въ-
про си отговаря протойерей Алексий Умински, на стоя тел на храма на 
Жи воначалната Троица в Москва.

Разбира се, всичко започва от молитвеното правило – то учи на 
опре  делена дисциплина. Но молитвата не може цял живот да се огра-
ни чава само с изпълнението на едно и също, веднъж завинаги избрано 
пра вило, и никога да не се променя.

Молитвата е свързана с живота. А животът е различен, през ця ло-
то време протича в различни измерения и изисква от теб ту крайно на-
пре жение, ту изострено внимание, а в определени моменти дори отпу-
скане и почивка. Затова и нашето молитвено правило не може да бъде 
за  стинало и неизменно.

Молитвеното правило е за човека, а не човекът за правилото. Тази 
мъ дра мисъл е изказал светителят Игнатий (Брянчанинов) в своето поу-
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че ние за молитвеното правило. Молитвеното правило не бива да се пре-
връ ща в препятствие в духовния живот на човека.

Но, за съжаление, днес много често става точно така. Защото по ня-
кога на човек му налагат молитвеното правило, той дори не го избира, 
а просто се сблъсква с него, откривайки го напечатано в молитвеника 
са мо по този – и по никакъв друг – начин.

Има конкретно утринно правило, конкретно вечерно правило, кон-
крет ни три канона, които човек чете преди причастие, има определени 
мо  литви преди и след причастие. Тоест няма никакъв избор. И ти – все 
едно дали искаш, или не искаш, дали ти харесва, или не ти харесва, дали 
го разбираш, или не го разбираш, дали си в състояние, или не си – се 
оказ ваш затворен в строги рамки. Затова в правилото отсъства твоята 
сво бода.

Молитвеното правило ще донесе полза първо, ако е избрано спо-
ред си лите на човека. За това говори пак светителят Игнатий (Брян-
чанинов). Тоест, детето и възрастният трябва да имат различно мо лит-
вено правило; то може да не съвпада за мъжете и жените; може да бъде 
различно за чове ка, който е ангажиран с много работа. По време на пост 
има друго мо  литвено правило.

Различните житейски обстоятелства и силите на човека също мо-
гат да бъдат различни. Затова и правилото трябва да съответства на тези 
обстоятелства.

Не е важно какво количество молитви включва правилото. Не е 
важ  но какви конкретни молитви четеш по време на своето утринно и ве-
чер но правило. Важното е, че сутрин и вечер ти действително на пря гаш 
своите воля, ум, сърце. Напрягаш ги, за да започнеш разговор с Бога.

Да се научим да разговаряме

Ето, този разговор с Бога винаги представлява проблем за човека, 
за щото никак не е лесно да се научиш да разговаряш с Бога. Ние сме 
хо  ра и се учим да разговаряме един с друг, за да се разберем, да се чуем 
по между си. Затова с различни хора говорим по различен начин: с де-
ца  та, с подчинените, с началството, с приятелите и т. н. За всеки човек 
има  ме свой собствен език, своя собствена интонация, дори избираме 
опре   делени думи, за да говорим с различните хора.

В този смисъл разговорът на човека – грешен, ограничен, немощен, 
не знаещ и неразбиращ много неща, но стремящ се към Бога, към Самия 
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Бог: недостъпен, невидим, непостижим – е нещо, което никак не е про-
сто. Ако човек не се замисля за това, а просто е убеден: „Ето, аз съм взел 
в ръце молитвеника, сега ще прочета утринните и вечерните молитви, 
и всичко ще бъде наред“ – това, бих казал, е дори опасно.

Защото молитвеното правило ни учи преди всичко да настройваме 
сърцето си, за да можем правилно да поговорим с Бога, някак си да до-
стиг нем до Бога, да бъдем разбрани, чути от Бога. И Сам Бог да може да 
бъде чут и разбран от човека. Именно поради това молитвеното правило 
мо же да се нарече камертон.

Човек много прилича на някакъв музикален инструмент. Важно е 
вътрешното да звучи чисто, а не фалшиво. Когато повтаряме молитвеното 
правило, чрез него се учим да се молим, то ни привежда към чистото 
зву    чене на нашето сърце, мисли, чувства, на нашия ум по отношение 
към Бога. Това е първата задача на молитвеното правило, чрез която чо-
век се учи да се моли.

Ако правилото е избрано – или дори не е избрано – а просто е 
въз прието без никакво разсъждение, автоматично, не е разбрано, не е 
усвоено, не е възприето, в него човек дори няма любима молитва, а про-
сто са всички молитви, които трябва да се прочетат, без особено да раз-
би рам за какво точно се моля на Бога – то, разбира се, с времето ще се 
превърне в товар, в окови. Човек може изобщо да престане да се моли.

Това със сигурност е знак, че той изначално се е отнесъл неправилно 
към правилото. За съжаление, много често чувам от свещеници строгия 
въ прос: „Вие прочетохте ли правилото? Цялото правило ли про че тох-
те? Четете ли изцяло утринните и вечерните молитви?“ Такова за-
кон ническо отношение в никакъв случай не може да помогне на човека 
в неговото духовно израстване.

Молитвеното правило трябва да бъде избрано от самия човек, по 
въз можност заедно с духовника. Това също не са мои думи, а на све ти-
теля Игнатий (Брянчанинов) – човек, изминал дълъг аскетически път 
на богопознание. Молитвеното правило не бива да бъде над теб, да стои 
по-високо от теб. То ти е дадено, за да ти помага, а не за да бъдеш негов 
роб и да му служиш; не заради молитвеното правило ставаш сутрин и 
не заради него си лягаш вечер.

Ако човек има проблем с правилото и просто го „изчита“, нека още 
вед нъж разгледа тези молитви, да отхвърли всичко, което не разбира в 
тях и да остави само онова, което го вдъхновява. Така ще може да намери 
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самия себе си в тези молитви, които в действителност са много дълбоки 
и удивителни. Тогава молитвеното правило ще му помогне отново да 
за почне своя път към Бога.

За свободата

Вторият момент: молитвеното правило е възпитателно средство 
по отношение на вътрешната молитва. То учи човека да добавя към 
мо   литвата определено движение на собствената си душа, дава му въз-
мож ност да се научи да говори с Бога със свои собствени думи. Тук си 
спомням думите на светителя от ХІХ век Теофан Затворник, който го-
во ри за това, че да се молиш само по молитвослова е подобно на това да 
го вориш с Бога с помощта на разговорник, както на чужд език.

Нима всеки от нас няма в сърцето си свои думи към Бога? Нима 
у всеки от нас и досега не се е родило нито едно дълбоко преживяване, 
ко гато можем да говорим на Бог правилно, от сърце, радостно, със свои 
думи, да Го хвалим, да Му благодарим, да Му се каем, да Го молим? На-
ли молитвата е преди всичко свободна. И там, където в молитвата няма 
свобода, не може да съществува и самата молитва.

Затова тук човек в някакъв смисъл става поет, творец на молитви, 
защото всяка молитва е сродна с поезията. И в този смисъл говорещият 
с Бога човек става подобен на Бога, на Твореца. Бог говори с нас на езика 
на поезията, а цялото Свещено Писание е поезия. И пророците, и ве ли-
ките светии говорят на езика на поезията.

Човек трябва да умее да бъде поет, да бъде свободен. Нямам предвид 
това да бъде графоман и да съчинява някакви молитви за Бога. Не. Ко-
га то човек се моли свободно, той така или иначе придобива поетичен 
дар, реализира в себе си поетичния дар. Ако у човека няма свобода в 
мо   литвата, значи той не знае нищо за Бога, още не се е докоснал до Бо га 
в живота си. Защото истинския опит от докосването до Бога човек по-
лучава чрез искрената, истинска молитва.

 Да, светителят Игнатий в своето учение за молитвеното правило 
го вори за това, че не е необходимо да съчиняваме молитви към Бога. 
Действително, не е нужно. Но ето, човек трябва да изразява себе си и с 
езика на собствения си живот, с езика на собственото си богопознание.

Дали се молим искрено, дълбоко само в моменти на най-дълбоки 
пре живявания? – Това не е правилно! Човек трябва да говори с Бога 
еже дневно.
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За Иисусовата молитва

Трябва да се учим да се молим с Иисусовата молитва. Не бива да 
се боим от нея, да се плашим от това, че човек, ако няма духовен ръ ко-
во дител, непременно ще си изгуби ума. Това не е истина. Тя дори се дава 
в правилото за неграмотни.

Например всеки човек може да чете утринните и вечерните мо лит-
ви, а може, вместо да чете тях, да каже, примерно, петдесет Иисусови 
мо  литви.

От личен опит зная, че понякога, в момент на умора или на някаква 
въ трешна опустошеност, не можеш да вземеш в ръце молитвеника и да 
четеш познатите ти молитви. Тогава вземаш в ръце броеницата и, без да 
бър заш и да казваш много молитви, произнасяш Пресладкото Иисусово 
Име и казваш: „Господи Иисусе Христе, Сине Божи, помилвай ме, 
греш   ния“. Нима това не е молитва?! Светителят Игнатий (Брянчанинов) 
съ  ветва да обръщаме по-голямо внимание в Иисусовата молитва на ду-
мите „помилвай ме, грешния“, да ги произнасяме с особено усилие.

Но все пак главното тук е името на Самия Иисус. Защото, когато 
чо век в Иисусовата молитва обръща особено сърдечно внимание на 
Хри  стовото Име, повярвайте ми, неговото сърце оживява.

Така че понякога е полезно молитвеното правило изцяло да се за-
ме ни с Иисусовата молитва.

Можем да заменим утринните и вечерните молитви с четене на 
псал ми. Можем да заменим една или друга молитва с четене на други 
мо литви. Тоест човек има свободата да избира за себе си молитвено пра-
ви ло в различни обстоятелства на живота така, както в момента му е 
най-благоприятно. Главното е да се моли. Когато човек разбира това, за-
почва да обича молитвите, започва да иска да се моли, душата му сякаш 
започва да се моли за молитва. Всичко си идва на мястото.

За изповедта

Ако човек чувства, че отново ще донесе на изповед поредния оби-
чаен списък с грехове, при това без никакво вътрешно преживяване – 
то гава вероятно трябва да направи някаква пауза, да дойде на себе си, 
да излезе от порочния кръг на фалша и формализма.

Слава Богу, някои неща вече са се раздвижили. Дори е приет цял 
до кумент „За участието на верните в Евхаристията“, в който строгото, 
фор мално задължение всеки да се изповядва преди всяка Евхаристия, 
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вече е отменено. Това дава възможност на хората да си поемат дъх, да 
преодолеят боязливостта...

... Всеки човек постоянно се бори и е длъжен да се бори със своите 
по мисли, със своя характер, със своите недостатъци. Не е възможно все-
ки ден да изповядваме това. А ако всеки ден изповядваш, разбираш, че 
през цялото време говориш едно и също. Но това вече не е въпрос на 
еже  дневна изповед.

Въпросът е какви плодове принася твоята лична, ежедневна борба. 
То ва разсъждение можеш да носиш на изповед като въпрос към своя ду-
хов ник, като молба да се помоли за теб, като свое сърдечно съкрушение, 
но не и като списък, с който идваш като с пропуск за причастие.

Не се случва нищо? Това е добре.

Защо човек се плаши, че в неговия живот не се случва нищо та ко ва, 
което да трябва да изповядваш, а всичко е само всекидневна борба? Сла ва 
Богу, че не се случва нищо. Значи живееш относително правилно, нор -
мал  но. Защо трябва да се случва нещо? Веднъж на всеки три седмици чо-
век тряб ва да убива някого или да открадва нещо? Какво, не може ли пра-
во  славният християнин да поживее три седмици като нормален чо век?

На изповед си заслужава да отидеш, ако чувстваш, че действително 
трябва. Аз мога да се изповядвам всяка седмица, ако чувствам, че ми е 
необходимо, а мога да не се изповядвам и два месеца. И никой не ме кон-
тролира. Разбира се, съществува определен контрол в епархията – ние, 
свещениците, сме длъжни веднъж-два пъти в годината да ходим на из-
по вед при нашия епархийски духовник. Но не повече от това.

Всъщност с какво всички ние, християните, силно се различаваме 
по живот едни от други? Всички ние сме хора, направени от един и същи 
материал. Напротив, свещеникът носи огромна отговорност. Затова, как-
то изглежда, именно той трябва да бъде заставян да се изповядва всяка 
сед мица. А всъщност не е така. Свещениците са свободни граждани, 
сво бодни чеда на Църквата.

Мисля, че в Църквата не бива да има специално отношение към 
све  щениците и специално отношение към миряните нито за изповедта, 
ни то за молитвеното правило. Вероятно свещениците само трябва да 
спаз  ват по-строго поста, трябва повече да се молят.

Няма никакво съмнение, че човек може да не се стреми към из-
по  вед и поради духовна леност. Невъзможно е всичко да се постави в 



280

един шаблон, това не е живот. Всеки човек сам отговаря за живота си, 
сам трябва да гледа на себе си правилно и трезво. Ако на самия човек 
все пак му е трудно да се ориентира, тогава ще потърси умен духовник, 
све  щеник, способен да го разбере, да му помогне да определи мярката 
на молитвата и поста си, както и честотата на изповед...

Да започнеш отначало

Същото трябва да бъде и по отношение на постите: мярка, свобода 
и лична ревност по Бога. Истинският християнин трябва да бъде рев-
но  стен. Винаги да желае нещо повече, отколкото в момента. Да се моли 
по-добре, отколкото сега, да пости по-добре, да се кае по-внимателно. 
Но не постоянно да принуждава себе си: „Ах, не съм прочел правилото, 
се га ще го прочета! Ох, прочетох го, сега най-после ще гледам любимия 
се риал“. Не, съвсем различно трябва да бъде. Въпреки че и любимият 
се риал може да присъства в живота на християнина.

Ревността не се дава като нещо готово, което може да се прекопира; 
на против, тя се култивира. Ревността представлява божествена, цър ков-
на педагогика, при която се върви от простото към сложното, от малкото 
към голямото, от общодостъпното до необходимото за конкретния чо век.

