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Христос воскресе! 

 Скъпи братя и 
сестри, пристъпихме 
в радостта на най-ве-
ликия празник – Праз-
никът на празниците, 

както отците на Църквата определят Въз-
кресение Христово. В тези особени дни в 
храмовете чухме вечните слова: Христос 
волно бе заклан за всички и честваме очис-
тителна Пасха; всичко се изпълни със свет-
лина - небето и земята, и преизподнята: 
всяка твар празнува Христовото Възкресе-
ние. Небесата достойно се веселят, земята 
се радва, празнува целият свят, видимият и 
невидимият, защото Христос възкръсна и 
веселието ни е вечно.
 Днес, когато отново се поздравява-
ме с поздрава на подебата над смъртта, ви 
представяме новия брой на нашето списа-
ние. „Светодавец“ празнува Възкресението 
на Спасителя, като разказва за празника, 
иконографията му, песнопенията му, как-
то и за най-великото чудо в Православната 
църква – св. Литургия. 
 Знаете, че последните седмици на 
Великия пост бяха особено тежки за Бъл-
гарската православна църква. Небива-
ла атака от свои и чужди, от богоборци и 

богослови, които поради и една или дру-
га причина спомогнаха Тялото и Кръвта 
Христови да бъдат охулени. В такива дни 
на изпитания посрещнахме Пасха. Нашата 
надежда обаче е и винаги ще бъде в Бога, 
затова и на Църквата и портите адови няма 
да надделеят. Най-важното е ние да стоим 
здраво свързани с Него. А връзката ни е 
най-силна в с. Причастие. Затова обръща-
ме внимание на св. Тайнство, за да знаем 
Кого приемаме, когато се причастяваме, за 
да не паднем под осъждане в неразличава-
не на Тялото и Кръвта Христови, а да има-
ме благодатта на Господа у себе си. 
 В брой 4 отиваме заедно и до Йеру-
салим, където доц. Екатерина Дамянова ще 
ни пренесе в онази „обетована земя“, която 
стана първа свидетелка на благата вест и на 
невижданото – Адът бе победен, смъртта 
вече няма сила. 
 И в тези дни нека оставим всяка 
мъка, нека забравим всяка болка и да се 
насладим на Христовата Пасха. Защото тя, 
Пасхата е  нова, свята, тайнствена, всечест-
на, непорочна, велика, отваряща ни рай-
ските врати и освещаваща всички верни.

Христос възкръсна, скъпи приятели! 

Ангел Карадаков 
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ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ

Който е благочестив, нека да се наслади от това хубаво и светло тържество на с преславното Христово 
възкресение! Който е благоразумен раб и не скрива в земята дадените му от Бога таланти, нека влезе 
радостен в радостта на своя Господ!

Който се е потрудил с пост, нека получи сега своя динарий! Който е работил още от първия час, нека 
получи днес своята справедлива заплата! Който е дошъл след третия час, нека празнува с благодар-
ност! Който е успял да дойде подир шестия час, нека ни най-малко не се безпокои, понеже не губи 
нищо! Който е пропуснал и деветия час, нека пристъпи без всякакво съмнение и боязън! Ако ли някой 
е успял да дойде едва в единадесетия час, нека и той не се бои от своето закъснение, понеже Домовла-
диката е великодушен и щедър – приема последния като първия, успокоява дошлия в единадесетия час 
така, както потрудилия се още от първия час: първия удовлетворява със заслужена награда, последния 
милва по снизхождение; на единия дава заслуженото, другия дарява по своята благост; добрите дела 
приема с радост, намерението целува с любов; делата цени и добрите разположения хвали!
Затова всички влезте в радостта на своя Господ! И първи, и последни, приемете своята награда! Бо-
гати и бедни, заедно ликувайте! Трудолюбиви и лениви, почетете този ден на всемирното тържество! 
Постили и непостили, възвеселете се сега! Трапезата е богата: наситете се всички от нея! За блудните 
синове Небесният Отец е заклала угоен Телец: никой да не излезе гладен! Всички се насладете от този 
пир на вярата, всички се възползвайте от богатството на благостта! Никой да не се оплаква от своята 
бедност, понеже царството небесно е отворено за всички! Никой да не плаче за греховете си, понеже 
изгря прощение от гроба на Спасителя!

Св. Йоан Златоуст 
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Никой да не се бои от смъртта, понеже Спасовата смърт ни освободи от нея! Изтреби смъртта овла-
деният от смъртта Жизнодавец! Слезлият в ада плени ада, който се огорчи, когато вкуси плътта Му. 
Предсказвайки това преди столетия, пророк Исая пише: “Адът се огорчи, когато Те срещна в преиз-
поднята си! Огорчи се, защото биде посрамен! Огорчи се, защото биде умъртвен! Огорчи се, защото е 
повален! Огорчи се, защото е окован! Той прие плът, а в нея се натъкна на Бога; прие земя, а в нея на-
мери небе; прие, което виждаше, а се натъкна на онова, което не виждаше! “Де ти е, смърте, жилото? Де 
ти е, аде, победата?”Възкръсна Христос и паднаха демоните! Възкръсна Христос и се радват ангелите! 
Възкръсна Христос и живот се въдвори! Възкръсна Христос и ни едни мъртвец не остана в гробовете! 
Защото, като възкръсна от мъртвите, Христос стана начатък на умрелите: Той пръв възкръсна като 
Глава, а подир Него в свое време ще възкръснем всички ние, Неговите членове! Нему слава и държава 
во веки веков! Амин!

Пасхални стихири

Ден на Възкресение е,
да се радваме от тържеството на празника и един други да се прегърнем.

На тези, които ни ненавиждат, да кажем: братя!
и всичко да простим заради Възкресението.

Възкресението твое, Христе Спасителю, ангелите възпяват в небесата;
удостой и нас с чисто сърце да Те славим на земята.

Ангелът викаше на Благодатната: “Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се!
Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси.”

Люде, веселете се!
Светлей, светлей, нови Иерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия!

Ликувай сега и се весели, Сионе!
А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят
Пасха свещена се показа нам днес;

Пасха нова и свята; Пасха тайнствена и всепочитана,
Пасхата на Христа Избавителя, Пасха непорочна,

Пасха велика, Пасха на верните,
Пасха, която ни отваря райските врати,

Пасха, която освещава всички верни.
Този е денят, който Господ сътвори: да се възрадваме и развеселим в него!

Пасха възхитителна! Пасха! Господня Пасха,
Пасха всечестна ни озари!

Пасха е! С радост един другиго да прегърнем!
О, Пасха - избавление от скръб!

Защото от гроба днес като от чертог блесна Христос и изпълни жените с радост, като им каза: 
Възвестете на апостолите!

Из “Пасхални часове”

Като видяхме Христовото Възкресение,
нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен.

На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим -
Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме.
Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение,

защото, ето - чрез Кръста дойде радост за целия свят.
Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение,

защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.
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До приятелите от една болница: 
Кой ми свидетелства, че Христос е възкръснал?

св. Николай Велимиромич

 Свидетелства ми преди всичко моята съвест. След това разумът и волята. Съвестта ми говори: 
неизмеримите Христови страдания за спасението и доброто на хората не могат да бъдат възнаградени 
с нищо друго, освен с възкресение и небесна слава. Неизказаните страдания на Праведника са увенча-
ни с неизказана слава. Това ми носи удовлетворение и мир. 

 Моят разум ми говори: Без сияйната възкресна победа цялото дело на Божия Син би останало 
в гроба, цялата Негова мисия би била напразна. 

 Моята воля ми говори: Христовото възкресение ме спасява от колебливото люшкане между 
доброто и злото и ме насочва решително към пътя на доброто. И още: то ми свети по този път, дава ми 
вдъхновение и сила. 

 Освен тези три гласа, които вътре в мен ми свидетелстват едно и също, имам надеждни свиде-
тели и извън мен. Това са славните жени мироносици, това са дванадесетте велики апостоли, това са 
петстотинте други свидетели; всички, които след Възкресението са Го видели и слушали - не насън, а 
наяве, и не за една минута, а в продължение на цели четиридесет дни. И пламенният Савел, най-голе-
мият еврейски гонител на християните, и той ми свдетелства, че посред бял ден е видял светлината на 
възкръсналия Господ, че е чул Неговия глас и послушал Неговата заповед. От това свое свидетелство 
Павел не е искал да се отрече дори и след тридесет години, дори и в часа, когато в Рим Нероновият меч 
се е спускал над главата му. Свидетелства ми и свети Прокопий, римският военачалник, който се бил 
отправил да унищожи християните в източните провинции и на когото живият Христос изненадващо 
се явил по пътя и го обърнал към Себе Си. И Прокопий, вместо да посича християните, сам се оставил 
да бъде посечен за Христос. Свидетелстват ми още и хилядите мъченици, пострадали заради Христос 
през вековете по арените и тъмниците - от йерусалимските до балканските мъченици, та до наши 
дни - до най-новите руски мъченици. Свидетелстват ми и всички праведни и добри души, които често 
срещам в живота и които се радват, като чуят за Христовото възкресение от мъртвите. То е в съзвучие 
с тяхната съвест, то разтърсва душите им, радва сърцата им. Приемам свидетелство и от грешниците 
и враговете Христови. От самия факт, че те - грешните и злобните - отричат Христовото възкресение, 
аз добивам увереност в обратното. При всеки съд се взема предвид благонадеждността на свидетелите 
и съобразно с това се преценява ценността на тяхното свидетелство. Когато трезви, чисти и свети сви-
детели твърдят, че Христос е възкръснал, аз радостно приемам тяхното свидетелство за истинско. А 
когато нечисти, неправедни и грешни отричат Христовото възкресение, с това те потвърждават свиде-
телството на първите и още повече ме уверяват във възкресението на моя Господ. Защото отрицанието 
им е плод на злоба, а не на знание.

 Свидетелстват ми още и многото народи и племена, които чрез вярата във възкръсналия Господ 
сами възкръснаха от дивачество за просветеност, от робство за свобода, от калната локва на покварата 
и умственото помрачение за светлината на Божиите деца. И възкресението на сръбския народ ми сви-
детелства за Христовото възкресение. 

 Та дори и самата дума „възкресение” ми свидетелства за същото. Защото без Христовото въз-
кресение не би имало такава дума в човешкия език. Когато Павел за пръв път я изрекъл в културната 
Атина, атиняните били изненадани и объркани.   И така, чеда Божии, отвръщам на вашия поздрав: Во-
истину Христос воскресе.

Източник: До изгонените от Рая. Мисионерски писма. Издателство „Омофор„
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Влезте 
всички в 
радостта 
на своя 
Господ

свeщеник Сергий Ганковски 

Христос воскресе!

Този, чието Евангелие четем днес, когато първият лъч, възсияещ от гроба, прониза нощта - Апостола 
на любовта Йоан Богослов, е написал на духовните си чеда удивителни думи, пълни с надежда и утеха: 
„В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се 
бои, не е съвършен в любовта” (1Иоан 4:18). На него, най-младия сред апостолите, Бог е дал да разбере 
през дългия си и тежък живот това, което и на нас, грешните, се открива в нощта на Възкресението: 
Бог е Любов, Бог е Светлина „и светлината в мрака свети, и мракът я не обзе” (Йоан .1:5). 

Да, не за дълго, да - според греховността ни - за кратко време, но все пак у всеки от нас идва това неве-
роятно усещане за полет, това чувство на ликуваща радост. Същото това чувство, което накара някога 
онемелите и разтърсени галилейски рибари да се омилят от жалост и любов към гонителите си, към 
тези, за които в Деянията на апостолите е писано, че „като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и 
скърцаха със зъби...“ (Деяния 7:54). Именно това чувство кара Христовите ученици да се омилят и да 
обичат ненавиждащите ги.

И нас днес, точно както тях някога, ни обхваща радостното чувство, че Бог е с нас! И тази проста мисъл 
не ни плаши, не ни ужасява, не ни изпълва, както обикновено, със скръбни спомени за безкрайните 
ни грехове, разделящи нашата немощ и Него, Безгрешния. Бог е с нас, но ние не треперим от ужас, а 
се радваме! Бог е с нас, а ние сме в пълно съответствие със словото на св. Йоан Златоуст, който през 
хилядолетие вика към нас, неговите духовни чеда: „Никой да не плаче за греховете си, понеже изгря 
прощение от гроба на Спасителя!”. Ние, лесно съгласявайки се с блажения Константинополски свети-
тел, се радваме и ликуваме, забравяйки страха! И ние не тъгуваме, и не се оплакваме, и не униваме, и 
не скърбим, защото „прошката изгря от гроба”! Защото наистина Христос възкръсна! 
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Нашият живот е пълен с болка и разочарования, животът ни, - който философът В.С. Соловьов безми-
лостно определя като „постоянна смяна на тежък труд и потискаща скука, от една страна, и изчезващи 
илюзии, от друга”, - този живот по чуден начин виждаме сега като осмислен и радостен. А вечните 
спътници на нашето тъжно битие, болестта и нещастието изведнъж са толкова дребни и нищожни, 
че дори не си струва да си спомняме за тях днес. И всичко това, защото наистина Христос възкръсна! 
А нашите страхове! Нашите безкрайни и изтощителни страхове от болести, скърби и беди, същите 
тези, за които апостолът пише в Посланието към коринтяните, че те са навсякъде: „в опасност от реки, 
в опасност от разбойници, в опасност от сънародници, в опасност от езичници, в опасност по градове, 
в опасност по пустини, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, често в бде-
ние, в глад и жажда, често в пост, на студ и в голота.”(2.Кор. 11:26-27). Нима и ние не бихме могли да се 
подпишем под всяка от тези думи, а и да добавим доста дори? Но днес нашите обичайни изтощителни 
страхове нямат власт над нас. Днес, по думите на св. Йоан Златоуст, „Никой да не се бои от смъртта, 
понеже смъртта на Спасителя ни освободи от нея!“. А ако самата смърт не е страшна, а стъпкана и по-
бедена от Разпнатия, кой и какво може да ни уплаши? 