Ако човек, който отдавна е в Църквата, се е пробудил и е видял, 
че цялата му вяра, целият му църковен живот е само едно следване на 
го  дишния църковен кръг и в него отсъства главното, отсъства Хри стос, 
– значи, трябва да започне всичко отначало. Всичко започва от Еван-
ге лието, а не от правилата и постите. В този момент, в който се случ ва 
та кава беда, че човек не може нито да се моли, нито да пости, не иска да 
се изповядва, той трябва да направи само едно – да отвори Еван ге лието 
и да започне да чете. Може да не прави нищо повече. Може изоб що да 
забрави за молитвеното правило. Важно е отново да намери тази ра дост-
на точка на срещата с Бога.

И ето, когато вече си я намерил, когато с помощта на Евангелието 
си оживил своето битие, оживил си паметта си за срещата с Христос, то-
гава можеш да започнеш всичко отначало. Можеш отново да започнеш 
по малко да се молиш сутрин и вечер, но вече според силите и с радост. 
Та ка и ще постиш с радост. Пак така, полека-лека, ще започнеш да се из-
по вядваш и причастяваш. Но вече радостно и свободно.

Превод: Татяна Филева
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Схиархимандрит Авраам (Рейдман)

Схиархимандрит Авраам (Рейдман) е роден през 1953 г. 
На 36 години приема монашество, а през 2005 г. – велика 
схима.
През 1994 г. поема възстановяването на Екатери нин-
бургския Новотихвински женски манастир „Все ми ло-
стивият Спасител“, чийто игумен е днес. Бил е ду хов но 
чедо на игумена Андрей (Машков), един от по следните 
отшелници в Глинската пустиня.

ИЗПОВЕДТА ДА БЪДЕ КРАТКА И КОНКРЕТНА

Що е духовник и необходим ли е той на мирянина? Как е правилно 
да се из повядваме? Какво трябва да направи човек, за да получи пра-
ви лен съвет от све щеника? На тези и други подобни въ проси отговаря 
ду   ховникът на Ново-Тихвинския девически манастир и Свето-Коз мин-
ската мъжка пустиня схиархимандрит Авраам (Рейдман).

‒ Отец Авраам, що е духовник? По какво той се отличава от 
обик новения енорийски свещеник, при когото хората се изповядват? 

‒ Духовникът трябва да притежава един особен дар, смятан за 
най-висш в православната аскетическа традиция: разсъждението. Всеки 
све  щеник може да извършва тайнствата, но не всеки свещеник, дори и 
рев  ностният, има дара на разсъждението.

В Гръцката църква например съществува следната практика: там 
ду  ховниците се назначават и само те могат да приемат изповедта. В Ру-
ска та църква традицията е друга. Но във всеки случай най-важното е, 
че можем да посъветваме желаещите да намерят духовник – да търсят 
чо  век, имащ житейски опит, разсъдителен и здравомислещ.

При това трябва да разбираме, че дарът на разсъждението може 
да се проявява в различна степен: едно е разсъждението на богоносния 
ста  рец-подвижник, и друго – разсъждението на обикновения духовник, 
още повече на този, който изповядва миряните.
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‒ Изобщо, необходим ли е духовник на мирянина?
‒ Разбира се, мирянинът е желателно да има духовник. Но тряб ва 

да не забравяме един важен момент. Хората често се обръщат към ду-
хов ници, искайки съвет по практически, житейски въпроси. На при мер, 
инженерът пита нещо във връзка със своята професионална дей ност. Но 
свещеникът може да не е компетентен в тази област – ето защо не бива 
да съветва нищо.

Това трябва да разбира и самият духовник, и неговото духовно че-
до. Духовникът е специалист в нравствената област. Той е необходим, 
за да помага на християнина да разглежда всяка житейска ситуация от 
ду ховно-нравствена гледна точка.

‒ На какво най-вече трябва да учи свещеникът своя енориаш – 
на послушание, или на самостоятелност и отговорност?

‒ И на едното, и на другото. Необходимо е и послушание, и съвет 
във всичко. Но трябва да учим човека и на самостоятелност, защото ду-
хов  никът, така да се каже, не може постоянно да бъде във връзка със 
свое то духовно чедо, за да му дава необходимия съвет във всяка си туа-
ция.

По принцип послушанието е средство за това да приучим човека на 
са мостоятелност и отговорност. Не е необходимо да противопоставяме 
те  зи две неща. Когато човек чрез послушанието придобие навика за 
нрав   ствен живот, след това той може и самостоятелно да прави нрав-
ствен избор, така че да избягва греха и да постъпва добродетелно.

‒ Необходима ли е на мирянина добродетелта на послушанието 
и в какво трябва да се състои тя?

‒ Разбира се, мирянинът трябва да слуша свещеника, но не само 
про форма и не просто защото така трябва. Послушанието е необходимо, 
за да ти подскажат как да постъпваш по християнски в една или друга 
жи тейска ситуация, и при това да ти го подскаже човек, притежаващ по-
голяма разсъдителност от теб. Ето с какво е ценен духовникът.

Впрочем би трябвало да говорим не за това дали добродетелта 
на послушанието е необходима на мирянина. По-правилно би било да 
по  пи таме така: необходимо ли е мирянинът да живее по християнски? 
Ако той е християнин, това естествено следва от неговото възвишено 
зва   ние. Но ние не винаги можем да се ориентираме самостоятелно и 
пра   вил но да прилагаме една или друга заповед в определени житейски 
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об стоя тел ства. Ето защо в това отношение ни е необходим съветник, 
чо  век, кой то е по-опитен от нас.

Желателно е това да бъде духовникът, но понякога, в изключителни 
слу  чаи, може да бъде и някой добродетелен, разсъдителен мирянин, наш 
ду ховен приятел. Има една много мъдра пословица: „С какъвто се събереш, 
такъв ставаш“. Както разсъждава свети Тихон Задонски, ако дружим с 
бла гочестиви хора, това показва, че и самите ние сме благочестиви.

Всъщност послушанието е ревност да живеем добродетелно. От 
само себе си се разбира, че това е необходимо. А духовникът е наш по-
въз  растен приятел, който ни превъзхожда по разсъдителност, и поради 
това ние прибягваме към него за съвет.

‒ Изобщо, в наше време възможна ли е добродетелта на по-
слу   шанието? Свети Игнатий Брянчанинов пише за „оскъдняването 
на живите съсъди на Божествената благодат“, поради което по слу-
ша  нието в класическия смисъл на думата е станало невъзможно. От 
дру га страна, старецът Силуан Атонски е казал, че послушанието е 
тайн ство. Къде е истината?

‒ Послушанието е нещо, без което не можем да живеем. Нали ние 
слу шаме не само духовника. Слушаме нашите началници, нашите ро-
ди тели, нашите приятели. И ако слушаме началника старателно и рев-
ностно, за да направим кариера, а духовника не слушаме, това по казва, 
че в нашия живот има сериозно изкривяване. Ако слушаме прия те ли те 
си в някакви житейски ситуации, а мнението на духовника пре не брег-
ваме, тогава изкривяването е още по-голямо. Затова не е възможно да 
минем без добродетелта на послушанието.

Друг е въпросът как я разбираме. Ако си спомним какво казва свети 
Игнатий за послушанието, ще видим, че той не го отрича, както смятат 
ня кои, а го ограничава, обяснявайки, че не във всички случаи можем 
без  прекословно да слушаме своя духовен ръководител. В същото време 
той говори за ползата от откриването на помислите, за послушанието 
към по-старшите в манастира.

Свети Игнатий казва още, че заради истинското послушание 
дя    волът може дори да повдига борба. Той пише: ако си успял да на-
ме    риш истински ръководител, това вече дава повод на дявола да по-
вдиг  не борба. Затова ние не бива да казваме, че добродетелта на по-
слу   шанието е невъзможна в наше време. В наше време е невъзможно 
са   мо безпрекословното подчинение. И свети Игнатий не е отричал по-
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слу  шанието изцяло, но говори за общия ред на нещата във връзка с това, 
че истинските духовни ръководители силно са намалели.

Особено мирянинът е невъзможно да намери такъв човек, когото 
би могъл безпрекословно да слуша. Затова трябва да възприемаме ду-
хов ника като съветник, като по-опитен човек. 

Образно можем да сравним това с нещата, които се случват в други 
области на нашия живот. Необходима ли е на човека медицината? Разбира 
се, че е необходима. Но това не значи, че ако ние сме се обърнали към 
ле каря, той веднага ще ни излекува. И лекарите правят грешки, има по-
опит ни и по-малко опитни лекари. Това обаче не е причина да отричаме 
медицината. Необходимо е да търсим по-опитен лекар, да разбираме, че 
лекарят не може веднага да назначи необходимото лекарство, а го под-
би ра постепенно.

‒ Какво е „откриването на помисли“ и на кого и защо е необ хо-
ди  мо то?

‒ Това е особен вид послушание, свойствен на монашестващите: 
ко гато човек разказва не само за своите постъпки, но и за целия си въ-
тре  шен живот, постоянно пребивавайки във внимание към самия себе 
си. Тази добродетел е несвойствена на миряните, а и не им е необходима.

Но те, дори и да искат, не биха могли да правят това, защото, на ми-
райки се в постоянно движение, или, както е прието да се казва, в свет-
ска суета, не могат да наблюдават себе си толкова внимателно. А и ня-
мат възможност постоянно да откриват своите помисли на духовника. 
Тряб ва да смятаме за голямо щастие, ако можем да се видим със своя 
ду  ховник веднъж в седмицата. Да му разказваме за всичко, което сме 
пре живели през тази седмица, би било бреме и за него, и за нас.

‒ Как да се научим да следим малките, всекидневни грехове и 
по мисли? Как при това „да не прецеждаме комара, а да поглъщаме ка-
ми лата“? Защото най-често забелязваме дребните неща, а жесто ко-
сър дечието, гордостта, равнодушието – не...

‒ Тук трябва да проявяваме разумно отношение, за да не изпадаме 
в прекалена придирчивост. Това не подобава на хората, живеещи в света. 
Дей ствително може да се получи така, че те да прецеждат комара и най-
щателно да разглеждат всякакви свои мисли, бидейки потопени вътре в 
себе си, и в същото време да пропускат да следят своите постъпки.

Трябва да внимаваме не за дреболиите, а за натрапчивостите в на-
шия ум. Ако ни се натрапва някакъв помисъл, значи трябва да го изпо-
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вядаме. Ако сме извършили някакво прегрешение, трябва да раз ка жем 
за него на духовника и да бъдем готови да чуем забележка от него и 
мо  же би дори да получим епитимия. Тоест необходимо е да внимаваме 
над себе си, без да изпадаме в прекалена мнителност.

Мнителността е привидна добродетел, когато ни се струва, че вни-
ма телно следим себе си, каем се, а в действителност просто из върш ваме 
прекомерна мисловна дейност.

‒ Как трябва да протича правилната изповед?
‒ Изповедта трябва да бъде кратка и конкретна. Струва ми се, 

че в тези две думи се състои отговорът на въпроса какво е правилна 
из  повед. Ако говорим прекалено подробно, тогава можем да обърнем 
вни мание на нещо второстепенно, а да пропуснем най-главното. Не бива 
да разказваме за някакви странични обстоятелства, ако те нямат пряко 
от ношение към това, което изповядваме.

В същото време трябва да говорим конкретно, тоест да говорим 
точ  но за един или друг грях, който сме извършили, или за въпрос, 
кой  то ни вълнува. Ето защо, ако разказваме твърде подробно, тогава 
ду  ховникът може да не ни разбере. И тогава по наша собствена вина, 
имен но поради това, че говорим твърде пространно и неточно, може да 
се получи така, че духовникът да не ни даде правилен отговор. И ще 
бъде виновен не той, а нашето прекалено мнително отношение към ста-
ва щото с нас.

‒ Какво да правя, ако с ума си зная, че постъпвам лошо, а със 
сърцето си не чувствам това?

‒ Ако човек знае, че постъпва лошо, то макар и сърцето му да 
мъл  чи, това също е стъпка по пътя на покаянието. Поне да се каем за 
това, което осъзнаваме като грях. Постепенно ще дойде и съчувствие 
към добродетелта, ще се появи и отвращение към греха. Ако търсим 
вед нага най-висшата степен, пренебрегвайки тази, на която стоим, ние 
мо же изобщо да не се придвижим напред. Ще стоим на едно място, без 
ни  какво движение, в смисъл на нравствено развитие.

‒ Как смятате, кои грехове днес са най-опасни и разпространени?
‒ Първо, смятам, че това е грехът на самонадеяността, или, както 

още го наричаме, гордостта, и второ, грехът на нехайството, или иначе 
ка зано, на леността. Леността в духовно-нравствено отношение. От тези 
два гряха произлизат и всички останали.



286

Заради гордостта ни изоставя благодатта и тогава има опасност да 
пад  нем в блудни грехове и пиянство, да извършим много други неща, 
за които разбираме, че са лоши, но не можем да се въздържим, защото 
во  довъртежът на страстите ни увлича. И всичко това се случва, защото 
гор достта ни е лишила от благодатния покров.

Нехайството също е изключително опасно, защото ние чакаме ко-
га всичко ще дойде от само себе си, не проявяваме ревност, не се са мо-
при нуждаваме, и поради това също можем да паднем в най-страшни 
гре хове.

И всичко това ще става дотогава, докато не разберем, че е необ-
ходимо, от една страна, да се смиряваме и да търсим помощ от единия Бог, 
съзнавайки своето пълно безсилие, а от друга – да се самопринуждаваме, 
нали ако сами не правим нищо, и Бог няма да ни помогне. Както казва 
пре подобни Пимен Велики: ако ние се борим, то и Господ ще се бори за 
нас, а ако бъдем лениви, и Господ няма да ни помогне.

Превод: Татяна Филева
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Свещеник Даниил Сисоев

Свещеник Даниил Сисоев е съвременен руски бо го слов 
и духовник, оставил трайна следа в крат кия си живот 
– едва навършил 36 години. Да ниил (Александрович 
Си  соев) е роден през 1974 г. в Москва. От ма лък е 
искал да стане свещеник. Завършва семинария и Мо-
сков  ската духовна академия с научна степен кан  дидат 
на богословските науки. При храм „Свети апо стол 
То ма“ в руската столица, където той слу жи, се раз  ви-
вала усърдна катехизаторска и ми сионерска дей ност. 
Провеждали и курсове за т.нар. „улични ми сио нери“, 
чия то задача била да привличат хора към пра во  славието 
след раз го вори на улицата. На 19 ноември 2009 г. отец 
Даниил е смъртно ранен в храма „Св. ап. То ма“ от два 

пистолетни изстрела. Убиецът избягва. 
Отец Даниил е радетел за честото причастяване, като се обосновава с мнението на Светите Отци 
и учители на Църквата и на по-нови и всепризнати авторитети. 
„Богоносци“ публикува със съкращение неговата брошура „Колко често трябва да се при ча-
стяваме“. Използваният текст е от електронната страница на Ми сио нер ския център „Даниил 
Сисоев“.