Как да се страхуваш сега, когато, както и да се стараеш, няма да умреш? Как да трепериш от страх, 
предвиждайки печални събития, когато е победено най-неумолимото, най-богопротивното, което има 
на земята - самата смърт?! От кого да се страхуваме ние, чедата на Христос, когато наистина Христос 
възкръсна?! 

Ние, вярващите във Възкресението Христово, трябва да сме и да бъдем най-ликуващите, най-щастли-
вите хора в света! Ние трябва да сме и да бъдем самият квас на радостта, която да разбърка и ощаст-
ливи целия свят, изпълвайки го с тържествуващите усмивки на победителите. Не победители над друг 
народ или друга идеология, а победителите над смъртта! 

Ангели благовестиха на жените мироносици потресаващата новина за възкръсналия Христос. Трепе-
рещите от страх жени съобщиха на апостолите тази звънтяща от радост истина. Някога слабите и съв-
сем необразовани галилейски рибари понесоха Благата вест за Възкресението по света, изумявайки 
римските легионери, пред очите на които те с усмивка от радост се възкачваха на кръста и благословя-
ха онези, които ги убиват. Чрез безброй поколения християни, живяли в радостта от Възкресението, 
тази истина за възкръсналия Христос стига до нас. 

И сега за нас остава просто да се стараем да правим така, че това чувство на щастие да не ни оставя 
до края. За нас остана да се стараем, когато преминем във Вечността, тук, на земята, тази радост да 
не престава и новите поколения, познали я чрез нас, да говорят един с друг, да се смеят и да ликуват: 
„Христос воскресе!”.

Амин!

Превод: Недялка Иванова 

Небесата достойно да се веселят, земята да се радва, да празнува 
целият свят, видимият и невидимият: Христос възкръсна, веселие 
вечно. Да празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването 
на ада, началото на друг, вечен живот, и играейки да възпяваме 

Виновния, един Бог, благословен и препрославен.
 

Из стихири на Пасха
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Иконография на празника 
Възкресение Христово

 У много хора при посещение в храма в дните на Светата Пасха може да възникне леко недоуме-
ние – на централния аналой (така се нарича поставката, на която стои иконата) в различните църкви 
може да бъде поставена различна по своя сюжет икона на този празник. На едно място човек ще види 
изображение на Христос, излизащ от отворена пещера. На друго пред вярващия ще стои по-сложна 
композиция, в която Спасителят извежда хора от ада. И двата сюжета се считат за пасхални. Те в 
еднаква степен навлязоха в традицията на Православната ни църква (РПЦ, бел.пр.), което понякога 
поражда недоумение у вярващите. Защото обикновено едно или друго новозаветно събитие се изобра-
зява еднакво, независимо от иконописната школа или епохата. Но ето че с празника Възркресение се е 
получило друго – има едновременно два иконографски типа изображение. И така, какво символизират 
тези елементи, които виждаме на иконите, изобразяващи светлото Възкресение Христово? 
 Като най-древни образци на пасхална иконография са приети византийски миниатюри, стено-
писи, мозайки и релефи. По правило на тях е изобразено събитието, изложено в апокрифното (т.е. нев-
ключено в Библията) Евангелие от Никодим. Ето откъса, положен в основата на първите великденски 
икони:
 И веднага Царят на славата, могъщият Господ потъпка смъртта със Своята сила и хвана дявола, 
прикова го, предаде го на вечните мъки и извлече нашия земен отец Адам и пророците, и всички све-
тии, пребивавали в ада, в Своето пресветло сияние (XXII).
 В учението на всички древни християнски църкви утвърждаването, че след Своята телесната 
смърт Христос слиза в ада, е основен момент. Слизането на Спасителя в мястото на пребиваване на 
душите на всички починали хора било продължение на тази мисия, за която Господ се и въплъти, стана 
Човек, прие страдания, поругаване и смърт. Тъй като след грехопадението всеки човек независимо от 
личното благочестие или греховност отивали именно в ада, то и Иисус, като истински Човек, отива със 
Своята душа там. Въпреки че като истински Бог Той е не само свободен от силата на тъмнината над 
Себе Си, но Самият Той има силата да унищожи адските преизподни, освобождавайки всички, които 
са там. Тези ключови моменти са изобразени на византийската икона на Възкресението Христово.

 Практически всички византийски изображения 
           са изградени върху следните принципи:

 - Фигурата на Христос е разположена в центъра, на фона на няколко окръжности, от които се 
излъчват стилизирани лъчи. Всичко това символизира небесната слава на Спасителя, Неговото бо-
жествено достойнство и могъщество. Защото, според учението на светите отци, Господ дори и в ада не 
престава да бъде Бог.
 - Иисус държи Кръст в ръцете си, защото именно чрез този страшен инструмент за екзекуция 
Той благоволи да извърши делото на спасението.
 - Одеждите на Христос са изобразени по много необичаен начин. Ако се вгледаме, то ще забе-
лежим, че краищата на наметалото Му не висят надолу, както би трябвало, а се извисяват във въздуха, 
приличайки на крилата на херувим. Такова изобразяване не е изненадващо: иконата показва не как 
Господ се спуска в ада, а как Той вече се издига оттам. Затова и гънките на одеждите са така особено 
издути - едва достигнал преизподнята, Спасителят започва да се издига нагоре. Именно това движение 
иконописците предават с помощта на развяващото се наметало.
 - Под нозете на Христос зее черна бездна. На много икони сред гъстата чернота се вижда антро-
поморфна фигура. Това е сатаната, победен от Спасителя и прикован до деня на Второто пришествие. 
Понякога заедно със сатаната зографите поставят и други бесове. Случва се и дяволът да е показан в 
двойка с още един друг тъмен субект. Това е персонифициран образ на самия ад, покорен от Христос.
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 - Прави впечатление, че краката на Господа не докосват черната бездна под Него. Той е напълно 
над нея. Това още веднъж подчертава, че изобразеното събитие се случва не в дълбините на ада, а из-
вън него.
 - Христос стои върху две кръстосани продълговати плочи, а под тях са разпръснати отломки от 
метални предмети. Това са адовите порти, които Господ разруши със Своето могъщество. А отломките 
от разрушаването са брави, вериги, болтове, панти и други елементи на същата порта. Именно така в 
древността са изобразявали победителите и завоевателите на вражеските градове - стоящи върху счу-
пени порти.
 - Фонът, на който се разгръща сюжетът (ако не вземаме предвид пропастта под краката на Спа-
сителя) е златен, жълт, оранжев или пясъчен. Тези цветове символизират царското достойнство на 
Христос, както и неземната, вечна слава на Спасителя, Неговата благодат. Освен това фонът е не прос-
то златен, а е във вид на стилизирани златни скали, които в иконографията са символ на Небесното 
царство. Всички изброени елементи още веднъж показват, че събитието се случва извън Ада, по пътя 
към Рая.
 - Сред хората, които Христос извежда със Себе Си, се открояват преди всичко Адам и Ева. 
Обикновено те са изобразени изправящи се на крака - символ на това, че до този момент са се нами-
рали в паднало състояние, но сега Господ ги възправя до предишното им величие. Прави впечатление, 
че ръката на Адам, за която самият Господ извежда нашия праотец от Ада, е провиснала и слаба. Това 
също е символ  - на невъзможността за спасение без Бога.
 Ето такива детайли виждаме на иконата на Възкресението. Западният вариант на този образ се 
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различава малко от византийските образци - там Господ не идва от Ада, а влиза в него. Но по прин-
цип и двете вариации са много сходни и разликите между тях са забележими само при внимателно 
наблюдение. Като пример за западното изображение „Слизане в ада” е известният стенопис на Андреа 
Бонайути да Фиренце във флорентинската църква „Санта Мария Новела” (средата на 14 век).
 Общата идея както на византийските, така и на западноевропейските пасхални изображения на 
Христос в ада е в съзвучие с темата за Изхода на израелския народ от робството в Египет. Както Мой-
сей някога е освободил евреите от робството, така и Христос отива в подземния свят и освобождава 
душите, които са там. И не просто ги освобождава, но ги превежда в царството на Истината и Светли-
ната. 
 Но има и друг вариант пасхална икона. На нея е изобразен Христос, излизащ от отворена по-
гребална пещера. Може да се види дори не пещера, а само саркофаг с отворен капак. Също толкова 
често отстрани на Спасителя са изобразявани ангели и/или римски воини, които от страх са паднали 
на земята и са покрили лицата си пред това страшно видение. 
 През XVII - XIX век тази икона придобива много широка популярност в Русия. В Европа тя 
много разпространена още по-рано. Причината за всеобщата народна любов към нея е съвсем проста - 
тази икона почти няма символично натоварени детайли и показва напълно земен момент. Сюжетно тя 
е много по- достъпна за възприятията на молещите се. Но много изследователи посочват неточности 
и несъответствия на изображението с догматичната традиция на Църквата.
 - Евангелският разказ говори за ангели, седящи вътре, а не вън от гробницата.
 - Воините, често изобразявани на такива икони спящи, не са имали възможност да спят, защото 
в римската армия дисциплината била желязна, а сънят на караул се наказвал със смърт.
 - Най-важното несъответствие с църковното предание се състои в това, че за излизането на 
Христос от гробницата не било необходимо да се отвали камъкът от входа на пещерата. Тялото Хри-
стово след Възкресението не познава никакви външни прегради. Според преднието, Спасителят на-
пуснал гробницата без каквито и да са външни въздействия, а войниците се оказали пред празен гроб 
в полунощ. Ангели се появили едва сутринта, за да прекатурят камъка и да покажат на всички, че 
Христос вече е възкръснал.
 Все пак както древната византийска композиция, така и доста по-новото изображение на Хрис-
тос пред пещерата принадлежат на един и същи празник - Възкресението Господне. Денят, в който 
всички ние ликуваме и тържествуваме за победата над злото и смъртта, която Възкръсналият Спаси-
тел донесе на света.

Автор: Александър Мойсеенков
Превод: Недялка Иванова
Източник: foma.ru





Евхаристията 
в живота 

на 
християнина

проф. Алексей Осипов



Светодавец брой 4/2020                    Тайнства

 Самата дума “Евхаристия” означава „Бла-
годарение”. А да се благодари може по различни 
начини. Можем да кажем на човека: „Благодаря, 
много благодаря!” – и да се отдръпнем. Можем 
да благодарим със своето поведение, с делата си. 
 Неслучайно е казано: „Приятел в нужда 
се познава”. И действително истинското прия-
телство се състои и се осъществява не на маса, 
а когато в живота се случват някакви сътре-
сения, болести, скърби и нещастия. Тогава се 
познава приятелят. Наистина ли той е готов да 
отдели част от своето свободно време или от за-
платата си? Да отдаде част от душата си? При-
ятелството се познава не в думите, а в делата. 
 И ето и Евхаристията. Благодарение 
към кого е това? Към Бога, към Христос. Той 
казва: „Обича Ме – което значи и благодари 
Ми - този, който изпълнява заповедите Ми”. А 
какво си мисля аз? „Ще почета нещо, ще ида на 
църква, ще запаля свещичка, ще запиша за по-
менаване, ще отида под епитрахила на изпо-
ведника, ще дам отчет на извършените грехо-
ве, ще се причастя, ще направя каквото се иска 
от мен, а ще си живея така, както на мен ми 
харесва, Господи, а не така, както Ти казваш”. 
 Виждате ли, ние често свеждаме Евхарис-
тията само до самия факт на причастяването. На 
практика фактът на причастяването без факта 
на живота по Заповедите се обезценява напълно. 
Дотолкова може да бъде обезценен, че може да 
придобие точно противоположен характер. Да си 
припомним Тайната вечеря – апостолите се при-
частяват от самия Христос. Всички се причастя-
ват, външно – всички, но в действителност – не 
всички. Свети Йоан Златоуст, говорейки за Тай-
ната вечеря, директно казва, че с това късче хляб 
в Юда е влязъл сатаната. Оказва се, че външно той 
се е причастил, а по същество какво се оказва? 
 Това е като: на пир – приятели, а в беда 
– „Не Ви познавам”. Така и тук - може да сме въ-
църковени, да причастяваме децата си и даже да 
не се боим, че можем да се окажем сред тези, за 
които св. апостол Павел пише страшно: „Затова, 
който яде тоя хляб или пие чашата Господня недо-
стойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта 
Господня. Но нека човек да изпитва себе си, и то-
гава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото, 
който яде и пие недостойно, той яде и пие своето 
осъждане, понеже не различава тялото Господне. 
Затова между вас има много немощни и болни, 
а и умират доста” (1Кор. 11:26-30). Ето това е! А 
никой не казва за това апостолско предупрежде-