ПОДХОДЕТЕ КЪМ ТАЙНИТЕ И СЕ ПРИЧАСТЯВАЙТЕ

Всеки християнин се замисля над въпроса колко често трябва да се 
причастява. Ако се посъветва с различни свещеници, може да чуе мнения 
про тив честото причастяване, както и точно обратното – как може да 
при стъпва по-често към Светата Чаша, особено в светите дни. В някои 
хра мове е останала практиката от съветско време да не се причастяват 
ми ряни по време на Пасха и в Светлата седмица. Какво казва Църквата? 
Как ви са каноните и правилата, определящи колко често вярващите да 
участ ват в Тайнството свето причастие? Настоящата брошура обяснява 
необ ходимостта от честото причастяване, като предлага на читателя 
по   дробно обоснование от творенията на Светите отци и каноните на 
Църк вата.

Колко често трябва да се причастяваме?

Могъщата десница Божия докара на Руската църква огнения бич 
на гоненията. Това стана заради масовото богоотстъпничество. Нака за-
ние то не остана без плодове.
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Докато през Синодалния период на Руската църква сред хората е 
ца ряло безразличие към делата на спасението, изобличавано остро от 
великите светии Игнатий (Брянчанинов), Теофан Затворник, Йоан Крон-
щад ски, то очистителните страдания довели до оздравяване на духовния 
жи вот, което се е проявило в растящото желание за съединяване с Хри ста 
в Тайнството свето причастие. До революцията само единици са се стре-
мели към често приобщаване, а причастяването всеки месец се е смя тало 
едва ли не за подвиг; като цяло, хората пристъпвали към Све та  та Чаша 
веднъж годишно. В годините на гонения причастяването ста вало всяка 
седмица. Така Светият Дух оживотворил сърцата на Божиите чеда.

Руските новомъченици разбирали, че никога не биха могли да 
прео  долеят вълната на гоненията, ако не са укрепени от Тялото и Кръвта 
Христови.

Някои злоупотреби с честото причастяване

Евхаристийното възраждане станало толкова силно, че дори въз-
ник нали някои извращения. През 1931 г. било внесено прошение в Па-
триар шеския Синод за всекидневно служене на Божествена Литургия, 
до ри в делничните дни по време на Великия пост с цел всекидневно 
при   частяване. Синодът решил: „Възможността за често причастяване 
на православните християни е пожелателна, а за тези от тях, които 
преус пяват, причастяването всяка неделя се признава за приемливо. 
Ми сълта за непременното всекидневно причастяване, като често пъти 
неот говарящо на духовната полза на причастниците, тъй като не е в 
съот ветствие с вековната практика на Светата Църква, е вследствие 
на ходатайството на Л. Е. Иванов“. (Указ № 85 от 13.05.1931 г.;  
Сп. „Московска Патриаршия“ 1931, № 5).

Практика на причастяването сега

Независимо от казаното, точно практиката на честото приобщаване 
да ва сили на Тялото на Църквата да понесе богоборческите гонения, 
как то и да се стигне до евхаристийното възраждане през 90-е години на 
ХХ век. По Божи промисъл точно по това време на руски език из лиза 
боговдъхновеното съчинение на светите Никодим Светогорец и Ма ка-
рий Коринтски „Душеполезна книга за постоянното причастяване със 
Све тите Христови Тайни“, която претърпява няколко издания. 

1 

1 Книгата е издадена на български език от издателство „Богоносци“ през 2013 г. – бел.ред.
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Опирайки се на преки и ясни свидетелства на Свещеното Писание, 
на каноничното право и светите Отци, книгата доказва необходимостта 
от възможно по-често и благоговейно причастяване и се опровергават 
всич ки неубедителни възражения против. Тази творба толкова точно 
и ясно излага здравото учение на Църквата, че сякаш след нея не е по-
треб но нищо друго. Неслучайно повечето опитни и авторитетни съ вре-
мен  ни свещеници са за честото приобщаване с Чашата Господня, което 
по казват и резултатите от Московското пастирско съвещание от 1996 
– 2006 година.

За съжаление, по време на евхаристийното възраждане израства 
не само пшеницата на чистото Православие, но и плевелите на без-
раз  личието и духовната леност, оправдавани с препратки към прак-
ти    ката от времето на Синодалния период на Руската църква. Ако по-
ве  чето авторитетни свещеници се застъпват за възможно по-честото 
приоб щаване със Светите Христови Тайни, което съответства на 
прак  тиките на другите поместни църкви, а също и на практиката 
на Света Гора, то някои отци (най-вече ръкоположени по времето на 
СССР) не допускат благочестивите християни до Христа. Те твърдят, 
че твърде честото причастяване води до прелест и снижаване нивото 
на духовен живот. За съжаление, тази тенденция е намерила подкрепа 
в авторитетното за мнозина с безкомпромисната си позиция в защита 
на Православието списание „Благодатен огън“ (брой 16, М., 2007). В 
него са публикувани две статии против честото причастяване (от про-
то йерей В. Правдолюбов – „Истинският смисъл на съвременната про-
повед за свръхчестото причастяване“ и от свещениците И. Белов и Н. 
Ка верин – „Свръхчестото причастяване и обновленчеството“) под 
гриф „богослужебна контрареформация“.

Може да се каже, че това е манифест на борци срещу хората, които 
искат да се съединят с Христа.

В какво са прави противниците на честото причастяване?

Най-напред да кажем с какво сме съгласни с авторите. Дей стви  -
телно, някои застъпници на честото причастяване се опитват да на пра-
вят от приобщаването с Христа просто форма на единство с цър ков ната 
община.

Действително, Свещеното Писание казва, че причастяването съз-
да ва единството в Църквата: „Защото един хляб, едно тяло сме ние мно-
гото, понеже всички се причастяваме от един хляб“ (1 Кор. 10:17). Но, 
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най-напред ние се стремим да се съединим не с хората, а с Бого чо века. 
Понеже, според думите на Йоан Лествичник, земното не може да из цели 
земното. Самото причастие е лекарство за безсмъртие, което ни въ веж-
да в Божествената Вечност. Църквата се строи именно от Небесата. 
Точ  но в Чашата се преодолява ненавистното разделение на този свят. 
Ак  центът на обновленците за единството на хората, по същество, се ко-
ре  ни в това, че за мнозина от тях причастието не е реалното Тяло на 
Хри ста, а е символ. За здравия православен ум това е еретически подход 
към Евхаристията и е напълно неприемлив.

Лъжливите възгледи на противниците на честото прича-
стяване

От верните неща по-горе ревнителите често пъти правят лъжливи 
изводи: като че, само по себе си, честото приобщаване ни лишавало от 
бла гоговение. Не, страхът Божи не зависи от външни фактори (такива, 
ка то честото причастяване, честото ходене в Божия храм и т.н.). Той за-
ви  си само от внимаването за нашето собствено сърце. Ако ревнителите 
са прави, трябва ли всички свещеници да загинат? Вечният Живот 
би ги погубил заради тяхното често причастяване! Излиза, че свети 
Йоан Кронщадски не е бил прав, като е служил литургия всеки ден и 
e призовавал хората към максимално често причастяване. Или той не е 
чо век, а същество с друга природа? Та нали Самият Господ Спасител 
гледа не времето, в което идват пристъпващите, а техните сърца? Нима 
све тите апостоли, като са общували всеки ден с Христос, заради това са 
се лишили от благоговение?

Не, такова учение е чуждо на светите Отци. Според прекрасните 
ду  ми на преподобни Йоан Касиян Римлянин: „Макар и да знаем, че не 
сме без грях, не бива да се отклоняваме от светото причастие... И кой-
то бъде по-чист духом, той ще види себе си нечист, и още повече ще 
на мери причини за смирение, нежели към въздигане... Ние не бива да се 
от далечаваме от Господнето причастие заради това, че се съзнаваме 
за грешници, но още повече и повече трябва да бързаме към Него с жаж-
да за излекуване на душата и очистване на духа. Само с такъв сми  рен 
дух и вяра, и като съзнаваме недостойнството си да приемем та кава 
благодат, още повече бихме поискали лечение на нашите рани. Прочее, 
не трябва да приемаме достойно причастие веднъж в годината, както 
постъпват някои живеещи в манастирите, които оценяват до стойн-
ство то, освещаването и благотворността на небесните Тайнства по 
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друг начин: че според тях светите Тайнства трябва да бъдат прие-
мани са мо от светци и непорочни. По-добре би било да се мисли, че 
те зи Тайн ства за приобщаване с благодатта ни правят по-чисти и по-
свети“. (Събеседвания. 23, 21).

Подобен съвет се съдържа и във „Въпроси – отговори“ от препо-
доб ните Варсануфий и Йоан: „И така, не си забранявай да пристъпваш, 
осъждайки себе си като грешник, а признавай, че грешникът, като при-
стъпва към Спасителя, се удостоява да получи опрощаване на греховете. 
И в Писанията виждаме пристъпващи към Него с вяра, които слушат 
онзи Божествен глас: „Опрощават ти се многобройните грехове“. Ако 
пристъпващият към Него би бил достоен, той не би имал грехове; но 
той както е бил грешник и длъжник, така е и получил прощаване на 
греховете. Послушай Самия Господ, Който казва: „Аз Съм дошъл да 
призова не праведниците, а грешниците към покаяние“. И още: „Не 
здра вите, а болните имат нужда от лекар“. И така, признавай себе си 
за грешен и болен и пристъпи към Могъщия, за да се спаси погиващият“ 
(отговор 460).

„Когато грешниците пристъпват към Светите Тайни като 
съкру шени и просещи милост, такива Господ лекува и прави достойни 
за Своите тайнства, казвайки: „Аз Съм дошъл да призова не пра вед ни-
ци те, а грешниците към покаяние“. И още: „Не здравите имат нуж да 
от лекар, а болните“. Никой не бива да се има за достоен за при частие, 
а да казва: аз съм недостоен, но вярвам, че се освещавам с причастието. 
И на такъв се изпълнява всичко според вярата му в на шия Господ Иисус 
Христос“ (отговор 461).

Свещеното Писание за честото причастяване

Къде могат да бъдат открити критериите за правилност на едната 
или на другата практика? Отговорът е прост – в Свещеното Писание и 
в прославените отци на Църквата от първите векове на християнството. 
По думите на великия Никодим Светогорец (който, впрочем, е и съ-
би  рачът на „Добротолюбие“ – образцов учебник за духовен живот), 
„На  шият Господ Иисус, преди да утвърди Тайнството причастие, е 
ка  зал: Хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за 
живота на света“ (Иоан. 6: 51). Тоест, храната, която Аз искам да ви 
дам, това е Моята Плът, която Аз искам да отдам за оживотворяването 
на целия свят. Това означава, че Божественото причастие за вярващите е 
необходимата съставна част от духовния и според Христос живот. Този 
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духовен и според Христос живот не бива да угасва и да се прекъсва (как-
то казва Апостолът, „Духа не угасяйте“ (1Сол. 5:19). Той трябва да бъде 
по стоянен и непрекъснат, така че живите не за себе си да живеят, а за 
По гиналия за тях и Възкръсналия (според същия Апостол – 2 Кор. 5:15). 
Тоест, да могат живеещите верни да живеят живот вече не собствен и 
плътски, а живот в Христа, Който за тях е умрял и възкръснал. За необ-
ходимостта от такъв начин на живот е необходимо и Божественото при-
ча стяване.

Господ говори повелително и на друго място: истина, истина ви 
каз вам: „Ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта 
Му, не ще имате в себе си живот“ (Иоан. 6: 5З). От тези думи става 
ясно, че Божественото причастие за християните е толкова необходимо, 
кол кото е необходимо и самото Кръщение. По отношение на двойното 
по веление, което Той е казал за Кръщението, Той е казал същото и за 
Бо жественото причастие. За Светото кръщение Господ е казал: „Исти-
на, истина ви казвам, ако някой не се роди от вода и Дух, не може да 
влезе в царството Божие“ (Йоан 3: 5). За Божието причастие е казано и 
друго подобно нещо: „Истина, истина ви казвам: ако не яде те Плътта 
на Сина Човешки и не пиете Кръвта Му, няма да имате жи вот в 
себе си“. И така, както без Кръщението никому не е дадено да живее 
духовен живот и да се спаси, така е невъзможно и за никого да живее 
без Божието причастие. Доколкото между тези двете (тайнства) има 
раз личие, Светото кръщение се случва само веднъж, а за Божието при-
частие са необходими две неща: първо, то трябва да се извършва, а вто-
ро, да се извършва постоянно. Освен това, когато Господ е предавал това 
Тайнство на Своите ученици, Той не им го е казал под формата на съвет: 
Кой то иска, нека приема Моето Тяло и Моята Кръв, както впрочем е 
ка  зал: „Ако някой иска да върви след Мене“ (Мат. 16: 24) и „ако искаш 
да си съвършен“ (Мат. 19:21), а е провъзгласил повелително: „Вземете, 
яжте: това е Моето тяло“ и „Пийте от нея всички; защото това е 
Моя та кръв на новия завет“ (Мат. 26: 26–28). Тоест, заръчвам ви, за ве-
ща  вам ви, повелявам ви в дълг. И казва отново: „Това правете за Мой 
спо мен“ (Лук. 22: 19), което значи – това Тайнство Съм ви го дал, за да 
се извършва то не един или два, или три пъти, а всекидневно (както го 
обя снява божественият Златоуст) за спомен на Моите страдания, Моята 
смърт, цялото Мое домостроителство на спасението.

С тези думи Господ показва два необходими момента в при ча стие-
то: единият се изразява със задължителна форма, а другият – в про-
дъл  жителност, за която говори думата „правете“, от което става ясно, 



293

че ни се заповядва не просто да се причастяваме, а да се причастяваме 
не прекъснато. И така, вече всеки вижда, че на православния не се поз во-
лява да нарушава заповедта, независимо какъв чин има той. На него му 
се вменява в дълг и задължение да пази това непременно, като го прие-
ма за заповед и утвърждаване от самия Владика.