ние. Слушаме 
само, че трябва 
да се причас-
тяваме често 
и колкото се 
може по-често. 
 Е в х а -
ристията е 
най-силното лекарство, което човек може да 
приеме. В нашия болен век ние всички слуша-
ме за това колко опасно може да бъде пиенето 
на някои лекарства, ако не спазваме всички 
условия по приема им. Например има лекар-
ства, които се превръщат в отрова, ако чове-
кът е ял нещо мазно, да речем. В такъв случай 
ние казваме веднага: „О! Благодаря, че ми ка-
захте!”. И повече никога не пием лекарството 
така. А Евхаристията или Причащението са 
такива неща, че отнасяйки се с тях небрежно, 
ние можем да повредим себе си катастрофално. 
 Говорим за Благодарението. Благода-
ря ли аз с целия си живот, когато пристъп-
вам към причастие със самия Бог, Който е 
жестоко пострадал? Тези, които са гледали 
„Страстите Христови”, навярно са се разтре-
перили. Помня колко много хора излязоха 
от киното поразени, защото са били забра-
вили какво е Кръстът, превръщайки го едва 
ли не в някаква естетическа дрънкулка. 
 Веднъж бях в Йерусалим. Към мен дой-
де група наши свещеници, които ме познават. 
„Алексей Илич, хайде да се снимаме пред Кръ-
ста!” – предложиха те. Знаете ли какво им отго-
ворих: „А вие щяхте ли да искате да се снима-
те, ако на този кръст е била разпъната вашата 
майка? Или вашият баща?”. Всички замлъкнаха, 
отидоха си...
 Ние сме загубили смисъла и значението 
на Разпятието, на Христовия кръст. Къде е на-
шата благодарност? Колко често нашата вяра е 
разпиляна дотам, че от нея е останала само ня-
каква външно приятна естетическа дрънкулка 
и нищо повече. Красив ритуал, красиви служ-
би, красиви одежди, действия, които по нещо 
приличат на театрални... Това е нещо друго... 
 Митрополит Бенджамин (Федченков), 
който дълго живял зад граница, а после се вър-
нал в Съветска Русия и там починал, пише: „На 
нас ни е скучно в храма, нас и в храма трябва 
да ни развличат”.  С удивление чух веднъж ду-
мите на един американски протестант, който 
каза: „при нас в църквата трябва да развлича-
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ме всички, иначе хората няма да идват”. Църк-
вата там е вместо театър, представление и ако 
не е такава, то никой няма да ходи на църква. 
Аз бих казал: нека по-добре да не ходят и да 
не лъжат самите себе си, ако ходят само зара-
ди органа или камбаните; с Бога на иргички 
да си играят. И това да се нарича Благодарене? 
Къде е Евхаристията? „Обича Ме този, който из-
пълнява заповедите Ми”. Не у този човек, кой-
то прибягва до Причастието, не осъзнавайки в 
действителност своята греховност, който не се 
кае – не просто да дава отчет за греховете си пред 
духовния отец, а да не може да се покае в който 
и да е момент от живота си: осъдил е някого – 
„Господи, прости ми!”, -  който не следи за себе 
си, не изразява своята благодарност на Христос 
за тези страдания, които Той е понесъл. При 
такова положение то в най-добрия случай ние 
се причастяваме напразно. В най-лошия става 
това, за което предупреждава св. апостол Павел. 
Причастявайки се, човек приема в себе си самия 
Христос. Това е най-великото Тайнство, което 
може да бъде на земята: човекът се съединява с 
Бога не само духовно, но и телесно, човек става 
единокръвен с Бога. Когато се причастява една 
майка, която кърми бебе, то и бебето се при-
частява чрез нея, тъй като майката става еди-
нокръвна и единотелесна с Христос в Причаще-
нието. Духовното състояние на децата зависи от 
духовното състояние на родителите. Св. Игнатий 
Брянчанинов пише на една майка: „Вашата до-
бродетелност ще привлича Божието благослове-
ние върху Вашия син; а за Вашите прегрешения 
над него може да се разрази Божият гняв”. Това 
той пише на православна християнка, която при-
частява детето си, но над него може да се разрази 
гневът Божий. Много е важно да се знае – дока-
то детето е още малко, още не може да осъзнава 
много неща, не може да разбира още Божиите 
заповеди, означава много за него духовното със-
тояние на неговите родители. Състоянието на 
техния ум, на сърцето им, чистотата на техните 
души определя това, което ще се случи с дете-
то им. За децата можем да не се тревожим, сам 
Христос е казал за тях, че „на такива е Царството 
Небесно”. Но когато причастявате детето, а после 
него, чистото, го пускате в „помийната си яма”, 
то тогава понасяте отговорност - това е грях, 
заради който „има много немощни и болни, а и 
умират доста“, по думите на св. апостол Павел. 
 От нашето състояние зависи както пол-
зата, така и вредата, която ние можем да нанесем 

на нашите деца с такова формално отношение 
към Тайнството. Нерядко ние искаме Причаще-
нието не за спасение, а „да не боледува детето, да 
спи по-добре, да не капризничи” – като езични-
ци. А светите отци са казали с какъв страх Бо-
жий трябва да подхождаме към това най-велико 
Тайнство, което ни е дал Христос.
 Тайнството е като двуостър меч. Може да 
отсече всяко зло, но може и да привлече всяко зло. 
Там, където не благодарим на Христос със своя 
живот по Заповедите Му, където няма покаяние, 
там внимавайте да не се разрази Божият гняв – 
и към нас, и към децата ни. Колко често ние с 
нашата неразумност и невежество си докарваме 
много повече вреда, отколкото полза, въпреки 
че ни се струва, че постъпваме благочестиво, 
но всъщност как постъпваме... формално, с 
повърхностно благочестие. В езичеството е 
важно точно това: какво да направим, на кого, 
къде и как. Християнството казва: важното е не 
да правиш, а да се промениш. „Дай ми сърцето 
си!”, казва Христос.  Може външно планини 
да преместваш и в това време да си с дявола. 
Същността на християнството е в покаянието, 
в промяната на нашето духовно състояние. 
Външните признаци са важни за езичниците: 
„На кой светия сега да се помоля за избавяне от 
алкохолизъм? – „На св. Богордица Неупиваема 
чаша. Казанската и Иверската за това няма да 
помогнат”... Ето до какво са се докарали някои 
„православни езичници”. Оказва се, че външно, 
по форма оставаш 100% православен човек, 
въцърковен, и в същото време - 100% езичник. Да 
избави Бог от това езичество, от това поклонение 
на чисто външната страна на църковния живот! 
Не всички разбират за какво трябва да се молим. 
Не за къщи, за блага, а за избавяне от греха на 
завистта, тщеславието, лицемерието и други 
страсти. Без внимание към своята душа, без 
борба нищо няма да се даде на човека. Царството 
Божие се взема с усилия. Бог обича този, който 
изпълнява заповедите Му, който се кае, осъзнава 
се като грешник и не осъжда другите. „Осъждам 
всички, аз съм по-добър от всички!” – ето 
показател за гордостта в мен. А Бог се противи 
на гордите, а на смирените подава благодат.

Превод: Недялка Иванова

  16



Светодавец брой 4/2020                    Тайнства

Без Евхаристията няма живот

В бъдещото Царство Христово няма да има вече нужда от причастяване с Тялото и Кръвта Христови, 
защото всички удостоили се ще бъдат в най-тясно общение с Него и ще се наслаждават на предвечната 
светлина на Живоначалната Троица, изпитвайки такова блаженство, каквото не може да се изрази с 
думи, нито да се постигне с нашия немощен ум. „О, Пасха велика и свещена, Христе! О! Мъдросте и 
Слово Божие и Сило! Дай ни истински да се причастяваме с Тебе в невечерните дни на Твоето Царство!”. 
Колкото повече се намира човек под въздействието на благодатта на причастието и колкото по-тясно се 
е съединил с Христа, толкова повече той ще се наслаждава на общението с Христа и в Бъдещото Царство. 
 
Съединявайки се духом и телом с Христа в настоящия живот, духом и телом ще бъдем с Него и в бъдещия 
живот. Благодатните струи на животворящите тайни на Тялото и Кръвта Христови са източник на наша-
та вечна радост в общението с възкръсналия Христос и съзерцаване на Неговата слава. Приетите от нас 
истинско Тяло и истинска Кръв Христови стават част от великото Тяло Христово. Ние се причастяваме с 
Тялото и Кръвта Христови (в светите тайни), за да станем сами членове на Тялото Христово (Църквата).  
 
Божествената Евхаристия, приношението на безкръвната жертва и причастяването с нея, освещава и 
укрепва участниците в нея, прави вкусващите Тялото и Кръвта Христови истински членове на Тялото 
на Неговата Църква.

Св. Йоан Шанхайски и Сан-Франциски
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 Всеки вярващ човек непременно се е сблъсквал с това, че се е оказвало доста сложно да премине 
през Изповед и Причастие. Виждам, че това е истински подвиг, особено за „малко” църковните или 
тези, които едва-едва се опитват да направят първите си стъпки в храма. Хора ходят на църква години 
и десетилетия, но дори и познаващи добри свещеници, четящи добри книги по богословие, не могат 
да се подготвят за Изповед и Причастие. А и за църковните хора това е цяло изпитание.
 Може би всеки православен човек може да се подпише под типичната история, която ще об-
рисувам с няколко щрихи. Подготвил се е човек да вземе причастие и ето че или възникват някакви 
здравословни проблеми, или колата се разваля, или нещо пада върху него, или изведнъж изплува ня-
какъв стар спор. Това се случва или преди Причастието, или след него, когато човек вече се е върнал 
от църквата; а както си трябва, се е изповядал, помолил се е, причастил се е. И изведнъж след някакви 
невинни, глупави действия той се е напил; и след седмица сам пред себе си признава, че му се е случил 
ужасен запой (това, разбира се, е краен случай, но това също се случва).
 Една стара монахиня ми е казвала в такива случаи: „Врагът воюва“ (или и друга фраза: „Врагът 
не иска доброто“) - всеки път, когато ние се стараем да се приближим до Бога, да очистим себе си, да 
разкрием душите си в среща с Него, да се изпълним с благодат, някой непременно се съпротивлява, 
противодейства ни, слага прът в колелата ни.
 Да, това е война, това е истинска конфронтация. Но това обяснява ли всичко, което се случва 
с нас? Има ли в това някакво окончателно, задоволително обяснение за “неврозата на Причастието”, 
която се случва всеки път с човека, подготвящ се за тайнството? Защото това е съвсем истинска нев-
роза, особено за младите хора. За каквото искате можете да помолите човека, само и само да не се под-
готви и да отиде на Изповед и Причастие. „Неврозата на Причастието“ - с какво е свързана тя? Само с 
това, че „врагът воюва“ ли?