Божиите апостоли, следвайки неотменно заповедите на Господа, 
още от самото начало проповядвали Евангелието при всеки удобен слу-
чай. Те се събирали с всички верни на тайни места заради опасността 
от юдеите (виж: Иоан 20:19), поучавали християните, молили се и из-
върш  вали Тайнството, причастявали себе си и всички събрани, както 
сви    детелства апостол Лука в книга „Деяния на светите апостоли“. Там 
той казва, че три хиляди повярвали в Христа в деня на Петдесетница, 
се кръстили, пребивавали с апостолите, за да слушат от тях учението и 
да придобият полза, молили се с тях и се причастили с Тайните, за да се 
осве  тят и утвърдят в Христовата вяра. „И постоянствуваха в учението на 
апо столите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите“ (Деян. 2: 
42) (Преп. Никодим Светогорец. Св. Макарий Коринтски, „Душе по лез  на 
книга за постоянното причастяване със Светите Христови Тай ни“, 1-2).

В Свещеното Писание не е казано нищо за ограничаване по време 
на допускане до Светите Тайни. Единственото ограничение се отнася не 
до времето, а до състоянието на човешкото сърце.

www

Първото, което Апостолът забранява, е да се пристъпва към при ча-
стие поради жертвоприношение: „Не можете да пиете Господня чаша 
и бесовска чаша; не можете да участвувате на Господня трапеза и на 
бесовска трапеза. Или ще възбудим ревнуване у Господа? Та по-силни 
ли сме от Него?“ (1 Кор. 10: 21–22). Това изискване е особено актуално 
се га, когато дори въцърковени християни дерзаят да се приобщят със 
Све тите Тайни, като при това ядат или маца (ритуален безквасен хляб 
в юдаизма, който се яде по време на еврейската Пасха – бел. ред.), или 
жерт вено месо от ислямските празници (курбани – жертвени животни, 
кои то се колят в името на Аллах – бел.ред.). Но, по въпроса за мнима 
вре  да за душата честото причастяване няма никакво отношение към те-
зи думи. Затова отрицателите често пъти се позовават на други думи 
на апостол Павел: „Но тъй, както се събирате заедно, това не значи, 
че ядете Господня вечеря; защото всеки бърза да изяде преди другите 
своята вечеря, тъй че един остава гладен, а друг се опива. Нямате ли 
къщи, за да ядете и пиете? Или презирате църквата Божия и за сра-
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мяте ония, които за немотни? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за 
то ва? Не похвалявам. Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а 
имен но, че Господ Иисус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и по-
благодари, преломи и каза: вземете, яжте, това е Моето тяло, за вас 
пре ломявано; това правете за Мой спомен. Взе също и чашата подир ве-
черя и каза: тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете, кол-
чем пиете, за Мой спомен. Защото, колчем ядете тоя хляб, и пиете тая 
ча ша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, 
кой то яде тоя хляб, или пие чашата Господня недостойно, 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 
Тя лото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и 
уми рат доста. Защото, ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да 
бъдем съдени; а бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не 
бъдем осъдени заедно със света. Затова, братя мои, кога се съ би ра те 
на вечеря, чакайте се един други. Ако пък някой е гладен, нека яде вкъ-
щи, за да се не събирате за осъждане. А останалото ще наредя, кога 
дой да“ (1 Кор. 11: 20–34).

От този логически текст се извежда следващата логическа връзка: 
опасно е да се причастяваме недостойно, като не разсъждаваме за Тя ло -
то и Кръвта Господни. Ако се причастяваме често, не е възможно да за-
пазим благоговението. Следователно, трябва да се причастяваме ряд ко.

Апостол Павел обаче не е казал „причастявайте се рядко“, а е по-
со чил да изследваме сами себе си, а гладните да ядат вкъщи.

От това се вижда, че апологетите на рядкото причастяване из полз-
ват Словото Божие като повод за развиване на собствените си мисли. 
Сло вото Божие съвсем не изисква ограничаване на приобщаването за 
из вестно време, а повелява да очистим сърцето си с разкаяние за гре хо-
вете, да имаме желание да ги изправим и тогава да пристъпим към Ча-
шата. Свети Йоан Златоуст обяснява тези думи така: „Ние се стараем 
не затова, че ще пристъпим приготвени, очистени от всичко зло и с 
пъл но благоговение, а защото е празник и тогава пристъпват всички. 
Не така заповядва апостол Павел. Той признава само едно време за 
уча стие в Тайнството причастие – времето, когато съвестта ни е 
чи ста. Ако ние не пристъпваме към материалната трапеза, когато 
стра даме от треска, за да не се предадем на смърт, то по-добре да 
не се докосваме до Трапезата с порочни пожелания, които са по-лошо 
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нещо и от треската. Под порочни пожелания аз разбирам както те-
ле  сните, така и користолюбието, гнева, злопаметността и въобще 
всич  ки порочни наклонности (виж. Кол.3:5-7, бел.ред.). Пристъпващите 
тряб ва да се очистят, да преобърнат всичко това в чиста жертва, а 
не с небрежност и леност, като по принуда, защото е празник и така е 
прието. От друга страна, когато има съкрушение и готовност, не бива 
да се отказваме, само защото не е празник. Празник са извършените 
добри дела, благочестието на душата и строгостта на живот. Ко-
га то ти имаш всичко това, можеш да празнуваш всякога и всякога да 
при  стъпваш (към светото причастие, б. пр.) Затова и Апостолът каз ва: 
„да изпитва себе си“ всеки, „и по този начин“, насърчава да се изпит-
ваме не един другиго, а сами себе си, като си правим съдилище без гла-
сност и изобличаване без свидетели“ (Беседи върху Първо Послание 
към Коринтяни 28:1).

Блаженият Теофилакт Български също обяснява тези думи по по-
до  бен начин: „При Павел, когато някакво предложение по необ хо ди-
мост влиза в друго, той обикновено изследва и последното. Така е и 
се га. Преди това имало разговор за трапезата. Но, тъй като той за-
поч   нал да говори за Тайните, се върнал към предишния разговор, като 
към особено необходим и, като посочил като най-висше благо това да 
пристъпиш с чиста съвест, казал: аз не ти изпращам съдии да те съ-
дят, а ти изпращам теб самия. Оправдай се пред своята съвест и при-
стъ пи не когато идат празници, а когато намериш себе си за чист и 
достоен“ (Тълкувание на Първо послание до Коринтяни).

По този начин светителят Йоан Златоуст и блаженият Теофилакт 
раз бират думите на Апостола, противно на привържениците на рядкото 
приоб щаване. Апостол Павел е убеден, че човек е длъжен сам да очисти 
своя та съвест със смирение, съкрушаване заради греховете, при което 
чо  век трябва да бъде свидетел сам на себе си. В Руската Църква (за раз-
ли ка от Източните патриаршии) са се отдалечили от този принцип, въ-
веж дайки задължителната изповед преди причастието. Впрочем, това е 
по лезно за нашето отслабнало общество, което често пъти не смята за 
грях дори аборта.

От друга страна, е важно да се помни, че на свещеника не е дадено 
пра во нито от Бога, нито от Църквата да не допуска до причастие те-
зи, които не са направили смъртни грехове и, разкайвайки се за всеки-
днев ните си прегрешения, искат да се причастят с великите Светини. 
Ние виждаме, че противниците на честото причастяване нямат за това 
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сви детелства от Свещеното Писание; техните позовавания на словото 
Божие противоречат на обясненията на светите Отци, което е забранено 
от 19-о правило на Трулския Събор.

Църковните канони за честото причастяване

Неслучайно на противниците на честото причастяване се налага 
да претълкуват грубо каноническите определения, отнасящи се пряко 
до този въпрос. Та нали три църковни правила регламентират въпроса за 
че стотата на приобщаването на неотлъчените от Църквата християни. 
Осмо правило на светите апостоли наказва свещенослужител, който от-
ка же да се причасти по време на литургията, а 9-о правило налага епи-
ти мия и на мирянина, който не участва в причастяването. Цитираме 
са мия текст на този канон: „Всички верни, влезли в църквата, и слушащи 
Пи санията, но не пребиваващи в молитва и в светото причастяване до 
края, вършат безчинство в църквата и, както подобава заради цър ков-
ното общение, следва да се отлъчват“.

Смисълът на това правило е достатъчно очевиден. Според обя сне-
нието на големия тълкувател на каноните патриарх Теодор Валсамон, 
„определенията на настоящите правила са прекалено строги, по не же 
предвиждат отлъчване на тези, които са в църквата, но не оста ват до 
края и не се причастяват. И други правила (80-о правило на VI Вселенски 
Събор и 11-о правило на Сердикийския събор) имат по доб ни определения. 
Целта е всички да са подготвени и достойни за при частяване, като се 
осъждат на отлъчване тези, които не се при ча стяват в три неделни 
дни“. Йоан Зонара обяснява този канон така: „Настоящото пра-
вило изисква по време на извършване на светата жертва всички да 
са до края на молитвата и светото причастие. Понеже тогава се е 
изисквало и миряните да се причастяват постоянно. Съществува пра-
ви ло на Сердикийския събор и друго на Трулския, както и още едно на 
Ан тиохийския събор, предписващи отлъчване на този, който присъства 
на богослужението три неделни дни, но не се причастява“ (Правила на 
светите Апостоли и светите Отци с тълкувания, — М., 2000. С. 28–29). 
За да се изключи всяка възможност този канон да бъде разбран по друг 
начин, Църквата постановява с 2-о правило на Антиохийския събор: 
„Всички влизащи в църквата и слушащи свещените Писания, но по 
някакво отклонение от реда не участват в молитвата с народа или се 
от вращават от причастяването със светата Евхаристия, да бъдат 
от лъчени от църквата до тогава, докато се изповядат, покажат пло-
дове на покаяние и поискат прошка. Едва тогава могат да бъдат вър-
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нати в Църквата“. В обяснение на това правило Зонара пише: „Отците 
са определили, че влизащите в църквата, които не пребивават в молитва 
и не се причастяват по някаква безчинна, а не по благословена причина, 
да бъдат низвергнати от Църквата, тоест отлъчени и оставени извън 
съ бранието на верните. В случая за отклонение отците имат предвид 
не ако някой ненавижда Божественото причастяване и затова не при-
стъп ва към него, а когато някой го избягва заради благоговение или 
заради смиреномъдрие. Защото, ако ли поради ненавист и отвращение 
към светото причастие се отклоняват от него, то биха били под-
хвър лени не на отлъчване, а разбира се, на отсичане от Църквата – на 
ана тема“ (Правила на светите Поместни събори с тълкувания, – М., 
2000. С. 144, така пише и тълкува този канон и Аристан). Така, съгласно 
каноните, трябва да се обясни не на този, който е пожелал да се причасти 
по време на литургията, а на този, който се е отклонил от причастието.
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„Благословената причина“, както виждаме, не може да бъде „бла-
го  говение“ пред светините или „смиреномъдрие“, което про тив ни ци-
те на честото причастяване смятат за много голямо нещо. Напротив, 
ка ноните предвиждат за такива „благоговейни“ строго наказание. Ако 
се обърнем към авторитета на Златоуст, такава причина може да бъ де 
вътрешна страст (например, раздразнение сутрин рано в неделя). Ка-
но ните добавят и такива неща, като осквернение, предизвикано въж де  -
ление или месечен цикъл у жената. Точно за такива, по думите на Вал  -
са мон, е предназначен и антидора (от гр. ез. „вместо даровете“, „вме-
сто причастие“ – това е правилното наименуване на благословения 
хляб, който се раздава на края на службата, а не, както неправилно се 
на зовава в славянските църкви – нафора, бел. ред.). Също така Валсамон 
каз ва, че против това правило не грешат тези, които след четенето на 
Еван  гелието заедно с оглашените излизат от храма. Но, норма, въпреки 
всич ко, се явява причастяването на всяка литургия, на която присъства 
хри стиянинът, но не по-рядко от три седмици. Православният хри-
стия   нин, съхраняващ Никейската вяра, не изпада в смъртни грехове и 
съблюдаващият каноничните пости (според типика на БПЦ това са сре-
ди те и петъците, както и постните периоди преди големите празници, 
бел. ред.) (включително и евхаристийния – от полунощ, б.а.), има право 
да се причастява, докато не е доказано обратното.

Накрая, в полза на възможното често причастяване говори и 66-о 
пра  вило на VI Вселенски събор: „От светия ден на възкръсването на 
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Хри ста Бога до новата седмица, през цялото това време, верните са 
длъжни непрестанно да се упражняват в псалмите и пеенето на ду -
ховни песни в църквите, радвайки се и тържествувайки в Христа, и в 
четенето на Божествените писания с внимаване, и на Светите Тай ни 
наслаждавайки се. Защото по този начин с Христос заедно ще въз-
кръс нем и ще се възнесем. От тук и в речените дни да не се правят 
кон ски надбягвания или други народни зрелища“.

Този канон често пъти грубо се нарушава. Малко ли е, че в някои 
дей стващи храмове в самата пасхална нощ не причастяват със Светите 
тай ни, пряко нарушавайки каноните и в противоречие на Златоуст: 
„Тра  пезата е богата: наситете се всички от нея! За блудните синове 
не бесният Отец е заклал угоен Телец: никой да не излезе гладен! Всич ки 
се насладете от този пир на вярата, всички се възползвайте от бо гат-
ството на благостта!“ (виж. Похвално слово за Пасха от св. Йоан Зла-
тоуст, включено в Служебника на свещеника, бел. ред.), но и отказват 
при частие на верните християни по време на Светлата седмица. Така, та-
зи година в Светли понеделник, в три храма отказали причастие на една 
пра вославна християнка, спазвала точно Великия пост! Това е крайно 
по тъпкване на каноните в името на „преданието на старците“. Според 
думите на Валсамон, „всички верни трябва, ако е възможно, всеки ден 
да са готови да се причастят със светите Христови Тайни, както за 
това и преди е казано в други правила. Инак можем да попитаме: по 
какъв начин при така определените правила, в продължение на три 
дни в тази седмица, занаятчиите вършат работата си? Мисля, че те 
постъпват лошо“ (Правила на светите Вселенски събори с тълкувание, 
– М., 2000. С. 499).
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Виждаме, че църковните канони по всякакъв начин се стараят да 
облекчат достъпа на верните и благочестиви християни до светата Ча-
ша, при това, затваряйки пътя за иноверците и погълнатите от смъртни 
гре хове. Този подход произтича пряко от Свещеното Писание и е по-
твър  ден от учението на отците на Църквата, но и това се отхвърля от 
привържениците на рядкото причастяване. За тях е казано в Евангелието: 
„Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите 
на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат“ (Мат. 23:4). 
Те престъпват Божията заповед заради преданието на старците (виж: 
Мат. 15:2,3). Прав е преподобни Никодим Светогорец, като изобличава 
такива: „Тези свещеници, които не причастяват християните, при стъп-
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ващи към Божественото причастие с благоговение и вяра, се осъж-
дат от Бога като убийци, съгласно написаното от пророк Осия: „Тъй 
сбир щи на свещеници убиват по пътя за Сихем и вършат мръсотии“  
(Ос. 6:9). С други думи, свещениците са скрили пътя, и волята, и за-
по ведта Божия, и като не я обявявали, са убили по пътя за Сихем и 
са сътворили беззаконие сред Моя народ. Само аз дето се удивявам 
и недоумявам, че се намират такива свещеници, които да прогонват 
при  стъп ващите към Тайните. Та нима те дори не се замислят в крайна 
смет  ка за това, че думите, които самите те изричат, се оказват лъжа. 
Та нима самите те в края на Литургията не възгласяват високо и не 
при  зо вават всички верни, казвайки: „Със страх Божий, с вяра и любов 
при  стъ пе те“. Тоест, подходете към Тайните и се причастявайте; а 
после самите те, отричайки се от своите думи, гонят пристъпващите. 
Аз не знам как мо же да бъде наречена такава неправда“.

Светите Отци за честото причастяване

Ако се обърнем към светоотческото наследство, ще видим толкова 
много свидетелства за ползата от честото причастяване, че в тях капката 
на свидетелствата на противниците просто ще потъне. Достатъчно е да 
прегледаме списъка на светците, които се изказват в полза на често при-
частяване, за да се убедим, че тази практика е неотменна част от Све-
ще   ното Предание. За честото причастяване се застъпват свети Игнатий 
Бо гоносец, Юстин Философ, африканските мъченици, Киприян Кар та-
генски, Атанасий Велики, Амвросий Медиолански, Василий Велики, 
Гри горий Богослов, Григорий Нисийски, Йоан Златоуст, Генадий Кон-
стан тинополски, Кирил Александрийски, Онуфрий Велики, Макарий 
Ве лики, Антоний Велики, Варсануфий Велики, Йоан Пророк, Исихий 
Йе русалимски, авва Аполоний, Йероним Стридомски, Теодор Студит, 
Йоан Касиан Римлянин, Никодим Светогорец, Макарий Коринтски, 
Нек   тарий Егински, Йоан Кронщадски, Алексей (Мечьов), Серафим 
(Звез  дински) и още много други. Не малко цитати, потвърждаващи 
това, могат да се намерят в прекрасните творби на преподобни Никодим 
Све  тогорец.

Тук, в качеството на свидетелства, ще приведем само някои от тях.

Свети Йоан Златоуст пише следното:

„Забележително е, че много хора, просто както се случи, повече 
спо ред обичая и установения ред, отколкото според разсъждения и 
съз нание, се причастяват с Тялото Христово. Настъпило е, казват те, 
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вре мето на светата Четиридесетница, или пък Богоявление, и всеки, 
ка къвто и да е (по вътрешно разположение), трябва да се причастява с 
Тайните. Но, не времето дава право да се пристъпи (към Тайнството), 
защото на празника Богоявление и Четиридесетница пристъпват не 
са мо достойните, но и тези, които имат светлина и чистота в душата 
си. С тези качества пристъпвай винаги, без тях – никога. Понеже все-
ки път, казва (апостолът), когато ядете този хляб и пиете от тази 
ча ша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той (виж. 
1Кор. 11:26), т.е. извършва се възпоминанието за нашето спасение и за 
Неговото благодеяние. Спомни си само с какъв страх са пристъпвали 
към участие в древните жертвоприношения. Какво ли не са правили, 
как во ли не са вършили предварително?! Хората, най-напред, всякога са 
се очиствали. Как ти, пристъпващият към Жертвата, пред която Ан-
гелите треперят, определяш извършването ѝ в уреченото време? Как 
след това ти ще застанеш пред съдилището Христово, ти, който с 
нечисти уста и ръце си се осмелявал да приемаш Неговото Тяло с не-
чи ста уста и с осквернени ръце? Ти не би се осмелил и царя да целунеш 
по челото, когато от устата ти излиза неприятен мирис: как тогава 
със зловонна душа дръзваш да целуваш Царя Небесен? Такава постъпка 
е оскърбление за Него. Кажи ми, ти би ли дръзнал с немити ръце да 
при стъпиш към жертва? В малкото се показва такава предпазливост, 
ти пристъпваш ли и дерзаеш ли по отношение на великата Жертва, 
ако имаш нечиста душа? Та нали, тя е в ръцете ни само временно, но 
прониква напълно в душите ни.

Ако ти не си достоен да се приобщиш, то ти не си достоен и за 
уча стието (в литургията на верните), а това значи и в молитвите. Ти 
чу ваш как дяконът възгласява: елици в покаянии, изидите все. Които не 
се приобщават, са в покаяние. Ако и ти си в покаяние, не си длъжен да 
се причастиш, защото не всички приобщаващи се са от тези, които се 
каят. Защо след като (дяконът) призовава: излезте, които не можете 
да се молите, ти продължаваш да стоиш безсилно? Нима ти не си от 
те зи, които се каят, а си от тези, които се приобщават? И не обръ-
щаш на това никакво внимание, може би смяташ, че това е нещо ни-
щожно?“.

Безгрижието – ето това е, което ни прави недостойни.

„Синовете ти – е казано – като маслинени клони около твоята 
трапеза (Пс. 127:3). Нека да няма у вас нищо ветхо (старо), нищо диво и 
грубо, нищо незряло! Само така новоизраслото ще даде плод, при това 
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плод дивен, като маслинени клони, които ще обрамчат трапезата и 
при това не просто ей така, а със страх и трепет“ (Йоан Златоуст, 
Беседи на Посланието към Ефесяни Беседа 3. 4–5).
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Какви страшни думи изрича Златоуст! Те поразяват сърцето като 
гръм! Какво отговарят на това противниците на честото причастяване? 
Те казват, че целта на Златоуст е не да убеждава за често причастяване 
и стремеж към изцеление от греховете, а просто да покаже искреното 
ду шевно съкрушение на човека, проумял своята греховност. Как могат 
да бъдат разбирани тези думи? Това е пряко изопачаване на казаното от 
светиите! Къде е страхът Божи у тези, които си позволяват да пишат по-
доб ни неща?! – Тук логиката на светците е очевидна. Те искат не просто 
признаване на греховете, а тяхното изправяне; изискват и непрекъснато 
пребиваване с Христа. Той ни призовава към всеобща святост, а нашите 
отрицатели на причастяването – към всеобща леност и разпуснатост. Аз 
не бих се възмущавал, ако те не изискваха от хората висота, каквато не 
е необходима.

Те казват на хората: „Сега времето е такова, че светото не мо-
же да съществува, така че, въобще не се опитвай. А, за да не про гне-
виш силно Господ, то причастявай се по-рядко“. – И такова нещо някои 
приемат за следване на предците!? Та нали точно такъв подход пре по-
доб ни Симеон Нови Богослов нарича най-лошият подход сред всички 
ере си? За да потвърди точно верността на светоотческото предание, 
пре подобни Никодим привежда текста на посланието на св. Василий 
Ве лики към Кесарий (писмо 89 (93)): „Добро и полезно е всеки ден да се 
при частяваме и да приемаме светото Тяло и Кръв Христова, защото 
Са мият Христос ясно казва: „Който яде Моята плът и пие Моята 
кръв, има живот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден“ (Йоан. 
6:54). Впрочем, причастяваме се четири пъти всяка седмица: в деня 
Го споден, в сряда, в петък и събота, а така също и в други дни, ако 
се чества паметта на някой светец“ (Творения на светия наш отец 
Василий Велики. Писма. — Минск, 2003. С. 150 – 151).

Тук светецът отговаря пряко на измислицата на отец Владимир 
Прав долюбов, че сякаш тогава в Кесария не са се причастявали много че-
сто. Това послание влиза в допълнителните канони на Източните църкви 
и Сърбия. Неговото значение за нас е огромно, защото в противовес със 
съвременните измислици, „ревнивият“ вселенски учител ясно говори 
за извънредната полза от максимално честото причастяване. Затова, 
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когато свещеникът съветва да се причастяваме колкото е възможно по-
често, той просто повтаря смирено учението на вселенските светители, 
а спорещите с него – спорят с Църквата. Що се отнася до вредата от 
ряд  кото причастяване, то тя е очевидна. Достатъчно е да си спомним 
слу чая от житието на преподобни Макарий Велики:

„Един нечестив египтянин се разпалил от нечиста любов към 
омъ  жена красива жена, но не успявал никак да я склони да измени на 
своя съпруг, тъй като тя била целомъдрена, добродетелна и обичала 
своя мъж. Като искал силно да я обладае, египтянинът изпратил при 
нея магьосник с молба да направи така, че жената да го заобича или 
съ пругът ѝ да я възненавиди и да я прогони далече. Чародеят, като по-
лу чил богати подаръци от египтянина, приложил своите обичайни въл-
шебства, като се опитал със силата на вълшебния чар да съблазни це-
ло  мъдрената жена да извърши глупава постъпка. Но, след като той не 
успял да склони непоколебимата душа на жената към грях, чародеят 
оча  ровал очите на всички, които поглеждали към нея, като направил 
така, че те да не виждат в нея човешко същество, а животно под формата 
на кон. Мъжът на същата тази жена, като се върнал у дома, с ужас видял, 
че в леглото му лежи не неговата съпруга, а кобила. Той се обърнал към 
нея с думи, но не получил никакъв отговор, само забелязал, че тя из пада 
в ярост. Като се досетил, че това трябва да е неговата жена, той раз брал, 
че е направено някакво зло. Човекът започнал да плаче, след това по ви-
кал в дома си презвитерите и им показал жена си. Те обаче не мо жели 
да разберат, че пред тях е човек, а не животно, тъй като и техните очи 
би ли омагьосани. Минали три дни, откакто жената се привиждала на 
всич ки като кон. През това време тя не се хранила, защото не можела да 
яде нито сено, като животно, нито хляб, като човек. Тогава мъжът ѝ си 
спомнил за преподобни Макарий и решил да я заведе в пустинята при 
светеца. Като ѝ надянал юзда, както се полага на животно, той поел към 
жилището му. Когато се приближил до килията на преподобния, ино-
ците, които били наблизо, възнегодували и попитали какво иска той с 
този кон, че напира да влезе в манастира. Мъжът им отговорил:

– Аз дойдох тук, щото това животно, по молитвите на свети Ма-
ка рий, да получи милост от Господа.

– Кога се случи това лошо нещо с нея? – попитали иноците.
– Животното, което виждате – отвърнал им човекът, – е моята 

же на. Как тя се е превърнала в кон, не знам. Но вече минаха три дни, 
откакто това се случи, от тогава тя не приема никаква храна.
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Като изслушали неговия разказ, братята тозчас побързали да 
оти  дат при преподобния Макарий, за да му разкажат, но той вече бил 
получил откровение от Бога и се молел за жената.

Когато иноците му разказали случилото се и му посочили до ве де-
но то животно, преподобният казал:

– Вие самите сте подобни на животни, тъй като вашите очи виж-
дат скотския образ. Тя, както е създадена като жена, така и си остава 
та кава, не е променила своята човешка природа. Но на вас само ви се 
стру ва, че виждате животно, защото жената е жертва на магьосническо 
ча родейство.

След това преподобният осветил вода и с молитва я излял върху 
пра ведната жена. Тозчас тя приела човешки облик. Макарий ѝ дал на-
став ления да ходи по-често в Божия храм и да се причастява със светите 
Христови Тайни.

– Това ти се случи – казал преподобният, – защото вече минаха 
пет седмици, откакто не си се причастявала с Божествените Тайни. По-
сле, като дал наставления и на мъжа, и на жената, светият ги отпратил с 
мир.

www

Ето до какви беди довеждат хората тези, които ги отблъскват от 
Светата Чаша. Сега, когато в света цари разгулът на магията и окул тиз-
ма, да бъдат оттласквани хората от защитата Христова е просто пре-
стъп   ление, застрашаващо с неочаквани последствия. Известно е, че 
зли   те духове не могат да нападат тези християни, които благоговейно 
и често пристъпват към Христовите Тайни. За това е говорил още пре-
по   добни Йоан Касиан: „Защо обладаните от зли духове се отлъчват от 
причастяване с Господа?“ – „Ако ние споделяме това мнение и вяра, че 
всичко произлиза от Господа и всичко се прави за полза на душата, няма 
да ги презираме толкова много, но ще се молим за тях непрестанно, 
като за своите членове и ще им състрадаваме от цялото си сърце, 
с пъл но разположение. Когато страда един член, с него страдат 
всички членове. Трябва да знаем, че без тях, като свои членове, ние не 
можем да се усъвършенстваме напълно... Нашите старци не само не 
са им за бранявали светото причастие, а напротив – смятали са, че 
ако е въз можно, то трябва да им се дава всеки ден... След приемането 
му, то е като парещ пламък, прогонва духа, заселил се в същия този 
член... Колкото повече обсебеният се отклонява от духовното лечение, 
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толкова повече врагът ще го напада“ (Преподобни Йоан Касиан Рим-
ля нин, Събеседвания. 7, 30).

Единствената особеност е, че каноните ограничават причастяването 
на бесноватите до веднъж на седмица.

Според думите на преподобния Никодим Светогорец „Да се при-
ча стяваш непрестанно, е и необходимо, и душеполезно, и е съгласно за-
по ведите Божии. А освен това, е добро, съвършено и благоугодно.

Причастяването само три пъти в година не е в съгласие нито със 
за поведите, нито е добро, защото не е добро това, което е добре да се 
пра ви, но не се прави. Както казва Еклисиаст, всички заповеди Божии 
изиск ват необходимото време: „Времето за всяко нещо“ (Виж: Екл. 
3:17), така и от изпълнението на заповедта за причастието следва да 
отделяме необходимото време. С други думи, съответното време за 
причастие е този момент, в който свещеникът казва: „Със страх Бо-
жий, с вяра и любов пристъпете“.