Неврозата на причастяването
архим. Сава Мажуко
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 Струва ми се, че има няколко нива на проблема. Едно от тях, разбира се, беше съвсем правилно 
отбелязано от старата монахиня - има сили, които не ни желаят доброто и всячески се стараят или да 
попречат да получим духовен плод, или по-късно да го захвърлим, да го пропилеем напразно, неусетно 
да загубим този дар, който получаваме в Църквата от великото, удивителното тайнство Евхаристия, 
заради което всъщност е изградена Църквата.
 Има и друго ниво – съвсем банално. То е свързано с това, че ние твърде претоварваме самите 
себе си по отношение на Евхаристията. Имам предвид някои ненужни, утежнени постове, невероятни 
изисквания към себе си или близките хора, които понякога довеждат човека до нервен срив.
 Човек, който учи чужд език, знае, че перфекционизмът може да доведе до пълно отвращение 
към езика. Ако сте потопени в езиковата среда, общувате с носителите на новия език, никога не трябва 
да се опитвате да разберете всичко, което казват другите, важно е да разберете най-важното. Това е 
една от рецептите за успешно усвояване на чужд език - не да гоните идеалното разбиране, не да търси-
те някакви перфекционистки резултати и форми; само тогава можете да се движите от мъртвата точка 
напред в учението – в крайна сметка, да не навредим на самите себе си.
 Ето, и в нашите експерименти, свързани с “училището по благочестие”, както го наричаха през 
XIX век, работи същата логика. Ако се опитваме да изпълним всичко, поставяме пред себе си умиш-
лено висока летва; тогава притискаме сами себе си в ъгъла и се довеждаме до отвращение. Както у 
хората, обсебени от перфекционизма, се появява отвращение към чуждия език, така у нас  се появява 
някакво отвращение към най-невинните и дори полезни неща, които би трябвало да носят радост (та 
нали Изповедта и Причастието са, за да ни носят радост, а не да угнетяват душата ни и да ни водят до 
нервен срив).
 Но освен тези две нива - борбата на враговете на спасението срещу нас и известният перфек-
ционизъм, присъщ на всеки мнителен, трепетен в религиозния (и не само) живот човек, има още едно, 
трето ниво; то е най-важното и трябва да го наречем първо. То е свързано с това, че ние възприемаме 
Евхаристията като изключително събитие в нашия живот, докато това е нещо толкова естествено, че 
изобщо не бива да създава никакви трудности. Евхаристията не е изключително събитие, тя е логично 
продължение на християнския живот - живот в присъствието на Христос.
 Защо у нас протича нервен срив или възниква нервна възбуда във връзка с Евхаристията, а 
понякога дори във връзка с ходенето на църква? Опитваме се да бъдем християни само вътре в храма, 
само когато се подготвяме за Причастие. Ние се напрягаме излишно, поставяме си някакви сложни, 
съвсем неизпълними задачи, докато от християнина се иска постоянно да ходи пред очите на Христос.
Св. Теофан Затворник е казал, че става въпрос не толкова за молитви, не за правила, не за пост, дори 
не за Иисусова молитва, която в никакъв случай не трябва да се превръща, по думите на светеца, в 
талисман, в някакво самодостатъчно духовно упражнение, което в крайна сметка може да ни скрие от 
Христос. Но целта на всички тези духовни упражнения е да ходим пред очите на Христос винаги, вся-
ка минута, всеки миг от живота си. Дали се намираме в храма, или стоим на автобусна спирка, пишем 
реферат на терасата, пием чай или купуваме храна за нашето коте - ние навсякъде сме в присъствието 
на Бога. Това е, което е нужно да търсим!
 И ако така настроим себе си, душата си, тогава „неврозата на Причастието“, „неврозата на све-
тинята“ ще изчезне завинаги, никакви врагове няма да се доберат до нас, никакви правила няма да 
ни изплашат, защото ние винаги ходим пред очите на Бога - това е нашето най-естествено състояние. 
Тук не е необходимо да измисляте за себе си никакви специални роли, защото това не е статично със-
тояние: не трябва да се превръщате в застинала статуя или икона, която не се движи и не може да си 
позволи никакви движения.
 Ние вярваме в Живия Бог, а Бог вярва в живия човек. Нужно е да продължаваме да оставаме 
живи, защото смисълът на Евхаристията и смисълът на общението с Бога е в това, да ставаме по-живи, 
а не мъртви, да ставаме по-радостни, по-щастливи, още повече да се насищаме с живота, приобщавай-
ки се към Източника на Живота. Не в това да угнетяваш себе си, а в това да се разкриеш. Евхаристията 
и християнският живот се състоят именно в това: да се отваряме все повече, а не да се натирим в ъгъла 
и да се умъртвим.

Превод: Недялка Иванова
Източник: orthodox-newspaper.ru
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Снимка: www.pixabay.com

                     Дария Захариева

Истинската среща в нашия свят е рядка. Страхът и недоверието от другите 
са навсякъде. И този страх е известен още на падналия Адам. Повреден от 
греха, през духовния си взор Адам вижда в Лицето на любещия Бог вече не 
Баща, а Онзи, Който ще го изобличи и накаже. Падението отдалечава, грехът 
донася смъртен страх. Планини от векове са минали оттогава. А пътуване-
то към истината минава все по същия път. Примиряването с Другия човек 
предполага примирение с Бога. Примиряването с Бога разкрива истинския 
човек.
Срещата на две души е промислителна. Мъничко откровение. Ала и малко да 
е, не е плод само на човешката необходимост. Понеже „без Мене не можете да 
вършите нищо” (Йоан 15:5). Душите се разбират взаимно само ако са свързани в Бога и заедно участ-
ват във вселенското богослужение. Не само онова в неделя, не само на празници. Животът покрай ос-
ветеното време продължава Литургията, живее в Срещата-Вечност и не може да спре в ежедневното.
В Литургията (по думите на о. Александър Шмеман) не просто опознаваме, а напълно разбираме реал-
ността. Литургичната радост е и откриване на Бога, и връщане в самия себе си. И в най-малкия детайл 
на светата Литургия присъства целостта на космоса и битието. Любов не може да има, ако тя не е при-
частна на Бога, осветена в Него, а чрез Него - принадлежна на вечността и безкрайността.
В сърцевината на личността лежи възхождането (екстазът) към личността на Другия. Самата сво-
бода е пуста и безсмислена без Другия. Какво е свободата без любов? Сигурно защото в самата дума 
„щастие” присъства идеята за участие. Щастлив е участникът в надмирната пълнота. Щастлив е и е 
причастен. И щом щастието не е индивидуално, а личностно и съборно, блаженството е там, където е 
животът в Бога.
Когато Христос се среща с хората, винаги им посочва тяхното призвание. На апостолите – да бъдат 
„ловци на човеци”, на Мария Магдалина – да проповядва Евангелието, на Петър – да пасе овцете от 
Христовото стадо… Христос, Новият Адам дава вечните имена на душите, превръща безсмисления 
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живот в служение и срещата с Него носи второто раждане и разбуждането на безсмъртната личност, 
която до този момент не е намерила начин да се осъществи.
Това се случва и във висините на човешката любов. Тя е троична и райска. В рая, преди отпадането на 
хората от Бога, е присъствала любовта – навсякъде е във всичко.
Същността на християнската вяра не е ли приемането на Другия?! Човекът в лицето на Авраам приема 
някога в зората на времето Тримата Ангели (Странници) – Предобраз на Светата Троица. Среща Ги. 
Православната иконография пази и нарича това събитие Вехтозаветна Троица. Бог, изобразен като 
Три Ангела – Трима Гости.
В дните на всеки има ден, събитие, среща и повратна точка, в която има да отговори на Бога. Не само 
Авраам е имал щастието да приеме Тримата Странници. Христос е в другия човек, Бог е в моя брат, 
изпраща ми го, за да се намеря…

Другият – тайна и личност, свързана с най-дълбоките структури на „Аз-а”. Другият, както и Бог, е ед-
новременно далечен и съвсем близък. И винаги е ясно, че едва сричаме в езика, на който може да бъде 
разбрана душата. Но Бог не ни оставя да сричаме. Праща ни хора, подобни на нас, които не сричат, а 
пеят – те познават душата човешка. Бог ни праща светиите като помощници, ангели, странници. Като 
откровение.
Светецът е образ и Божия икона. В нея се срещат вечното и временното, божественото и човешкото. 
И срещата носи събитие, заедност, овечностява временния миг. Цялото Евангелие се състои от срещи, 
казва митрополит Антоний Сурожки: срещата на Пресвета Богородица с Елисавета, на Господ Иисус 
Христос със свети Йоан Предтеча, срещата с апостолите, срещата в Кана Галилейска, със самарянката, 
с Мария Магдалина. Срещата в Емаус, където е показана самата същност на намирането, на осияния 
фокус: „не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писа-
нието?”. Горенето на сърцето и любовта правят възможна всяка жертва и подвиг. Отците-пустинници 
казват за срещата: който е видял своя брат, той е видял Бога.
Но срещата в нашия живот е рядка. Дали защото се боим, дали защото не се подготвяме? Дали защото 
посяваме себе си сред плевели и измами? Боим се от другите и човешкият ни страх мисли другия за 
враг и отмъстител.
А Другият е моят другар. Светите отци описват сътворяването на жената в рая като предобраз на Пас-
ха. Дава се на Адам дълбок сън. Сънят тук – още в първите глави на Свещеното Писание - е символ 
на Христовото Разпятие и смърт, казват отците на Църквата. Във времето на тази „смърт”, по време 
на Адамовия сън е сътворена Ева. „И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе 
при човека”. Когато се събужда, Адам вижда пред себе си своята половина, своето възкресение. Вижда 
другия, който му е даден от Бога и не е заплаха, а помощник.
Сега животът не съхранява никакви идеали. В света, оплетен с непробиваеми анонимни обществени 
контакти, сме заложници на общуване, лишено от любов. Остава само една надежда за среща и път, 
който не е компрометирал себе си: откриването на това „Ти”, което възкресява опустошените души. 
Любовта може да достигне до състояния на Духа, които създават и творят. Творчеството е едновремен-
но и битие, и изразяване на това битие, то е съзидателно.
Срещата на Твореца и сътвореното винаги е събитие. Динамично събитие: „не оставай в покой, Боже” 
(Пс. 82: 2). Ние творим дотолкова, доколкото участваме в творчеството на Светия Дух. С трошиците 
на надеждата и молитвата.
В любовта, молитвата, светостта срещата между Бога и човека, между човека и неговия ближен винаги 
е творческа. И може би затова изкуството изглежда по-близо до истината и Бога… Любовта и твор-
чеството са неуязвими в своята безкрайна радост и прозрачност пред Него. Любовта и творчеството 
са неуязвими в искреността си. На църковнославянски „искрен” означава „ближен”, колко прекрасна 
дума! Бог се открива на искрения човек. Искреността и верността обезоръжават и предизвикват сим-
патия. Искреният човек е напълно приемащ. Отваря сърцето си без разчети и нищо не очаква в замя-
на. Тъкмо затова е смирен, слушащ и живее в послушание. Сърцето му е готово (Пс. 56:8) да срещне 
това „Ти” в лицето на Твореца, „ти” – в лицето на ближния. Вървейки в любовно послушание, искре-
ният човек намира истинската красота във Висшия и Вечния. Послушният достига до божествената 
любов – непредсказуема и безстрашна.
А светът произвежда нарциси. Нарцис сега е навсякъде. Неспособен да обича, неспособен и на лично 
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съществуване. Продължаващ себе си като безкрайно и монотонно повторение. Нарцис е щампа, ра-
кова клетка, която се множи еднаква и безплодна. Нарцис е хула на Светия Дух, Който винаги твори 
новото.
Съвременният Нарцис дори не се натъква на реалността – край него има посредници, социолози, 
паразити, спекуланти, мениджъри, ваучери, политици… името им е легион. Всички те имат общото 
свойство да бъдат нереални. От този свят.
В Църквата живеем под погледа на Бога. Раждаме се, развиваме се, творим и умираме само защото Бог 
гледа към нас. Гледа ни иконата на Богочовека; гледайки към нея, хората от ежедневни скиталци също 
стават икони и населяват живота с малки Божии чудеса.
Любовта към Бога, любовта към живота, светостта, красотата могат да бъдат възприети истински само 
когато участваме в събитието на Срещата. Срещата-Литургия, за която човек рискува всичко. В тези 
секунди и часове може да се измени не само ходът на мислите, а и целият живот. Това все още е въз-
можно. Възможна е житийната промяна. И може да се окаже, че участваме в съвременното житие на 
нашия ближен, с когото Бог ни е срещнал…
Всеки, способен на среща, има история, път и биография. Може да се преобрази. Готов е и има какво 
да каже. Много важно е, че пътищата на двама, трима, четирима… изведнъж се пресичат. Паралелните 
линии се настигат в Тайната, Красотата и Чудото. За подобно щастие е нужен контекст и пълнота. Съ-
ществуването е събитие на връзката. Намирането на Другия, срещата не е още знакът за съществуване 
на личността. Съществуваме, ако отговорим на Божия глас. По примера на Единствената, която каза: 
„Нека ми бъде по думата ти!”.
Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми: ще пея и ще славя.
Дигни се, славо моя, дигни се, псалтире и гусло! Ще стана рано.
Ще Те славя, Господи, между народите, ще Те възпявам между племената,
защото до небесата е голяма Твоята милост, и до облаците – Твоята истина
(Псалом 56: 8-11)
Под светлината на възкръсналия Господ всичко земно се прелива и слива в небесното. Разтапят се и 
се сливат границите между небето и земята. Светиите идват да помогнат на по-малкия си брат, лутащ 
се в нарцистичния свят… Понеже без Христос не можем нито истински да живеем, нито истински да 
обичаме.
Искаме ли истински да обичаме човека, разбираме, че не достигат сили за това без Бога. „Без Мене не 
можете да вършите нищо” (Йоан 15:5), нищо непреходно и спасително. Само в Него всичко е красив 
отговор на най-големите въпроси на човешкото сърце. Несвършваща Среща. Срещата на човека с Бога.
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Всеки да постъпва, според както е 
напълно уверен в ума си

Александра Карамихалева

Мислех си тези дни около разгорелите се спорове в средствата за масова 
информация и социалните мрежи за това: да носим ли медицински маски 
или не, да излизаме ли навън или не, да ходим ли на църква или не…
И ми се струва, че проблемът не е в различните мнения, защото Бог ни е 
дал свободата и възможността да мислим и постъпваме различно и, кол-
кото и да грешим, зачита свободната ни воля. Тази свобода, слава Богу, ни 
беше гарантирана както от нашите църковни, така и от светските власти. 
Проблемът е в непримиримостта, с която срещаме чуждото мнение и 
чуждата позиция, в настървението, с което се опитваме да оборим, осъдим и отхвърлим онези, които 
мислят и постъпват различно от нас, в разпалеността, с която излагаме, обясняваме, аргументираме и 
утвърждаваме своята позиция като единствено правилна и се опитваме всячески да я вменим и нало-
жим на другите.
Мисля си, че нашата вътрешна увереност, че постъпваме правилно и Бог приема нашето решение (как-
вото и да е то), не бива да изключва и увереността, че същият любящ и човеколюбив Бог ще приеме 
решението и на онези, които не мислят като нас и не постъпват като нас. И ако перифразираме думите 
на св. апостол Павел по повод на други препирни в друго време: който ходи, да не презира оногова, 
който не ходи; и който не ходи, да не осъжда оногова, който ходи, „понеже Бог го е приел”. А „всеки да 
постъпва, според както е напълно уверен в ума си.”
Мисля си, че нито да ходиш на църква, надмогвайки страха си, е лошо и осъдително, нито пък да се мо-
лиш у дома си, ако така го чувстваш. Но не бива с лека ръка да определяме другите като безумни, безот-
говорни и безсърдечни, каквото и да е решението им. Не бива да осъждаме и презираме онези, които 
не мислят и не постъпват като нас, защото казано е: „Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред своя 
Господар стои той или пада. И ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи.” (вж. Рим. 14:2-5)
Всеки, както му говори съвестта, така да постъпва. Препирните и враждебността – те са, които ни 
отделят от Христос и разкъсват Тялото Христово. Ожесточението, непримиримостта, враждебността, 
злоречието, осъждането на другия... са все плодове на гордостта и са израз на недостиг на любов към 
другия. Те са точно обратното на плодовете на Духа: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, ми-
лосърдие, вяра, кротост, въздържание. А ако мислим и претендираме, че „живеем духом, по дух сме 
длъжни и да постъпваме. Да не бъдем пустославни, един други да се не дразним”. (Вж. Гал.5:22-25)
Господи, прости и ни помилвай нас, които не спираме да Те разпъваме и да Те пробождаме в сърцето 
с враждите си!
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Песнопението “Вечери Твоея 
тайния“

“На Твоята Тайна Ве-
черя, Сине Божий, 
днес за причастник ме 
приеми. 
Защото на враговете 
Ти няма да издам тай-
ната, нито целувка ще 
Ти дам като Иуда, 
но като разбойника Те 

изповядвам: помени ме, Господи, в Царството 
Си!”
 Песнопението “Вечери Твоея...” е част 
от последованието, което ние, вярващите, 
четем, готвейки се да приемем свето При-
частие. Същото песнопение се пее и вместо 
Херувимска песен и Причастен през светата 
Василиева литургия на Велики Четвъртък, 
т.е. в деня на предаването на тайнството от 
Самия наш Господ. Това песнопение е ноти-
рано (μελοποιημένο) от много забележителни 
учители на певческото изкуство. Преведено е 
и на новия начин, по който четем от повече от 
двеста години.
 Един от бележитите учители, кой-
то живее през втората половина на XIII в. и 
началото на XIV в., - Никифор Праведний, 
ни предоставя това песнопение в кратък и в 
по-обширен вид. Ние, искайки учениците ни, 
но и всички, занимаващи се със свещеното 
певческо изкуство, да се докоснат до тази впе-
чатляваща творба, я предоставяме тук, за да я 
разучат и пеят.
 Срещаме Никифор Праведний в ръко-
писите и в кодексите с титлата “Доместикос”. 
Тази почетна титла е била особено важен бе-
лег, който отличавал Учителя (става дума за 
музикоучител) във Византийската епоха, а 
също така и този, който водел хора на певци-
те, и този, който се грижел за това, какво точно 
ще се изпее и кои ще пеят по време на светите 
богослужения.
 Никифор принадлежи към кръга на 
големите музикоучители, които установяват 
основните части на богослуженията и пред-

ставляват основен източник за всички нас. 
Заедно с протопсалта Йоан Гликис, Йоан Ку-
кузел-Майстора и протопсалта Ксен Коро-
нис съставя през XIV в. първата голяма гру-
па творци, която дава на певческото изкуство 
изключителни и неповторими композиции. 
Информация за Никифор получаваме и от му-
зикалния теоретик и творец от XVв. Мануил 
Хрисаф, който споменава в един от известните 
си трудове: “първи съставител на икосите (на 
Акатиста) е Ананеотис, а втори - Гликис, който 
подражава на Ананеотис. След тях трети е Ни-
кифор, наречен Праведний, като трети учител 
след двамата предишни, а след тях - харизма-
тичният Кукузел, който наистина е голям Учи-
тел”.
 В песнопението “Вечери Твоея...” всеки 
ще може да сравни развитието на нотирането, 
да отличи сериозността и простотата, с която 
всеки от тези големи музикоучители е съста-
вял шедьоври, и да се замисли за днешната 
ситуация в областта на композирането. Само 
ако се върнем към корените си, ще можем да 
възстановим богослужението до древната му 
красота и величие и до неговия истиннен ха-
рактер.

проф. Йоанис Папахронис

  25



Светодавец брой 4/2020                    Химнография

„Пеейки разумно на Бога“ 
Свети Паисий за сладкогласните извивки на църковната музика

прот. Василий Калякманис 

I.

 Църковната химнография учи на догматите (истините) и нравствеността (етоса) на Църквата. 
Тя тълкува по автентичен начин посланието за спасението в Христа, ръководи тайнствено в право-
славната вяра и в живота в Светия Дух. Не само клириците, но и църковните певци имат значителна 
роля за формирането на църковния богослужебен етос (2). Певницата е място на „посвещение“ в све-
щените текстове на Църквата, училище за наслада от църковната поезия, пространство на молитвено 
обръщане към Троичния Бог. Църковното пение не е народна песен (макар и да се родее с нея), не е 
хаотичен, насилен и проглушителен глас, не е демонстрация на нечувани викове посредством озвучи-
телни уредби. Свещеното пение е глас на тънък, свеж полъх, мелодична молитва, истинно и спасител-
но поучение, посвещаване в надхвърлящото човешката логика тайнство на православната вяра.
 Песнопенията имат богословски, светотайнствен, възпитателен, еклисиологичен (3) и възраж-
дащ характер. Чрез своята химнография Църквата припомня, издига като пример и тълкува свръх-
естественото тайнство на Божественото домостроителство (4). Тя синтезира в Божествена хармония 
слово и мелодия. Свети Василий Велики учи, че разтухата и насладата от пението ражда чисти и цело-
мъдрени помисли и допълва: като видял, че човешкият род „трудно се води към добродетелта, а има 
склонност към насладата“, Светият Дух „прибавил към догматическите истини приятността на мело-
дията“. Т.е. смесил истините на вярата с насладата на мелодията, така че човек да приема без съпротива 
ползата от словата, които ще слуша сладкогласно и нежно.
 Мелодията възпитава и допринася за постоянното помнене на божествените истини по непо-
средствен начин: „Затова хармоничните части на песнопенията са измислени, та децата по възраст и 
незрелите по нрав, които външно изглежда, че пеят, всъщност (по този начин) да възпитават душите 
си.“
 Църковното пение цели съединяването, хармонията и единството на народа Божи чрез лю-
бовта. „Синхронизира“ народа Божи в единогласието на един хор. Светият отец пише: „Църковното 
пение предлага най-великото благо – любовта, защото то е измислено като обединяващо хората звено 
и синхронизира народа в единогласието на един хор“. Защото кой може да смята за свой враг оногова, 
заедно с когото е въздигнал един и същ молитвен глас към Бога? (Беседа към псалмите, 1, 2).
 За да намерят обаче приложение словата на свети Василий Велики, е необходимо да слезем ние 
– клирици, народ и църковни певци – от престола на индивидуализма и на егоизма и в смирение да 
„превърнем себе си в сфери“, съгласно с „Добротолюбието“. Да имаме етоса на сладкогласните вариа-
ции на византийската музика, които приличат на кубетата и на сферичните куполи на нашите храмове.
II.
 Свети Паисий Светогорец пише твърде уместно за споменатото от нас по-горе: „И какви сладки 
извивки има византийската музика!... Понякога - като славей, понякога - нежна вълничка, друг път - 
една величественост. Всички предават, подчертават божествени смисли. Рядко обаче ще чуеш тези кра-
сиви извивки. Повечето, които пеят, ги казват недостатъчно, осакатено, като в калъп. Оставят празни 
места, дупки! И най-главното, казват ги без ударение. Недоумявам – нямат ли ударения в книгите си? 
(5)... Всички вървят направо, ще рече човек, че е минал валяк и е изравнил всичко! Па-ни-зо, па-ни-зо, 
„панизун“, „панизун“ фурна (6), а хляб не изкарват! Други пък силно акцентуват върху всичко,... всич-
ко като заковано и мислиш, че забиват пирони с чук.“
 И продължава преподобни Паисий по повод на съвременните църковни певци: Да, наистина 
пеят, „или изцяло без ударения, или твърдо! Не те обръщат вътрешно, не те променят. А колко сладка 
е чистата византийска музика! Умиротворява, размеква душата. Истинското църковно пение се излива 
от вътрешното духовно състояние. Тя е божествено ликуване. Тоест душата ликува заради Христа и с 
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ликуващо сърце човек разговаря с Бога. Когато съучаства в това, което пее, тогава човек се променя, в 
добрия смисъл, и той, и останалите, които го слушат.“
 И преподобният разказва следната случка: „Преди години един стар псалт отишъл на Света 
гора и станал за резил. Отците пеели по традиционния начин. Взели го и той да пее заедно с тях, но той 
не направил „извивките“, защото не ги знаел. Светогорците ги знаели по предание. След това и той се 
затруднил, и някои други. Настъпило едно добро безпокойство, започнали да търсят. Чели, слушали 
старите певци традиционалисти и намерили „извивките“, които пеели старите.“
 Преподобни Паисий много настоявал на участието с цяло сърце в богослужението на Църквата 
и особено в божествената Литургия. „Но виждам, казвал той, в божествената Литургия, дори когато 
свещеникът казва „Горе имеим сердца“, малцина са тези, които имат ума си при Господа!“. Ние, остана-
лите, очевидно лъжем. И преди всичко църковните певци, които гледат само в нотите. 
 Веднъж сестрите в манастира „Св. Йоан Богослов“ край Суроти попитали преподобни Паисий 
какво е онова, което може да помогне на някого, за да пее умилително. А той отговорил: „Да държи ума 
си в Божиите смисли (7) и да има благоговение; да не приема за литература Божиите смисли, а да ги 
приема със сърце. Едно е благоговението, друго е изкуството, науката църковно пеене. Изкуството без 
благоговение... – това са бои. Когато певецът пее с благоговение, излива от сърцето си песнопението и 
пее умилително. Когато човекът вътрешно е в добро духовно състояние, всичко върви добре. Затова 
човек трябва да бъде вътрешно подреден и да пее със сърцето си, с благоговение, за да пее умилител-
но.“ Тоест както свещеникът се поготвя, за да служи и стои със страх пред Бога, по подобен начин се 
подготвя предварително и добрият църковен певец. Не чете само Типика (богослужебния устав) и 
музикалните уроци, а се подготвя и с духовна чистота на ума и сърцето си, а особено при свещените 
последования на Великата седмица и на Пасха.

Източник: pemptousia.gr

Превод: Александър Смочевски, Цветелина Татанова.

*Текстът е взет от профила на проф. Йоанис Папахронис в социалната мрежа Facebook

1. Вж. Пс. 46: 8, както и отговора на св. Варсануфий („Въпрос 423“): „Въпрос: Много често, когато пея, 
чувствам в себе си високоумие. Как мога в този момент да се противопоставя на помисъла на високоу-
мието? Отговор: Когато по време на пеене в сърцето ти се появява високоумие, спомни си, че е писано: 
„тези, които ме огорчиха, да се не превъзнасят в себе си“ (Пс. 65: 7, според превода на 70-те). Защото 
„огорчавам“ означава да не пея разумно със страх Божий. И изследвай себе си, да не би да блуждаеш 
по време на пеене. И във всеки случай ще откриеш, че блуждаеш, а вследтвие на това със сигурност 
прогневяваш Бога.“ – Βαρσανουφίου καὶ Ἰωάννου, Κείμενα διακριτικὰ καὶ ἡσυχαστικὰ (Ἐρωταποκρίσεις), τ. 
Β΄, ἐκδ. «Ἐτοιμασία», Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Καρέας 1996, σ. 340-341 – бел. прев. 

2. Етос – нрав, нравстеният характер, предразположение и дълбоко вкоренен у човека и обществото 
обичай; изобщо традицията и преданието в техния нравствен аспект – бел. прев. 

3. Еклисиология – учението за Църквата – бел. прев.

4. Божествено домостроителство – Божият план за спасението на човека – бел. прев.

5. В гръцкия език, както и в църковнославянския, всяка дума се изписва с ударението си – бел. прев. 

6. Игра на думи: на гръцки език „панида“ (πανίδα) означава фурна – бел. прев. 