Аргументи на противниците на честото причастяване

Какви аргументи привеждат противниците на честото при ча стя-
ване, за да обосноват своята нелепа позиция? Те са няколко.

Първият от тях е да разпространяват измислици за своите опоненти. 
Опитват се да наричат всички радетели на честото причастяване обнов-
ленци, което е лъжа и клевета. Очевидно, нито преподобният Никодим, 
нито светогорците (в т.ч. и о. Николай (Генералов), нито многото опитни 
све щеници в Москва и Русия са обновленци. Пред нас е просто опит, 
под предлога на партийна борба, да запишат сред обновленците всички, 
кои то следват точно светите Отци и каноните. Ако обновленците са 
привърженици на честото причастяване, от това не следва, че при ча-
стие то не е необходимо. Щом католиците вярват в Бога, от това не след-
ва, че ние трябва да сме едно с атеистите.

Точно така и защото преподобни Никодим е ползвал латински 
из   точници за написването на „Невидимата бран“ – това не означава, 
че неговото учение е неправилно и че той е заимствал практиката на 
че  стото причастяване от католиците. Не бива да забравяме, че целият 
скъп на сърцата на ревнителите Синодален период е бил пронизан от 
заимствания от Рим или от протестантите. Самата структура на „Пра во-
слав ното изповедание“ на митрополит Петър Могила е взета от Римския 
катехизис. Светителят Димитър Ростовски също е черпил щедро от за-
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2 Коливади: от гр. дума „κόλλυβον“ (варено жито за помен); Става дума за богословско 
течение на Света Гора (XVIII – XIX в.), целящо завръщане към истинските корени на 
православното християнство и литургичната традиция на Църквата, както и за въз раж-
дане на отеческото предание. Повод за него станал именно опитът за промяна на де ня, 
отреден за поменаване на покойниците (т.е. събота). Сред тях е и св. Никодим Светогорец. 
бел. ред.

3 хостия от лат. hostia „жертва“ – предлаган от латините кръгъл безквасен хляб, ползван за 
тайнството евхаристия в Римокатолическата литургия, бел. ред.

пад ни източници. Прекрасните проповеди на светителя Филарет по 
мно го неща напомнят на Будей и Белармин. Важен е обаче не фактът на 
заимстване, а доколко изложението съответства на православната вяра. 
Например, изискването за задължително причастяване всяка година (в 
Катехизиса и в „Православното изповедание“) не се среща в каноните 
(как то вече се убедихме, в каноните се говори за три недели) и копира 
изискванията на Тридентския събор на Римокатолическата църква.

Сега ще отговорим поред на обвиненията. Най-напред, коливадите 2 
никога не са били настроени прокатолически, заради което са претърпели 
до ста обвинения. Затова и не биха могли да са заимствали идеята за че-
сто то причастяване от Рим. Именно благодарение на преподобни Ни -
ко дим и неговия „Пидалион“ на Изток възтържествува нормата за пре-
кръ щаване на католици, въведена от Константинополския събор от 1755 
го дина. Така че, макар и да е имал възможност да се възползва от за пад-
ната мъдрост, той дори не се е докоснал до нея. За него причастието на 
ка толиците било просто хляб. Как тогава той би могъл да се опира на 
практиката на Рим? Второ, честото причастяване при католиците не е 
възможно да бъде заимствано и заради това, че по онова време при ла-
ти ните още не го е имало.

През ХVII – XVIII век Евхаристията на Запад била в страшен упа-
дък. Участието в месата основно се свеждало до почитането на хо стия-
та 

3 (същото, за което светителят Филарет говори в Катехизиса). Ако 
миряните са се причастявали, то суетата след месата била като на част-
на сбирка. Православният Изток е заимствал днешната практика за че-
сто причастяване от Рим, под влияние на коливадите, и под влияние на 
дейците на „парижката школа“. Въобще, борците срещу честото при-
частяване имат по-големи проблеми с коливадите. Не можеш да отречеш 
аргументите на светите Никодим и Макарий, перото не се повдига, за 
да се зачеркне тяхната святост. Те не могат да бъдат обвинени и като 
обновленци (по-скоро обратното).
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Светителят Теофан Затворник (когото ревнителите имат за свой 
съюз ник) превел „Невидимата бран“, в която също има призиви за че-
сто причастяване. Той превеждал всичко свободно, като изключвал то-
ва, което не му харесвало. Но това, което не се харесва на нашите опо-
ненти, светителят Теофан намерил за твърде полезно. Още по-уди ви тел -
но се явява твърдението, че практиката на коливадите е била чисто мо-
на шеска. Всеки, който чете трудовете на преподобни Никодим знае, че 
све тецът принципно смята за необходимо честото причастяване за всеки 
християнин. Затова и на Изток всяка неделя все повече благочестиви 
хри стияни се стараят да се причастят.

www

А сега да разгледаме положителната аргументация на противниците 
на честите срещи с Христа.

Първото, което забелязваме е, че списъкът на авторитетите, при-
вле  чени в защита на тази теория, е ограничен в пространството и във 
вре мето. Тези автори са от Русия, от ХVII – XX век. Такъв подход про-
ти  воречи на принципа на определение на Свещеното Писание, издигнат 
от преподобни Викентий Лирински – всеобщност, постоянност и повсе-
мест ност.

„Да се следва всеобщността, означава да се признава истината 
са мо на тази вяра, която изповядва цялата Църква по цялото земно 
къл бо. Да се следва древността, означава в никакъв случай да не се 
от стъпва от това учение, към което без никакво съмнение са се при-
дър жали светите Отци и предци. Накрая, да се следва съгласно са-
ма та древност тези вероопределения и пояснения, към които са се 
при държали всички или, в крайна сметка, почти всички пастири и 
учи тели“. (За вероизложенията въобще или за общия характер на пра-
вославната догматика). Борците срещу честото причастяване не мо гат 
да издържат на нито едно от тези изисквания. Значи, учението про ти во-
речи на Преданието на Църквата.

Сега да разгледаме самите цитати. Те се разделят отчетливо на 
ня колко групи.

Първата сочи минимална честота на причастяване. Точно за това 
пи шат в „Православното изповедание“ и „Пространен Катехизис“ све -
ти  телите Дмитрий Ростовски, Игнатий (Брянчанинов) и Теофан За твор -
ник, преподобните Макарий Оптински, Варнава Гетсимански, Вар са ну-
фий Оптински и Серафим Саровски. Нито един от тези автори не се е 
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из казал против честото причастяване, макар и да са изисквали бла го го-
вейно отношение към Светините. Ще отбележа, че за Русия, където по 
то ва време се е смятало за нормално приобщаване веднъж годишно, с бла-
гословение не малко вярващи са се причастявали веднъж в месеца, кое  то 
било необичайно и, понякога, дори се приемало като някакъв мо дер  низъм.

Друга група се основава на практиката на най-добрите при вър же-
ници на благочестието (например Амвросий, Леонид и Макарий Оп тин-
ски). За техния пример е излишно да говорим. Те били телесно бол ни и 
затова се стараели да следват нормите на Трулския събор.

Ако се изхожда от логиката на борците с честото причастие, то за-
що тогава не се взима за норма преподобната Мария Египетска, която се 
е причастила два пъти за 47 години? Впрочем, не е ясно, защо борците 
сре  щу честото причастие забравят за опита на светителя Теофан Затвор-
ник или праведния Йоан Кронщадски, които са се причастявали всеки 
ден? Защо те не ни предлагат да подражаваме на опита на тези светци? 
В какво се състои уникалността точно на Оптинските старци, че и те и 
дру  гите в сан, по логиката на ревнителите, да не е възможно да им се 
по   дражава? За ревнителите по отношение на Причастието съществува 
съ  ществена разлика между миряните и свещениците, въпреки кон крет-
ните думи на Златоуст по този въпрос.

Колкото и да питаме, отговор няма, тъй като за защитниците на 
ряд кото причастие е важно не учението на Църквата, а утвърждаването 
на тяхната гледна точка.

И накрая, да разгледаме гледната точка на този, който се обявява 
категорично против честото причастяване, смятайки го за прелест и 
„от лукавия“.

Това е мнението на ЕДИН свещеник, съвсем не прославен в лика 
на светиите – схиархимандрит Андроник (Лукаша). Но, нима може мне-
ние то на един малко известен духовник да тежи повече от ученията на 
десетки светци, реда каноните, най-големите канонисти и, главно, на 
Све щеното Писание? С какво мнението на отец Андроник принципно 
стои по-високо от, например, мнението на отец Таврион? Та нали нито 
еди ният, нито другият не е прославен от Църквата. Ако сравним степента 
на влияние, то, разбира се, отец Таврион е повлиял върху съзнанието на 
християните много по-силно. При това, много повече хора почитат точ-
но него.

Защо вкусването се сочи за вярност към светоотческото Пра во-
сла  вие? Аз вече не казвам, че мнението на отец Андроник противоречи 
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пряко не само на Евангелието и каноните, но противоречи дори и на 
ци  тата на свети Теофан, когото сочат и самите ревнители: „За честото 
при  ча стяване не бива да се казва нищо неодобрително“. Нима свети 
Тео фан се е оплел в козните на лукавия?

Превод: Силвия Николова



309

Протойерей Андрей Ткачов

СЛЕД ПРИЧАСТИЕ:  
ДА ПАЗИМ ПОЛУЧЕНИЯ ДАР

Съществуват немалко книги и по-
магала, посветени на подготовката за 
Бо жественото причастие. Целта на те зи 
кни ги е да дадат на човека знания, необ-
хо  дими за съзнателно, благоговейно и не-
посрамващо пристъпване към Чашата с 
Храната на безсмъртието. Тези книги не 

са еднозначни. В тях има раз но четения, свързани основно с различната 
строгост на подготовката и раз личните подходи към честотата на 
причастяване. Но все едно, такава ли тература има и тя е многобройна. 
Но какво ни липсва? – Нямаме кни ги, които да водят разговор с читателя 
за това как да се държим след при частие, как да пазим получения дар, 
как да се ползваме за свое добро от реалността на богообщението! Се-
риозността ни изисква, първо, фор му лиране на въпроса, и второ, общи 
усилия в търсенето на правилен от говор.

Опитът – и духовен, и житейски – показва, че е много по-лесно 
да получиш, отколкото да запазиш полученото. Ако става дума за ве-
лик дар, умението да се ползваш от него е най-трудното, което очаква 
по  лучателят. Благословението може да се превърне в проклятие, ако 
да  ровете не се използват правилно или се пренебрегват. Историята на 
Израил е пример за това. Множество чудеса, Божие водителство, отно-
ше ния между народа и Бога, подобни на съпружеските! Какво по вече?! 
Но като обратна страна на тези отношения, на главата на хората, по-
стъп  ващи недостойно за своето избраничество, неумолимо се из сип  ват 
теж ки наказания и удари. Що се отнася до причастяването, реал ност та 
на Христовото присъствие в Евхаристията още в апостолски вре мена 
е задължавала да се говори за болестите и смъртта, очакващи не до-
стой   ните причастници. И така, отдавна е време да поговорим не само 
за подготовката за причастие, но и за правилния начин на живот след 
по  лученото причастие.

Ето и първата мисъл, която ми идва: колко уместно е в деня на при-
ча стяването, вместо вечерните молитви, покайни и съкрушени, преди 
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сън да прочетем още веднъж благодарствените молитви след причастие? 
В тях има молби към Христос не просто за прошка и помилване, но и 
за това Той „да влезе в членовете и в утробата, да укрепи телесния 
съ став и костите, да изгори тръните на всички прегрешения“ и пр. 
Те зи кратки молитви са много силни, наситени със смисъл, радостни, 
ди намични. Многократното или поне повторното им прочитане в де ня 
на причастяването усилва чувството на благодарност към Бога в хри-
стиянската душа, ражда трезва памет за Господа, желание за по-често 
при  частяване.

Светителят Йоан (Максимович), след като отслужвал литургия, 
често оставал дълго в олтара. Там четял Евангелието, прехвърлял брое-
ни цата, извършвал и други молитви, и след това с усилие преминавал 
към ежедневните трудове, тъй като не му се искало да напуска олтара. 
Това също е урок. Очевидно е, че светският човек е обременен с грижи 
и че напрегнатият темп на живота е враг на съсредоточеността. Но след 
причастие трябва да се стремим да не се потопяваме веднага в оби чай-
ните си дела, а да се постараем да потърсим поне малко тишина, посве-
ща вайки я на четене и размисъл.

Не мога със сигурност да твърдя кой точно от Оптинските старци 
(мо же би Варсануфий) съветвал в деня на причастието да се чете От кро-
вението на Йоан Богослов. Изглежда, той имал предвид това, че обла го-
да теният ум на християнина в този момент е по-способен да възприеме 
Бо жиите тайни, отколкото в обикновените дни. Става дума не толкова 
за конкретен съвет, колкото за очертанията на общото правило: в деня 
на причастяването да посвещаваме колкото може повече време и сили 
на изучаването на словото Божие и на други духовни трудове.

Ставайки дом Божи посредством причастяването, християнинът 
бива страшен за невидимите врагове на доброто. От него, като от огън, 
„бяга всеки злодей и всяка страст“. Затова главната задача на вра га е 
стремежът да разсее християнина, да го въвлече във вихъра на все въз-
можни грижи, да го обгради с „незнание, забрава, малодушие и окаменяло 
безчувствие“. И според степента на нашата невнимателност, той успява 
да направи това. Струва ли си да се удивляваме на развихрянето на греха 
и смущението, царуващи в главата ни, ако съзнателно не се учим да се 
ползваме от най-победоносното свое оръжие – истинското съединяване 
с Богочовека и Спасителя?

www

Без съмнение въпросът не е решен, а само е поставен. Той изиск-
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ва вниманието на Църквата и самото му поставяне може да бъде пред-
шествано от призива: „Да внимаваме!“. И умението да прощаваме 
оби   дите, и способността да се противим на действието на страстите, 
и мъжеството в несгодите, и предвкусването на вечните блага, и още 
мно  го, много други неща се дават в изобилие на причастниците. Ето 
как   во казва Йоан Кронщадски след причастяването: „Господ е в мен 
лич  но, Бог и Човек, ипостасно, същностно, неизменно, очистително, 
освещаващо, победоносно, обновяващо, обожаващо, чудотворно, което 
и усещам в себе си“.