7. т.е. съдържанието на богослужебните текстове – бел. прев
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Йерусалим като 
топографски и 

духовен център 
на света

доц. д-р Екатерина Дамянова

Първи интерес на християните към Светите земи

В началото на IV век Християнството заживява в нови исторически условия. 
След издаването на Медиоланския едикт на Константин I Велики (306–337) 
през 313 г., с който то става позволена религия (religio licita), и свикания в Ни-
кея събор през 325 г. погледът на вярващите все по-често се насочва към места-
та, където се случват спасителните за човечеството събития, за които се говори 
в Свещеното Писание.
Св. Елена, майка на император Константин, предприема пътуване до Светите земи, в хода на което, 
подпомогната от епископа на Йерусалим Макарий (314–333), обследва местата, свързани с Христо-
вите страдания и погребение. След откриване на Кръста Господен през 326 г. градът отново започва 
да придобива все по-голямо значение. С подкрепата на императорски средства и чрез палестинския 
епископат под водачеството на Евсевий Кесарийски (260–340) се издигат големи базилики във Витле-
ем, Йерусалим и Хеврон.
До споменатите по-горе години ранните християни не показват особен интерес към забележителности 
в Светите земи. Предполага се, че Голготският хълм и гробната пещера, в която е положено тялото на 
Спасителя, са били обект на почитане от страна на вярващите, тъй като те стават част от промените, 
които римският император Адриан (117–138) провежда в района след 135 г. Първите съобщения за 
отделни почитани географски места се появяват във връзка с достигнали до нас мъченически разкази. 
С едно съобщение от средата на II век за мъченичеството на Поликарп, епископ на Смирна (167/8 г.), 
се наблюдава и началният интерес към Палестина.
Библейско-географско наблюдение над светите места извършва споменатият Кесарийски епископ 
Евсевий, който през 311 г. съставя съчинението си „Ономастикон“ (Ỏνομαστικόν). В него той описва 
топографски известните през римско-византийския период места, свързани с библейската традиция, 

Снимка: www.pixabay.com
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като изяснява наименованията им и ги локали-
зира с помощта на римската пътна система.
Като начало на интереса в областта на материал-
ната култура на Палестина и местата, свързани с 
историята на човешкото спасение от старозавет-
но и новозаветно време, могат да се поставят и 
първите християнски поклоннически пътувания 
от IV век насам, които също дават сведения за ге-
ографското положение на библейски местности, 
описват запазени сгради и крепости от римския 
период и знакови за християните места, обръщат 
внимание на богослужението в Светите земи, 
както и на употребата на текстовете от Свеще-
ното Писание. Важни извори за съвременните 
изследвания представляват поклонническите 
описания на Поклонника от Бордо (333 г.), Да-
мата Етерия (381 г.), Пътника от Пиаченца (570 
г.), Монаха Аркулф (680 г.) и др. Отправилите се 
на дълго пътуване към Светата земя християни 
споделят, че посещението на места в нея, в съче-
тание с аскетически живот, укрепва, обновява и 
изяснява вярата. Палестина започва да се раз-
глежда като география на небоземната биогра-
фия на Иисус Христос, както отбелязва св. Ки-
рил Йерусалимски (315–387). 
Резултатите от споменатите пътувания до голяма 
степен стават възможни и благодарение на рим-
ската пътна система, която е завършена изцяло 
към средата на II век сл.Хр.
Благодарение на увеличаващия се поток от по-
клонници все повече нараства и значението на 
Йерусалимския епископ, както и правата му 
спрямо тези на Кесарийския епископ. Още на съ-
бора в Никея се препотвърждава обичаят и древ-
ната традиция да се почита епископът на Елия 
и да му се отдава почит със запазване на мит-
рополията и признатите й права (виж. Правило 
7). Йерусалим към този момент не е метрополис 
дори в собствения си регион.

Свещеното Писание в ранно-християн-
ската традиция

Липсата на достатъчно сведения по отношение 
на библейската йеротопия за града в някаква 
степен става причина за разминаване понякога 
на някои от представите на читателите на Све-
щеното Писание. Хората през различните епохи, 
в това число и днес, в много от случаите имат 
установени представи за Светите земи, добити 
най-често от непосредствено четене на библей-
ските текстове. Поради отдалечеността във вре-
мето и пространството понякога тези представи 

в голяма степен са обусловени от средата, в която 
живее читателят. Именно поради тази причина 
пътеписите представляват определена ценност в 
опита си да предадат описание на местата чрез 
наблюденията си на терен. Те се оказват ценен 
извор и за библейската археология дълги столе-
тия преди началото на системни археологически 
проучвания в Палестина през XVIII век.
Поклонниците познават много добре Свещеното 
Писание и се водят изключително по него в из-
бора на места, които посещават. Обичайна прак-
тика е те да прочитат библейски текст, който се 
отнася за самото място, до което те достигат в 
пътуването си. Интересът към всички библей-
ски книги и тяхната важност като ръководство 
за вярващите се подчертава и от някои важни на-
блюдения на Етерия. Тя споменава за традицията 
Старият Завет да се чете поотделно и още вед-
нъж, но вече изхождайки от Новия Завет, за да 
може старозаветните библейски места да бъдат 
разбрани в хоризонта на събитията, свързани с 
Христос. Поклонничката съобщава, че еписко-
път на Йерусалим в 40-те дни преди кръщението 
на оглашените два пъти е четял заедно с тях Све-
щеното Писание, т.е. Стария Завет – отначало 
буквално, а след това - тълкувайки го (1). Това е 
едно ранно свидетелство за подобен подход при 
прочита и разбирането на библейските текстове.
Съставяйки своите бележки за пътя, който изми-
нава през очите на вярата, особено внимание по-
клонничката Етерия отделя и на богослужебния 
живот на вярващите в Йерусалим във времето 
около Пасха 381 г. и последвалите месеци.
Обичайно (с изключение на празниците), според 
описанието на споменатата поклонничка, бого-
служението се провежда в три храма в Йеруса-
лим, построени на мястото на Разпятието и по-
гребението на Иисус Христос. В тези три църкви 
се извършва всекидневното и неделно богослу-
жение, при което се преминава от една сграда в 
друга. Празничните богослужения се провеждат 
с тържествени литии в други църкви или места в 
Йерусалим и неговите околности, като църквата 
на Сион (във времето на Етерия храмът на хълма 
Сион вече не се е използвал за ежедневни бого-
служебни цели. Вярващите го посещават всяка 
сряда и петък от Великия пост, както и в дните 
на Пасха и Петдесетница, а служби се извърш-
ват само на големи празници), църквата на Елеон 
(на мястото на Възнесение, наречено Имбомон), 
църквата в Гетсимания, Лазариума във Витания. 
Служи се и в Голямата базилика на мястото на 
Рождество Христово във Витлеем. Повечето от 
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тези места се свързват със строителните дейности на Константин I Велики и неговата майка Елена. 
Около 20 споменати в литературни източници църкви са археологически обследвани, а над 30 църкви, 
манастири или параклиси, които се споменават само в поклонническите описания, остават неиден-
тифицирани. Особено място в хода на възникването на християнските светилища, както се спомена, 
заема Йерусалим.
Християните приемат Месия в личността на Богочовека Иисус Христос, поради което в евангелията 
се отделя голямо внимание на Йерусалим като място на страданията на Спасителя. Тук Той приема 
кръстна смърт и погребение (Мат. 27:31–66; Марк 15:20–47; Лука 23:26–56), възкръсва от мъртвите 
(Мат. 28:1–8; Марк 16:1–8; Лука 24:1–12) и Се възнася на небесата (Марк 16:19–20; Лука 24:50–53), като 
със Своята смърт, както се изразява епископ Атанасий Йевтич, „разширява географско-историческите 
граници на Светата земя и Светия град, превръщайки историята в есхатология” (2). В Йерусалим се 
осъществява и слизането на Светия Дух над вярващите (Деян. 2:1–4).
В Йерусалим е опредметена многовековна библейска история, с което той става важна тема в староза-
ветното богословие, наред с тези за призоваването на Авраам, сключването на Завета на Синай, изли-
зането от Египет. Чрез Йерусалим Бог изпълнява Своя промислителен план спрямо целия свят. Градът 
се ползва с голяма популярност и неслучайно св. пророк Йезекиил го определя като център на света 
(Йез. 5:5; 38:12). Блаж. Йероним намира христологично и сотирологично изяснение на изказаното от 
старозаветния пророк определение за града (3).
Давидовият град е разположен върху централния планински гребен на Юдейската планинска верига 
между 700 и 800 м надморска височина, на границата между средиземноморската вегетация на запад 
и пустинния климат на изток (на 52 км източно от Средиземно море и на 25 км западно от Мъртво 
море). Градът е встрани от двата големи древни пътя, свързващи Египет със Сирия и Месопотамия 
– Via Maris (известен още като Военен път) и Via Regis („Царският път“, минаващ през източните йор-
дански възвишения, но който все пак е близо до кръстовището на два малки търговски пътя, които не 
са били без значение за жителите на западнойорданските възвишения).

Византийският Йерусалим

Йерусалим от Византийския период в голяма степен остава във вида, който той придобива след по-
тушаване на Второто юдейско антиримско въстание под водачеството на Симон Бар-Кохба през 135 
г. (4) След справяне с бунтовниците император Адриан променя градския план на града, като му дава 
и ново име – Колония Елия Капитолина, по личното име на императора (Publius Aelius Hadrianus) и в 
чест на закрилника на града – Юпитер Капитолийски. Римският владетел депортира всички юдеи от 
града, като им забранява под страх от смъртно наказание да стъпват в него. По-късно император Кон-
стантин частично вдига забраната, като разрешава на юдеите да посещават Йерусалим на всеки девети 
ден от еврейския месец ав (юли-август). Ден, който става траурен в памет на разрушаването на Йеру-
салимския храм от вавилонския цар Навуходоносор през 586 г. пр.Хр. и от римския пълководец Тит 
през 70 г. С юдеите от Йерусалим са прогонени и християните, тъй като римската власт не ги отличава 
от юдеите, и много от тях се установяват в град Пела, на изток от р. Йордан. След описаните събития 
епископската катедра на Йерусалимската църква губи своето особено значение и епископът на Елия 
става подчинен на митрополита на Кесария Палестинска.
Адриановият град е устроен с два форума. Един в източната част на града, северно от Храмовия хълм, 
и един, който организира около себе си търговската част на Адриановия Йерусалим. Реконструкцията 
на Йерусалим от този период се улеснява от археологическите наблюдения над други градове. Един 
добър ориентир дава откритата през 1884 г. карта от Мадаба (Йордания, VI в.), която изобразява те-
ритории, селища и пътища, свързани със Светите места. Разположената на пода на ранновизантийска 
църква мозайка дава картина за цяла Палестина от Библос и Дамаск на север до Синай и делтата на 
Нил на юг. Особено детайлно е изображението на Йерусалим, който се намира в центъра на мозайката 
(5). Местата, свързани с Божието домостроителство, стоят в центъра на света. Неслучайно църквата 
на Гроба Господен, която обединява местата на Разпятието, погребението и Възкресението Господне, 
стои в центъра на градския план на Йерусалим върху мозайката като духовен корен на света. Куполът, 
който се издига над него, стои като небе над случващото се на земята. На север от града стои текст от 
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книга Второзаконие: „Вениамин, когото Гос-
под обича, той живее у Него безопасно, (Бог) 
го закриля винаги, и той почива на плещите 
Му“ (Втор. 33:12).
На мозайката най-старият градоустройствен 
план на Давидовия град, известен до сега, 
е в съвсем стилизиран вид под формата на 
овал, който в посока север–юг е пресечен от 
два форума (Cardo и Decumanus) с колонади 
(№ 1 от изображението на Константиновия 
комплекс). Градът е изрисуван като град със 
стени, укрепен с 21 кули и шест врати. При 
влизане в него от северната му страна през 
Дамаската порта, вляво на нея, се намира го-
лям площад. Ако се тръгне на юг, през центъ-
ра на града минава едната голяма улица Cardo 
maximus, която стига до Сион. Към Иродовия 
период Сион започва да се идентифицира не 
с района на Храмовия хълм, а с гроба на Да-
вид, разположен на югозападния хълм на Йе-
русалим (6). В центъра на града, отдясно на 
главната улица се намира Гробът Господен, 
както и мястото, където Иисус Христос е бил 
разпънат на кръст. В така представения план 
могат да бъдат разпознати още други важни 
обекти като Портата на св. Стефан, Дамаската 
порта, Яфската порта, Цитаделата, Църквата 
на планината Сион, Храмовият хълм, Златна-
та порта, Антониевата кула.
Много от детайлите на топографията от рим-
ския и византийския период са потвърдени 
от разкопките на Nahaman Avigad в юдейския 
квартал на стария град. Археологът открива 
200 м от главната улица, като се оказва, че в 
по-голямата си част улиците възхождат към 
Византийския период и само една част от две-
те вероятно е от римско време (7).

Разположение на Гроба Господен в Йе-
русалим

Днес Храмът на гроба Господен, който обеди-
нява местата на Разпятието, погребението и 
Възкресението, също стои почти в средата на 
стария Йерусалим. Едно обстоятелство, кое-
то понякога буди недоумение, като се вземе 
предвид, че според строгите предписания, 
които се откриват в юдейската традиция, от-
разена в Мишна, се забраняват погребения 
в очертанията на града. Един гроб следва да 
бъде отдалечен най-малко около 50 лакти 
(около 25 м) от градската стена.