Богатството от дарове, което чувствал Кронщадският пастир, е 
същото богатство, което се дава на всички, но, за съжаление, без да се 
чувства и преживява толкова дълбоко от страна на причастниците.

Именно в този смисъл светиите ще съдят света. Имайки точно тол-
кова, колкото и ние, те са успели да превърнат живота си в ярко горящо 
кандило, докато ние само тлеем и пушим, и в страшния час на съда 
рискуваме да се окажем без масло.

Освен това, което вече имаме, може би, нищо повече не ни трябва 
за чудотворната пълнота и всекидневното християнско свидетелство. 
Ни що повече не ни е необходимо, но трябва да се научим да се ползваме 
от това, което имаме. На първо място – да постъпваме правилно по 
отно шение на пречистите Тайни на Тялото и Кръвта Христови: за бла-
го говейното им приемане и достойното им опазване в себе си.

Превод: Татяна Филева
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Белоградчишки епископ Поликарп 

Белоградчишкият епископ Поликарп (Петър Трен-
дафилов Петров) e роден през 1978 г. За вър  шва 
Софийска та духовна семинария, обу че  ние в Гърция и 
спе  циа   лизиране в Москва. Прие ма монашество през  
1996 г. Духовен син е на Величкия епископ Сионий. 
През 2014 г. е ръкоположен в епископски сан и е наз на-
чен за викарий на Ви дин ския митрополит. 

ПРИЧАСТИЕТО, НАШАТА СВЯТА ВЪЗМОЖНОСТ

Днес мнозина казват, че искат да вървят по правия път, да на ме-
рят този верен и истински път в живота, но все не успяват. Кой е пра-
вият път, отче, и защо трудно го намираме, въпреки желанието ни? 

Всеки християнин знае, че правият път е Христос. Друг път няма и 
ник ой не може да измисли такъв. Истинният път на човека е един и той е 
Христос. Свети пророк и цар Давид казва: „Вкусете и ще видите колко 
благ е Господ“, – ще видим това, ако вкусим Божията благост, любов 
и снизхождение, ще намерим и начин, по който достойно и неизменно 
да вървим по този път. Щом пътят ни е Христос, ние неминуемо трябва 
да живеем Неговия живот. Живот на смирение, кротост, послушание, 
до броволност, състрадание, човеколюбие, молитва, пост, прогонване на 
дя вола, както и саможертва за нашия ближен, но и за нашия противник. 
Това е пътят – Христос и Неговия личен пример, който Той ни е оставил. 
Няма ли го това, обречени сме да се лутаме и да не намираме смисъл в 
жи вота си. 

Какво е постът за православния християнин? Как да постим и 
ка къв е смисълът на поста?

Постът е нашият малък подвиг в Божие име. Постът е и начин да 
се обърнем към себе си, да се погледнем през този скромен подвиг и да 
се опитаме да разберем кое ни влече повече: пристрастяването към ма-
териалното, или вярата и стремежа към Бога. Постът ще изяви и онова, 
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кое то трябва да изкореняваме от себе си; ще ни даде сила и подтик и да 
ка жем на дявола, по примера на Христос: „Махни се от Мене, сатана“. 
Ко гато говорим за поста като въздържание, ще почувстваме как той ни 
ди сциплинира, създава стремеж да прочистим нашето тяло и ум; постът 
може и да ни извиси до небето, като безплътните, които са в непрестанно 
сла вословене на Бога. Тоест, да разберем как нашият живот може да бъ-
де равноангелен. И това се отнася не само за монашеството, а за всеки, 
приел Христовата вяра и Евангелие.

Що се отнася до това, как да постим – Църквата е дала своите 
пред   писания кога и как да правим това. Ако някой иска да пости в дру го 
време, той трябва да получи благословение от своя духовен отец. Каз-
вам това, защото постът не е само лишаване, но и дисциплина в по слу-
ша нието и себеотрицание в името Христово. 

За мнозина, които навлизат във вярата, изповедта е плашеща. 
Как во всъщност е изповедта? Не е ли тя по-скоро облекчение и утеха 
за човека?

Изповедта не е плашеща! Когато човек се „престраши“ и се из-
по   вя да, ще почувства лекотата, която го осенява, чистотата и най-ве-
че радостта в Христа Бога. Радостен християнски дълг на всеки све-
ще нослужител и на всеки християнин е да пристъпва към тайн ството 
по каяние, да се из повядва, както и да насърчава други, кои то не са се из-
по вядвали, за да бъде чист, радостен и изпълнен с бла годат. Постът и из-
по ведта не са про сто „средство“, за да се при частим, както повечето хора 
си мислят, а ежедневно състояние, ду ховен акт, чрез който да очистваме 
себе си, да да ряваме свобода на съвестта си, да сме в постоянно внимание 
над свое то духовно усъ вършенстване.

Изповедта не е и просто утешение. Тя е живот, който дава криле. 
До  като утешението може да ти донесе моментна утеха и спокойствие, то 
изповедта, като живот, дарява постоянна радост, която никой не мо же да 
отнеме на човека. Моментната утеха е временно спокойствие, а из по вед-
та като живот е вечност.

Ако не общуваме с Христос постоянно, не се ли загубваме в мрака? 
За що е нужно причастяването с Тялото и Кръвта Христови на всяка 
Евха ристия?

Общуването с Христос е светлина. Страненето от Христос е мрак. 
Когато човекът е в светлина, по-трудно би се изгубил, но когато е в 
мрак е лесна плячка на погрешното и мнимото... Разбира се, тук за   сягам 
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друга тема: мисля, че човек трябва да проумее и осъзнае исти на  та за 
ду ховния живот и след това, като плод от това съзнание, може да очак-
ваме пълнота в Евхаристията... И въпреки всичко, светата Ли тур   гия ни 
да  рява пълнота. Тя ни прави съпричастни с миналото като на  стоя ще и 
ни представя бъдещето като настояще в Царството Божие, на което же-
лаем да сме жители и негови достойни населници. Затова уча   стието ни 
в светата Литургия трябва да бъде не просто присъствие или отсъствие 
от Тайнството, а участие както с ум, тяло, така и с дух, в очак ване на Ве-
ли ката Тайна – Тялото и Кръвта Христови, веществени, осе заеми, веч но 
при състващи, неразделни и даряващи единство в плът и кръв с нашия Го-
спод Иисус Христос. Това означава, че е необходимо да участ ваме в евха-
ри  стийното общение, като се причастяваме със светите Да рове Господни.

Ние в нашето служение имаме задължението да разясняваме този 
мо мент, да поучаваме и приканваме хората преди всичко с нашия личен 
при мер.

Мнозина в Църквата твърдят, че причастяването ни с Тялото и 
Кръв та Христови трябва да бъде 4-5 пъти в годината. Нали служим 
св. Литургия всяка неделя, на всеки празник? Чели сме в творенията 
на отците, че щом сме на св. Литургия, сме длъжни да се причастим?

Един от съвременните проблеми, свързани със светата Литургия и 
нашето отношение към нея, е причастяването със Светите Тайни. Не мо-
же да присъстваме и да участваме в Евхаристията, без да се съединим с 
Тя лото и Кръвта Христови. Това поведение не отговаря на християнското 
ни самосъзнание, дисциплина, постоянство и бъдещ живот в Църквата. – 
То ва е по-скоро участие в една религиозна ритуалност, едно тържество, 
кое то по никакъв начин не кореспондира с Евангелието, Апостолите, 
Све тите Отци и Църквата. Всеки православен християнин трябва да 
знае и да бъде убеден, че ние, които пристъпваме да участваме в светата 
Ли   тургия, сме задължени по новозаветния канон и по принадлежност 
да приемаме Тялото и Кръвта на Господа Иисуса Христа. Тук не бива 
да има оправдание или търсене на начин да упорстваме в противното. 
Днес има разногласия: за и против честото причастяване... Нали нашият 
жи вот трябва да бъде Христос, следователно Той и ние трябва да сме 
едно. То  ва става посредством молитвата, покаянието, общението ни с 
Него в све  тата Литургия, посредством приемането на Неговото Тяло и 
Кръв. Той е в нас и ние в Него. Това е пълнотата на духовния живот. 
Друго ня ма. Има само отдалечаване от Бога и Неговата истина.
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Що се отнася до това, колко пъти трябва да се причастяваме, бих 
ка зал следното: нека преди да помислим каквото и да било, да се по ста -
вим на мястото на хората по света, които нямат възможност да се при-
ча стяват, на затворените в тъмници, гонени и преследвани християни, 
кои то тръпнат от желание да се съединят с животворящите Тайни на 
Спа сителя, и не могат. Тогава да си дадем сметка, че ние ежедневно има-
ме тази свята възможност... – А ние страним под различни, най-често 
неос нователни претексти... Нека да пристъпваме по-често към Светите 
Тай ни и да се уверим „колко благ е Бог“. И не на последно място, нека 
исто рическите пречки, които са имали християните в причастяването, 
по ради липса на свещенослужители, храмове и други ограничения, да не 
пре връщаме в правила, които вместо да привличат в стадото Христово, 
те отвличат.

Съществува полемика относно честотата на причастяването 
на Божия народ (лаоса) и в България. Какво е Вашето мнение?

Полемика може да се води, но ние не трябва да навлизаме в словесна 
схват ка, защото няма да има полза. Ползата е, когато преди всичко сме 
при мер за вярващите, че чрез приобщаването ни с Тялото и Кръвта Хри-
стови придобиваме мирен дух, търпимост, братолюбие, както и тър пе-
ние спрямо онези, които се противят на честото причастяване. Войната 
винаги отблъсква, разединява, поражда омраза. Тук не става въ прос кой 
е прав и кой – крив. Въпросът е всеки да осъзнае правилното, истин-
ното, светоотеческото, да живее в него, да бъде проводник на то ва сред 
своите приятели и познати и чрез личния си пример да бъде без гла-
сен проповедник на правдата... Но е присъщо на християните да се 
при частяват винаги, когато са на света Литургия, не да воюват. За съ-
жаление, днес мнозина християни са склонни не толкова да търсят исти-
ната, а повече да налагат своето мнение, поради това не чуват истината. 
За това, нека видят, и това да е урокът – примерът.

Разбира се, християнинът е призван да има чиста съвет, да има 
духовен живот и с покаяние и изповед да пристъпва към светата Чаша. 

Разговора води: Ботьо Димитров

(със съкращения)
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Свещеник Давид Йовчев 

Свещеник Давид Йовчев завършва Софийската духов  -
на семинария през 2004 г., а през 2010 г. – Ве ли ко  тър-
новския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Една 
година е послушник в манастира „Св. Йоан Рил ски“ 
край с. Скрино.
От 2012 г. е ръкоположен за свещеник в храм „Св. Св. 
Кон стантин и Елена“ в гр. Велико Търново. В момента 
подготвя магистратура в Софийския университет „Св. 
Кли мент Охридски“.

БОГ НИ ГЛЕДА С ОЧИТЕ НА ЛЮБОВТА

m Да бъдеш възпитател и вдъхновител заради Христа.
m Любовта ми към хората е искрена, същата, с която служа Ли-

тур гия.
m Светците са богати в Христос, никъде другаде. Не в света.
m Добрият страх е да не отпаднеш от любовта. 

Бог винаги гледа с внимание към човека. Ако ние се опитаме да 
виж даме през Неговия поглед, сигурно по друг начин ще гледаме – ще 
гле даме с очите на любовта.

Стана дума за един отец от нашето съвремие, който казва: „Да 
имаш сърце!“. Способността „да имаш сърце“ е способността да живееш 
в Църквата, която те оживотворява. Защото Бог действа чрез сърцето на 
човека. Така успява да ни докосне и да говори с нас. Той не говори ка то 
някакъв външен съветник: виж сега, трябва да направиш толкова и та-
кива поклони, защото си грешник, а казва: покай се и повече недей гре-
ши, помъчи се, постарай се. – Това, мисля, е живот в Църквата. Господ 
каз ва: милост искам, а не жертва, милост, милост, искам да сте способни 
да проявявате милосърдие. Да се изправите...

Аз мисля, че Бог винаги гледа с очите на любовта. Бог иска да види 
и нашето добропослушание, с което се обръщаме към Него в Литургията 
– Ти, Който си добропослушлив... Бог, Който винаги слуша и чува мо-
лит вите ни!... – Не ние към Него. Винаги Той проявява послушание и 
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тър пимост към нас! Макар че при Него е от любов. Гневи се и казва: до-
ко га ще ви търпя, искам да ви спася. Той се гневи, защото иска нашето 
спасение! Как да проумеем това!

Когато сме в Църквата, ние трябва да се молим за спасението на 
ця лата Църква. Тогава, мисля, че може да променим въздуха около себе 
си. Но то е винаги бавно, винаги е път към Голгота. Вярвам, че Бог така 
е промислил: за да бъде жива Църквата, трябва винаги и всеки да се из-
качва към своята Голгота. Целият път, целият живот е едно изкачване 
към Голгота. 2000 години Църквата винаги върви по този път. Нашето 
до бропослушание и нашето внимаване да влизаме в пътя, да общуваме 
с Бога, мисля, в един момент извиква Неговата милост и Той прави чу до, 
даже с другия, с онзи, който не ни разбира в даден момент. Защото хо-
ра та, които губят Христос от живота си и се опитват по някакъв начин 
без Бога да изпълняват задълженията си – те остават сами. Срещу тях-
на та самота трябва да има други, които са открили Христос и отиват в 
Не говия ад. Както св. Силуан казва: Аз бях в ада, защо, Господи, си ме 
оста вил... Изведнъж погледнах – и Христос беше до мене...

Свещеникът трябва да бъде духовен жезъл за човека.

Когато някой се чувства несигурен, нека да отиде и да види, че 
мо же да се довери на този свещеник. На някои хора може да им звучи 
аб страктно. Някои пък не вярват, че това може да е отговор на техните 
въ проси. Но това е отговор. Свещеникът е като духовна подпора, като 
ду ховен стожер за човека, който има нужда от подкрепа. Бог иска от нас 
да оценим този дар.