Снимка: www.pixabay.com
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Съществуват редица отправни точки в новоза-
ветните текстове, както и в архитектурната исто-
рия на града, които изясняват проблема. Според 
сходното свидетелство на Евангелистите, Спа-
сителят е погребан в нов гроб, предоставен от 
Йосиф от Ариматея (Мат. 27:60, Марк 15:46), а не 
в общ гроб, каквато е практиката след умъртвя-
ване на осъдените. Св. евангелист Йоан допълва: 
„На онова място, дето беше разпнат, имаше гра-
дина и в градината - нов гроб, в който още никой 
не бе полаган” (Йоан 19:41).
Може да се говори за научен консенс, който под-
крепя християнското предание, възникнало не-
посредствено след смъртта и Възкресението на 
Богочовека, според което Христос е бил погребан 
под днешната Църква на Божи гроб. Във времето 
на земния живот на Спасителя мястото се намира 
на северозапад от Йерусалим, „вън от градските 
порти“ (Евр. 13:12). Скалистата местност север-
но от втората градска стена е разположена на за-
падния хълм, върху който е построен т.нар. Горен 
град. Строежът на трета стена, която включва 
споменатата градина и описаните места в очер-
танията на града, започва във времето на Ирод 
Агрипа (41–44) и завършва към годините на пър-
вото антиримско въстание на юдеите в 67 г. Това 
археологическо разположение на стената дава 
обяснение защо днес, а и към времето на импера-
тор Константин и ранните поклонници, мястото 
на Голгота и Светия гроб е в рамките на града.
Противно на утвърденото мнение, основаващо 
се на древната традиция, „протестантската тра-
диция“ счита, че гробът на Христос се намира в 
близост до Дамаската порта на Йерусалим. Тази 
хипотеза и свързаната с нея гробница обаче от-
давна е отхвърлена. Посочената като Иисусов 
гроб чак през XIX в. т.нар. „Градинска гробница” 
не е от новозаветния период, вероятно датира от 
II в., но все пак дава представа на посетителите за 
това как са изглеждали ранните гробници.
Епископ Евсевий Кесарийски дава сведения за 
промените, които император Адриан предприема 
в района. Според духовника: „Те (римските вой-
ници) търсеха да скрият гроба на Спасението от 
погледа на човеците. С голям труд влачеха земя и 
покриха цялата тая площ с голям насипен слой. 
Върху него построиха капище на Афродита” (8). 
На устроената платформа, която обхваща и Гол-
готското възвишение, Адриан издига храм или 
няколко светилища. В цитирания по-горе текст 
Евсевий говори за светилище на Афродита, до-
като блаж. Йероним споменава за светилище на 

Юпитер и Венера (9). При издигането на Капи-
толийския храм Адриан не изравнява със земята 
хълма с гробницата, а само засипва ямите. Този 
земен насип спасява гробницата от разрушение и 
така мястото на храма отбелязва мястото на гро-
ба (10). По-късно, благодарение на запазилото се 
предание, той е открит в близост до Голготското 
възвишение, над което царица Елена извършва 
оглед през 326 г. Днес църквата „Възкресение Гос-
подне” или - както е известна още - Божигробска-
та църква е на самото място или в непосредстве-
на близост до мястото, където е погребан Иисус 
Христос, независимо че Голгота и Божи гроб са 
загубили автентичния си вид от времето на Пи-
лат.
Евсевий Кесарийски пише за това как император 
Констанитин разрушава езическите капища и из-
дава свещени едикти, осигуряващи в изобилие 
всичко необходимо за изграждането на молитвен 
дом, достоен за Господ, и то с императорско ве-
ликолепие, без да пести държавни и лични сред-
ства: „Той [Константин] заповяда мястото да бъде 
пречистено, като сметна за най-уместно местата, 
осквернени от враговете, да получат благослови-
ята на Всемогъщия Бог от собствените му ръце. 
И щом излезе заповедта, коварните измами вед-
нага рухнаха и онова обиталище на заблуди, идо-
ли, демони и тъй нататък бе срутено и напълно 
унищожено.
Но усърдието му не спря дотук. Императорът 
нареди материалите от срутената сграда, както 
дърво, тъй и камък, да бъдат отнесени колкото се 
може по-надалече, и всичко бе сторено според во-
лята му… И отново вдъхновен от свято усърдие, 
той заповяда, след като пръстта бъде изровена до 
значителна дълбочина, да я пренесат на далечно 
място, защото е била осквернена от гнусотиите 
на демонопоклонниците.
Това беше сторено незабавно. И като се оголва-
ха слой подир слой, появи се мястото, скрито под 
земята; и когато това стана, въпреки всички очак-
вания се появи достолепният и свещен паметник 
за възкръсването на нашия Спасител и пресвета-
та пещера прие символа на Неговото възкресе-
ние“ (11).
В писмо до епископ Макарий, който по това вре-
ме ръководи църквата в Йерусалим, се вижда, че 
императорът лично участва в изясняването на 
детайли по проекта на храмовия комплекс (12). 
Устройването на храма и архитектурните му осо-
бености оказват впоследствие влияние върху 
развитието на християнската архитектура и ико-
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нография. Като цяло, от IV в. се появяват и пър-
вите предмети, свързани с християнския култ. 
Най-често срещаните от тях са лети оловни и ке-
рамични ампули за миро, пръстени и т.н.

Храмовият комплекс на Божи гроб

Ориентираният в западна посока (с малко откло-
нение на юг) храмов комплекс на „Божи гроб“ (с 
общата площ от ок. 1.4 ха) бързо се превръща в 
център на християнския Йерусалим. Входът му се 
намирал на източната страна на Cardo maximus, 
където бил разположен и пазарният площад. 
Широки и официални стъпала (изобразени вър-
ху картата от Мадаба) отвеждат към един главен 
двор (Atrium), откъдето през три входа – един 
централен и два странични, се влиза в голяма 
църква, наречена Мартириум (№ 2 от реконструк-
цията на Константиновия комплекс). Тя предста-
влява петкорабна базилика в памет на страдани-
ята на Богочовека.
Изграждането на дългия 58,5 м и широк 40,5 м 
Мартириум налага още при строителните дей-
ности на Константин да се изравни скалистият 
терен на мястото. Богато украсеният среден ко-
раб обхваща в една крипта скалната пещера, в 
която според Преданието св. Елена намира Хрис-
товия кръст. Съвременният храм на Божи гроб 
заема само една част от тогавашния Мартириум. 
Неговите основи се откриват в църквата „Св. Еле-
на“ (арменския Параклис на св. Вартан), на изток 
от Голгота, в олтарната част на днешната гръцка 
църква.
В западна посока Мартириумът се съединява с 
още един открит вътрешен двор с квадратна фор-
ма, заобиколен от три страни (север, изток и юг) 
с колонада. В неговия югоизточен ъгъл е разполо-
жен Голготският хълм, към който отвежда един 
южен страничен кораб на споменатата базили-
ка (№ 3 от реконструкцията на Константиновия 
комплекс). При преустройствата и скалата, върху 
която е стоял Кръстът, е откъсната от околността 
и оформена чрез изсичане на части от нея. Този 
квадратен блок, който стоял свободно под не-
бето в украсения с колони вътрешен Атриум, се 
издигал около 5 метра над нивото на околността. 
Непокритата платформа на Голготската скала се 
ограждала от една решетка; подът бил украсен с 
мозайка, а по средата бил поставен златен кръст, 
украсен с благородни камъни.
Вторият двор отвежда и към ротонда, която се 
намира над Божия гроб (№ 4 от реконструкцията 
на Константиновия комплекс). Откритото прос-

транство е било оградено от стена, която е имала 
осем врати (докъм 381 г.). От двора три стъпа-
ла отвеждат към Анастасиса, тъй като подът на 
базиликата е бил малко по-висок от каменната 
настилка на двора. Тук някъде е бил разположен 
баптистерий. За него споменават още поклонни-
кът от Бордо, Етерия и св. Кирил Йерусалимски. 
Знатната дама описва как след кръщението им 
водели децата направо в ротондата. Картата от 
Мадаба изобразява квадратна сграда с фронто-
нен покрив и две врати, водещи към откритото 
пространство в източна посока.
Анастасисът („Възкресение“) е разположен на 
мястото на гроба Господен, заобиколен от колони 
и стълбове, и ротонда с диаметър ок. 35 м. По-
следната се намира в най-западната част на хра-
мовия комплекс. Етерия описва голяма кръгла и 
куполовидна базилика, докато към времето на 
поклонника от Бордо (333 г.) на мястото на гро-
ба Господен има устроено само малко светилище 
на открито. За ротонда не споменава и св. Кирил 
Йерусалимски. Възможно е тя да се е появила при 
строителните дейности на император Констан-
ций II (337–361).
При преустройването на района за богослужебна 
употреба, още по времето на Константин Велики, 
по-ранните структури и сгради от времето на Ад-
риан са унищожени. Скалата, която обкръжава 
гробното предверие, също е откъсната от окол-
ността и оформена. Подът е нивелиран. Някои 
от основните части на храмовия комплекс са за-
вършени по-рано, тъй като се споменават в Бур-
дигалския итинерарий (Пътеписът от Бордо), но 
цялостно строежът на Константин е осветен на 
13 септември 335 г.
Императорът организира грандиозна церемония 
по повод освещаването на храма на Божи гроб, 
което съвпада с 30-годишнината (tricennalia) от 
управлението на Константин. В памет на този 
ден се установява осемдневен годишен празник, 
който заема мястото си в религиозния и търгов-
ски живот на Йерусалим. Тържествата по случай 
освещаването на тези две църкви се отбелязват 
с особено великолепие, тъй като на същата тази 
дата е бил открит Кръстът Господен. През първия 
и втория ден от празника се отива в Мартириума. 
През третия ден се изкачва Елеонският хълм и се 
отива в църквата върху него, където е пещерата, 
в която Господ поучавал апостолите.
Елеонската планина (ок. 815 м) заема особено 
място в топографията на евангелската история. 
Към времето на Етерия на разположения на из-
ток от Йерусалим и Кидронската долина хълм е 
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имало две църкви. По-голямата и стара от тях е 
построена от император Константин и майка му 
Елена (330 г.) и носи името „Елеона“ или „Масли-
нова църква“. Тя отбелязва мястото, на което Ии-
сус Христос разкрива пред учениците Си тайните 
на Царството. Другата църква, разположена в се-
вероизточна посока, е на самия връх и отбелязва 
мястото на Възнесение Господне (Марк 16:19–20; 
Лука 24:50–53). С времето тя става известна с 
името Имбомон (от гр. εν βουνω = на хълма).
Както се вижда от свидетелството на Етерия, бо-
гослужението се извършва на местата, където са 
се случили описаните в библейските текстове съ-
бития.
Изключително интересно е описанието на пок-
лонничката на богослуженията през осемте дни 
на Пасхата. Тя споменава, че украсата и външно-
то оформление и през осемте дни на Пасхата са 
такива, каквито са и през Богоявление – не само 
в голямата църква и в Анастасиса, при Кръста и 
на Елеонската планина, но и във Витлеем, и дори 
в Лазариума, и навсякъде – защото са дни пасхал-
ни.