Но... Промисъл е... Дано е за добро... Не защото така съм чул, или 
по дражавам на една или друга школа, а защото така го живея: да мога 
да чуя другия, да го разбера, да внимавам за него; но хубаво е и той да 
види, че и аз имам нужда от това разбиране. Защото ние все още труд-
но се разбираме един друг. Бог казва: обичай с цялото си сърце Бога и 
ближ ния като себе си. Атанасий Йевтич много образно пише: Как да се 
спа сим в нашето съвремие, как да избегнем всички коварства? Винаги 
тряб ва да имаш внимание вертикално към Бога и хоризонтално към 
ближ  ния си. Винаги, за да си жив за Бога. Защото този живот е диалог 
с Бога.

Днес сякаш ни е много трудно да бъдем искрени и честни. Дали 
е от нараненост или от болка, която сме преживели някога, но ни е 
трудно! Защо?
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Ние имаме вековен враг, който е опитен. Той внимава над това, над 
което ще сме податливи. Защо няма искреност, защо няма честност? – 
Защото човек е слаб! Човек иска да печели, да му е удобно, удобството 
му е приятно, независимо че другият може да е гладен и жаден, болен, 
са  мотен. Че има толкова много страдащи... 

Мисля, че само нещата, които са изстрадани, придобиват истинска 
дъл бочина...

Хората извън Църквата как осъзнават това?

Те много често идват при нас, духовниците, със суеверност, по-
ня  ко га с насмешка. Казват, ей го тоз, християнин, а не си знае вярата, 
смеем се, смешно ни е... Смятам, че тези хора могат да бъдат привлечени 
са  мо с любов, но тогава, когато сърцето им наистина търси. Тази връзка е 
дву странен акт. Но ние сме длъжни да ги посрещнем с отворени обятия.

Някои се плашат от тази любов, не я разбират, не вярват, че е 
искрена!

Така е, защото времето е такова. Но ние трябва да бъдем като 
Христос на кръста, с разтворени ръце. И тогава е имало привлечени от 
кръ ста, и други, за които кръстът стана съблазън. Но наша отговорност 
е да устояваме с разтворени ръце, готови за прегръдка. Убедил съм се, че 
това е много трудно. Голям подвиг е. Борба... Но пак отваряме ръцете си, 
заради Христос. Казваме: аз може да съм слаб, да погина, може да съм 
нищо за този свят, но винаги ще съм с разтворени ръце, за да може Църк-
вата да богатее, винаги ще съм в служба. Ние сме служители на хората 
до нас, ние даваме искрената си любов, не имитация, не лицемерна, а 
реал ната. Такава, с каквато служа Литургия. Може да е строга, да е бла-
га, моята любов може да види човека такъв, какъвто е, за да знам какво 
тряб ва да му кажа.

Трябва да се учим от светите отци. Те са се молели Бог да им открие 
какво трябва да кажат; подобно и на св. Серафим Саровски: казва, аз се 
моля, а Бог ми дава как трябва да постъпя...

Любовта се изразява в диалога ни с Бога, в молитвата за любовта; 
и Той ни я дава. Тя е дар. Иначе ние сами по себе си я нямаме. Да не се 
залъгваме, че днес обичаме; ами ако утре загубим Христос и не обичаме 
никого?! Мъчениците, светците са ни критерий. Те богатеят в Христос. 
Те са богати в Христа, никъде другаде. Не в света. И какъвто и талант да 
имат, той е, за да го дадат отново на Христос. Когато това не просто се 
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знае, а се живее, човек вижда радостта и душевния мир, който Христос 
да ва. Вижда и любовта, за която се боиш, да не отпаднеш някога от нея. 
Добрият страх е страха да не отпаднеш от любовта. Не страха да бъдеш 
нещо, да властваш над другия, а само тази боязън – да си с Христос. В 
при съствието Му, което животвори. 

Всичко това си говорим не за някаква утеха, това е факт. И хората 
в Църквата го знаят.

Да не забравяме и енорията!...

Не бива да забравяме енорията. Църковната общност. Тя може да 
обу чи певци, може да изгради клир, енорията сама по себе си е толкова 
жи ва, тя може да привлече мнозина. И проповедта е по-силна, когато има 
ено рия. Забелязвам как хора остават при храма само заради енорията. 
Остават и казват: тук е много приятно да се стои. Постепенно започват 
да навлизат в тайнствата. Първото обаче, което виждат, е енорията, 
виж  дат хора, които са щастливи, които не търсят своето, а стоят заради 
Христос. – Енорията е много силен център! Ние сме оставили този вид 
бо гословие, този вид благовестие в света. Днес малцина имат грижа за 
енорията. Казваме, тук съм за малко; и нехаем. И това го има, но въ пре-
ки всичко свещеникът, „отецът“, е събирател. Йерархията пак е нужна, 
дори и когато има един отец, той е събирател; и хората ходят с него. Ние 
понякога се разхождаме из града и хората се дивят и казват, това е не-
ве роятно! Знаехме, че отците са навъсени, небрежни, понякога резки, 
че се оплакват постоянно от хората, смачкани от света... А ето че днес 
ста  на нормално да видим духовник, заобиколен от много хора. Това е 
бла говестието. Там Бог утешава.

Ние просто трябва да искаме да служим. Ние сме служители и 
тряб ва да служим. Да поверим живота си на Бога и да имаме надеждата 
да бъдем осиновени от Бога, да станем синове по благодат. Но дотогава, 
до като сме още малки, невръстни, просто трябва да служим и да не се 
раз личаваме от средата си.

Какво означава да поверим живота си на Бога?

 Поверяването е именно онази живост в Църквата. Мисля, че е та-
ка. Поверяваме сърцето си на Христос и виждаме как и други започват 
да поверяват сърцето си. Става много интересно. Свещеникът в един 
мо мент ти става близък. Когато хората идват да се запознаят с него, при-
стъп ват със страх. Притесняват се, не смеят да му кажат всичко, да му 
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се доверят. Дори понякога в изповедта не са честни. Свещеникът долавя 
то ва, той го вижда. И те не могат, не зная защо, но не могат да си поверят 
сърцето. Едва когато свещеникът започне да става техен приятел, тъй 
как то Христос казва, Аз съм ваш приятел, когато той се опитва изцяло 
да подражава на Христа, ето тогава хората започват да се доверяват. То-
га ва свещеникът има огромна отговорност. Да не погуби нито един от 
тях, защото са му се доверили. Доверието, да видиш доверието в другия, 
е отговорността, която ти започваш да осъзнаваш. И тя няма граници, 
ня ма и правила. Ти си сам със своята отговорност и пред Чашата, и пред 
другия, който вече пристъпва с доверие и отдаденост, при това с вярата, 
че няма да го нараниш. Ти като свещеник, нараниш ли него, нараняваш 
Христос. Много е трудно...

Много е трудно човек, който за пръв път влиза на изповед, да има 
до верие. Много често човек има нужда и очаква да види някой силен до 
себе си. Някой да го вдъхнови. Ние не сме праведници, можем да сгре-
шим, но това не ни пречи да вдъхновяваме другите. Трябва да сме вдъх-
но вители на всеки един, който влезе. Ще бъде хубаво, ако това започне 
най-отгоре. Този, който е най-образован, най-православен, най-верен, 
той трябва да бъде и най-вдъхновяващ. Да носи на другия кураж, радост, 
не що благо, и не спрямо себе си, а в Бога. Трябва да бъдеш възпитател 
за ради Христа. Не за себе си. 

Отдаденост на света, или на Христос? – този избор винаги е 
тру ден, дори за християнина!

Много пъти се повтаря този въпрос за избора. Между Христос и 
всич ко останало.

Този свят е важен дотолкова, доколкото можем да се изправим. И 
то ва наше изправяне е голямата тайна. Там започваме да живеем. Там се 
счуп ва сърцето, цялата емоция от егоизъм, самодоволство, – когато го 
осъз наем, тогава започваме да пренастройваме нещо в себе си. И всеки 
път е по-трудно; и когато човек се изправя, има чувството, че е останал 
ня как свит, като дърво, което е израстнало неправилно, и си казва, край, 
ще се счупя, но пък иначе няма как да видя Христос!... Изправяш се, и 
все ки път нещо се преодолява, и става чудото – вместо да загина, аз жи-
вея! – Тук няма обяснение, мисля, че това трябва да проличи в живота 
ни. Имаме много отци на Църквата, св. Максим Изповедник например, 
до степен мъченик, и оцелява след мъченичеството си, и продължава да 
е отец на Църквата, това е неговото богословие; това е и живостта на 



321

Църк вата. И безкръвната жертва на благодарността и на любовта.
През земния си живот в този свят трябва да търсим Христос; ако 

това правим, всичко останало ще се нареди и ще имаме правдата да се 
наречем, че сме Христови. И Той ще ни е съдник.

Беседата води: Ботьо Димитров
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Методи Стоилов

Роден в София през 1993 г. Завършил е Со фий ската 
духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ през 2012 г. 
От 2012 г. е студент в БФ на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Понастоящем е псалт в семинарския храм „Св. 
Йоан Рилски“.

ЗА ВЕЛИКОПОСТНИТЕ ПЕСНОПЕНИЯ

Ще пея Господу през всичкия си живот,
ще пея на моя Бог, докле съществувам.
Нека Му бъде благоприятна моята песен;
ще се веселя в Господа.
(Пс. 103:33-34)

Песнопенията

Източноправославното църковно пение е свещено изкуство, което 
съ провожда богослуженията на Православната църква. То е древната пе-
сен на форма на богохваление, съставена и систематизирана от светите 
отци на Църквата. Бидейки светоотеческо наследие, то се нарича и Да-
ма скиново пение, също и Византийска църковна музика.

Още от самото си начало християнството възприема в бого слу же-
ние то си Псалмите от Стария Завет. Псалмопението, според св. Симеон 
Но  ви Богослов, е разговор с Бога, истинско средство за обожение. Из-
точ ната църква използва псалмите като причастни песнопения. Най-
древ  ният причастен псалм е Пс. 33: „Ще благославям Господа във всяко 
време...“ Причастните песнопения съпровождат причастяването на све-
ще нослужителите и на присъстващите християни.

Тайнствата

Господ Иисус Христос е установил църковните тайнства за пре-
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по даване на Божията благодат и за наше спасение. Думата тайнство е 
взе та от Свещеното Писание, където означава тайна на благочестието, 
тай на на спасението на света от Божия Син (виж. 1Тим.3:16), а също и 
цър ковни свещенодействия, или прилагането на тази тайна в живота на 
хри стияните (1Кор.4:1; Еф.5:32). 

„Тайнствата са пътят, който Господ ни е начертал, вратата, коя-
то Той ни е отворил... По този път и през тази врата Той се завръща от-
ново при хората“ – пише византийският богослов св. Николай Кава си ла. 

Евхаристията

Тайнството на тайнствата е светата Евхаристия – нашето бла го да-
ре ние, което отправяме към Бога, и едновременно с това при ча стя ва нето 
ни с тайните Христови – Неговото Тяло и Кръв. Евхаристията е уста но-
ве на като тайнство на Тайната вечеря от Иисус Христос, Който на хран-
ва със Своето Тяло и Кръв учениците Си – дванадесетте апостоли.

„И ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“ 
(Мат.28:20), утешава Христос учениците Си, а и нас, като Негови верни 
по следователи. Защото Той и след Своето Възнесение присъства в Църк-
ва та чрез Светия Дух в Евхаристията. 

Евхаристия е гръцка дума и означава благодарение – благодарим 
не престанно на Бога за това, че е сътворил този свят, че го е привел от 
не битие в битие и му е дал възможност в общението с Него да придобие 
вечно съществуване. 

Покаянието

Христос ни призовава преди да вкусим от Небесната храна да из-
пи таме себе си, собствената си съвест, за осъзнаване на греховете и за 
по  каяние.

 „Покайте се, защото се приближи царството небесно“ (Мат. 3:2, 
4:17), ни призовава Христос. Покайте се е първата дума, с която Светото 
Евангелие се обръща към хората.

Думата покаяние (от гръцки ез.: метаноя) означава промяна на ума, 
промяна на начина на живот и светоглед.

Същността на покаянието е копнежът по Бога. Колкото и да не поз-
наваме Бога, копнежът по Него е заложен в нас, защото нашият произ-
ход е от Бога, защото сме чеда Божии. Затова всеки човек носи в себе си 
потребността да търси Бога.
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Покаянието не е само някакъв вид нравствено усъвършенстване 
на личността, а възстановяване на връзката с Бога. То е първото и един-
стве но средство за духовно и нравствено очистване на човека. По кая-
ние  то е духовно лекарство за нашата грешна душа. Чрез него се про-
ща   ват греховете и се възраждат и освещават човешките души. То е не-
бе с ен дар и незаменима духовна сила. Грехът е рана, а покаянието е 
ле  карство. То отваря пред нас, хората, Царството Божие и ни въвежда в 
не го. Божието милосърдие към нас грешните няма граници, а Божията 
бла годат и милост не могат да се изкажат с думи.

Църковните песнопения с покаен характер допринасят и под по ма-
гат желанието на вярващите да се настроят за покаяние и да поправят 
жи вота си.

Великият пост

Покайните песнопения са предимно от Великопостните бо го слу-
же ния.

Във Великия покаен канон на свети Андрей Критски, виждайки, 
че душата ни е дълбоко заспала в грях, ние се обръщаме към нея с ду-
ми те: „Душо моя, душо моя, стани, защо спиш“. Целият канон на свети 
Ан дрей е пропит от една единствена мисъл, нуждата от покаяние, която 
е основна мисъл на Християнството. 

В цялата великопостна обстановка, в църковните песнопения, в 
еван  гелските разкази ние чуваме едно и също, изразено по различни 
на чини – зовът към покаянието. 

За да бъдем истински християни, трябва да спазваме установените 
църковни пости, да се разкайваме за греховете си и да се причастяваме 
ре довно със св. Дарове.

В Църквата, т.е. в Евхаристията като икона (образ) на Бъдещия век, 
всич ки, които се каем, които се причастяваме и сме винаги верни на 
Бога, можем да станем участници в новия живот и в Бъдещото Божие 
Царство.

Компактдискът

В приложения към тази книга компактдиск са включени пе сно-
пения, които се пеят в светата Литургия, както и по време на бого слу-
же нията през Великия пост.
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Фондация „Богоносци“ изказва благодарност  
на Корпорация „Развитие“  

за подкрепата при издаването на книгата и компактдиска.
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Други издания на Фондация Богоносци

Книгите може да намерите в  
книжарница БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ и на knigabg.com.
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С купуването на тези книги вие подпомагате дейността 
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