Светодавец брой 4/2020            Библейска археология

В първият ден Господен хората се отвеждат в 
Мартириума. По същия начин става и в понедел-
ник, и във вторник – но тогава така, че винаги 
след завършването на Литургията с химни се оти-
ва от Мартириума в Анастасиса. В сряда хората се 
отвеждат на Елеонската планина, в четвъртък – в 
Анастасиса, в петък – на Сион, в събота – пред 
Кръста, а в Господния ден, тоест в осмия празни-
чен ден – отново в голямата църква, тоест в Мар-
тириума.
През тези осем пасхални дни ежедневно след хра-
нене епископът и целия клир, всички младенци 
(тоест с тези, които са били кръстени) и всички 
апотакти, мъже и жени, възлизат на Елеонска-
та планина. Казват се химни, правят се молитви 
в църквата, която е на Елеонската планина и в 
която се намира пещерата, в която Иисус е учел 
учениците Си; правят се молитви и в Имбомон, 
тоест на това място, от което Господ възлязъл на 
небесата.
През вечерния час с химни се слиза до Анастаси-
са; това става през всички осем дни. Но в Господ-
ния ден след Пасха, след края на вечернята Ли-

Снимка: www.pixabay.com
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тургия – от Анастасиса – с химни целият народ съпровожда епископа на Сион.
След като се отива там, се казват химни, подходящи за деня и мястото, прави се молитва и се чете оно-
ва място от Евангелието, в което в същия ден и на същото място, където сега се намира самата църква 
на Сион, при затворени врати Господ влязъл при учениците. След като се прочита това, отново се 
прави молитва, благославят се катехумените, после - и вярващите и късно всеки се връща в своя дом 
(може би във втория час на нощта).
По същия начин осем дни след Пасха, тоест в деня Господен, веднага след шестия час целият народ 
заедно с епископа възлиза на Елеонската планина. Първо се стои известно време в църквата на онова 
място, казват се химни, казват се антифони, подходящи за деня и мястото, и се правят молитви – по 
подобен начин подходящи за деня и мястото. Оттам отново се отива с химни на Имбомона. И когато 
настава време, вече целият народ и всички апотактити с химни съпровождат епископа до Анастасиса. 
До него се отива в този час, в който обикновено се извършва вечернята.
Вечернята се извършва и в Анастасиса, и при Голготската скала и оттам целият народ с химни съпро-
вожда епископа до Сион. След като се стигне там, по подобен начин се казват химни, подходящи за 
мястото и деня; чете се отново и онова място от Евангелието, в което осем дни след Пасха Господ – 
след като влязъл там, където били учениците – укорява Тома за неговото неверие. Прочита се цялото 
евангелско четиво (Иоан 20: 26-31), след което се отправя молитва. По обичая, след като се благословят 
първо катехумените, а после и вярващите, всички се връщат по домовете си – както в Господния ден на 
Пасхата - във втория час на нощта (13).
Постепенно библейските места, за които споменават поклонници като Етерия, стават известни чрез 
библейските четива, омилии, и билейски инспирираните молитви и химни. Чрез интерпретацията 
тези места започват да играят ролята на литературни топоси.
Православното разбиране за библейските места, свързани със спасението на света, намира израз в 
богословието, Литургията, архитектурата, изкуството, иконографията и химнографията. В богослу-
жебния живот на Църквата спасителните събития от човешката история не само се възпоменават, а се 
преживяват. Св. Литургия, в чиито рамки се проследява раждането, смъртта и възкресението на Спа-
сителя, е една „рекапитулация на цялата икономия на спасителната история” (14), покана за единение 
с Христос, едно духовно изминаване на пътя на Лука и Клеопа към Емаус.

(1) Етерия XLVI, 2. Цитирането на Дневника на Етерия е по изданието: Дневникът на Етерия 
„Peregrinatio ad Loca Sancta“ Поклонение до Светите земи. Литургичен извор текст, коментар, интер-
претация. С., 2019.
(2) Jевтиђ, А. Света Земља (историja и есхатологиjа). – Христос Алфа и Омега. Врњачка Бања, 2000, с. 
79.
(3) Hieronymus, Commentariorum in Ezechielem Prophetam Libri Quatuordecim. – PL 25, 52.
(4) Дамянова, Е. Библейско-археологични, топографски особености в Йерусалим през IV век. (с 4 
приложения). – Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ Поклонение до Светите земи. Ли-
тургичен извор текст, коментар, интерпретация. С., 2019, с. 278–298, 355–357.
(5) Дамянова, Е. Йерусалим като топографски и духовен център на мозайката от Мадаба. – В: Бого-
словски размисли. Сборник материали. С., 2005, 29–33.
(6) Срв. Йосиф Флавий, За юдейската война, 5, 4, 1–2.
(7) Avigad, N. Discovering Jerusalem. Jerusalem, 1983, 205–207.
(8) Eusebius, Vita Constantini, III, 25–28.
(9) Hieronymus, Epist. ad Paulinum, 58, 3.
(10) Дамянова, Е. „Гробът на Христос” – предизвикателство за постмодерния човек. – В: Сборник 
с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 7–8 юни 2007). Т. 6. 
Стара Загора, 2007, 247–251.
(11) Eusebius, Vita Constantini. III, 26–28.
(12) Eusebius, Vita Constantini, III, 29–40.
(13) Етерия XXXIX –XLI.
(14) Theodore Studite, Antirreticus I. PG 99, 339
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Клисарят Бай Дочо

 – Отче, все се каня да те питам: мога ли да се моля с мои думи? – попита престарелият и полуглух кли-
сар бай Дочо селския свещеник.
  – По принцип може, но светите отци са ни оставили образци – молитви, с които те са се обръщали 
към Бога. Ти нали имаш молитвеник – там има молитви от свети Макарий Велики, от свети Йоан Зла-
тоуст, от свети Василий Велики. Прекрасни молитви! А ти какво може да прибавиш към тях?
  – Да, отче. Харни са молитвите. Чел съм ги, но не са сякаш подходящи за мен. Аз съм прост човек. За 
прости неща се моля: да е жива и здрава бабичката ми, макар че е малко проклета, децата, внуците. 
Пък и, не знам грешно ли е или не, ти си по-учен, ти ще кажеш, и за кравичката се моля да е жива и 
здрава, да ни дава мляко, и за кокошчиците се моля – да ни снасят яйчица...
  – Не мисля, че е грешно – отговори отецът. – Чел съм някъде, че веднъж при един от оптинските стар-
ци, мисля че беше свети Амвросий Оптински, дошла една селянка с молба да се помоли за гъската й. 
„Как ще се молиш за гъската й!” – възроптал някой край него. „Не виждаш ли, че това е всичко, което 
тя притежава? В тази гъска е целият й живот” – отвърнал старецът.
  – И друго да ти река, отче. Кога ми забръмчи някоя мисъл тревожна в главата или не знам що да чиня, 
сиреч как да постъпя в един или друг случай, питам Бога.
  – Ама ти, значи, директно с Бога си говориш? – подхвърли на шега отец Дамян. – Мене прескачаш. 
Нали ние, свещениците, сме посредници между Бога и човека. Е, как си говориш с Бога?
  – Нали казваш, че Библията е Слово Божие. Помолвам се, как си я знам, прекръствам се, отварям 
наслуки Библията, поставям пръст върху някой стих, прочитам го и значи, туй е за мен, що Бог сака 
да ми каже.
   – Ти също като Достоевски постъпваш и той така правел.
   – Кой каза, Стоевски ли? Немаме такъв човек в наше село.
   – Да, не е от вашето село. Достоевски, дядо Дочо, е гениален руски писател! Някои го наричат трина-
десетия апостол.
   – Апостол, казваш. Е, язе не можем да се мерим с него.
   – Вярно е, че не можеш. Кажи за какво си говори последно с Бога! 
   – Кахъря се, отче, за тоя пусти вирус, дека се е пръкнал и мори людете. Кога ще свърши тая напаст? 
За туй си хортувах с Бога.
   – И какво ти каза Той?
   – Виж сам, отче! – и му подаде разтворена Библията. 
Стихът, с който Бог отговаряше на бай Дочо, бе 17-ти стих от третата глава на книгата на пророк 
Софония: „Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси”. Отец Дамян зачете от началото 
трета глава и стигна до 6-ти стих, в който се казваше: „пусти направих улиците им, тъй че никой не 
ходи по тях”, и си рече: „Сякаш за днес е писано”. Остави настрана Книгата на книгите и се замисли: 
„Както Бог някога избрал простите и необразовани рибари за Свои ученици, а не съвременните Нему 
мъдреци, и сега може би чрез такива неуки, но със сърца на младенци хора като бай Дочо ни открива 
Своя промисъл”.

Автор: Янчо Михайлов
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Рицар на вярата
йером. Мелетий  Спасов

Kierkegaard, Niels Christian (1806-82)
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 В свое писмо до журналист от 22 януари 1966 преподобният Йустин 
пише между другото и следното: „Преди всичко, безмерно благодаря за по-
даръка! .... Сред авторите най-много от всички ме привлича Киркегор. Този е 
онзи „Ницше”, който се изкачи на самотния глетчер на покаянието и кръсти, 
частично кръсти своята човекопоклонническа европейска мисъл в чистите 
води на евангелското смирение. Ако той беше наш съвременник, бих се ре-
шил да му изпратя писмо само с едно предложение, а именно – думите на 
светия философ Йоан Златоуст: „Истината е сляпа без смиреномъдрие ”(1).  
Тези думи на авва Йустин са показателни както за ъгъла, под който той е гле-
дал на света, така и за „обектите” на неговото наблюдение. В дадения случай 
ще пристъпим към второто. 
 Името на Сьорен Киркегор не е сред особено натрапващите се, дори в хуманитаристиката. За 
дипломираните философи той е предтеча, а може би и спотаен представител на течението на екзистен-
циализма (2). За теолозите Киркегор носи загадъчния ореол на борец срещу рационализма от ранния 
XIX век, въплътен от Хегел. А за любителите на уличните сергии за книги вероятно първата асоциация 
с неговото име е заглавието „Дневник на прелъстителя” – откъс впрочем от голямото произведение 
„Или, или”.
 Забравихме да споменем за скандинавистите... Всъщност може би следва да почнем от тук: Сьо-
рен Аби Киркегор е роден в столицата на Дания, Копенхаген, през 1813 г. (3). Той прекарва почти целия 
си живот в родния град до смъртта си през 1855 г. Живял едва 42 години, Сьорен оставя след себе си 
повече книги, отколкото проживяни години. Автор е на над 50 заглавия научни изследвания по пси-
хология, естетика и етика, философски есета, проповеди, статии, дневници. Пълното датско издание 
наброява 27 тома. За да бъде разбрано това огромно количество текстове, както и да се отговори на 
по-важния въпрос „А с всичко това какво е искал да каже на своите читатели писателят?”, трябва да се 
подходи по киркегоровски, т.е. да се премине от обективното към субективното, към личността на ав-
тора. А личността на датския Сократ е изтъкана от много противоречия, вътрешни борби и страхове. 
 Сьорен е роден в годината на държавен банкрут в семейство на богатия търговец на трикотаж 
Михаел Педерсен Киркегор. Баща му носи белезите на трагически герой – роден е в суровата северна 
провинция Ютландия, където веднъж като малко момче, гладен и в изнемога, се покачва на една ска-
ла, от която изрича думи на проклятие към Бога. Малко след това събитие Михаел е прибран от свои 
роднини в столицата и животът сякаш му потръгва. Постепенно се замогва, а през 1797 г. се жени 
за първата си съпруга, от която обаче няма деца. Непосредствено след смъртта й, Киркегор старши 
сключва втори брак с бившата си прислужница Анна Лунд, която става майка на седемте му деца. 
Постепенно в съзнанието на силно религиозния Михаел се събуждат угризения за детския му бунт и 
за преждевременния му брак. Той започва да свързва смъртта, отнемаща едно след друго децата му, с 
личните си грехове. Той стига до заключението, че забогатяването му всъщност е Божествено прокля-
тие, а възмездие за беззаконието е страшната участ да надживее потомството си. Това мрачно пред-
чувствие и бреме на вината са наследени от младия Киркегор, който с искрено удивление отпразнува 
своята неочаквана тридесетгодишнина. И въпреки че баща му не го надживява, у Сьорен остава жива 
паметта за бащиното богоборство и тегнещото над дома им проклятие. Вероятно и това е в дъното на 
решението, студентът по богословие Сьорен Аби да разтрогне годежа си с Регине Олсен, година след 
като е сключен. Едно е сигурно – до края на живота си той остава верен на любовта им. Голяма част 
от дневниковите записки разкриват героичното желание на Киркегор да пожертва съвместния семеен 
живот с Регина, та по такъв начин да я спаси от самия себе си, от меланхолията си и от мнимата съдба 
на отхвърлен от Бога. Символично е, че Киркегор поръчва годежният пръстен да бъде преработен в 
пръстен във формата на кръст, а в завещанието си оставя почти цялото си имущество на Регина Олсен, 
по съпруг Шлегел.
 Освен трайните и въздействащи фигури на бащата Михаел и годеницата Регина, в живота на 
датския философ основно място заема и неговата дейност като писател. През 1841 г. Киркегор се ди-
пломира като магистър по богословие, в същата и следващата година слуша лекциите на прочутия 
немски философ Фр. Шелинг в Берлин. Така в академично отношение той е добре запознат със съвре-
менната му философска мисъл; владее древногръцки и латински, чрез които има първокласен дос-
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тъп до античната философия и обладава качеството на тънък психолог, който е готов да се спусне в 
най-тъмните глъбини на човешкото съществувание. 
 След смъртта на баща си и разтрогването на годежа Сьорен съзнателно посвещава живота си 
на творчеството. Голяма част от наследството си той употребява, за да издава за своя сметка книгите 
си. Както самият той признава в дневниците си, писането за него е лекарство срещу измъчващите го 
отчаяние и тъга. Но освен като средство да разсее мрачните мисли, творчеството му служи и като на-
чин да свидетелства за една велика и дълбока истина – че човекът не е обект за наблюдаване, анализ 
и философска дискусия, а субект в разговор; че в търсенето на универслното и абсолютното се губи 
конкретният човек, индивидуалността или „единичният” – така скъпо за Сьорен понятие. Значението, 
което личностното или субективното имат за Киркегоровата мисъл, е пряко свързано с християнското 
осмисляне на човека. 
 Писателският труд на Киркегор, схванат от самия него като житейска кауза и призвание от 
Бога, обхваща разнообразни теми от естетиката, етиката и религията. Той може да бъде разделен в две 
основни групи: книги, издадени с истинското му име, и книги, издадени под псевдоним. Към втората 
група спадат и фундаменталните му съчинения „Или, или” (1843 г.), излязло от името на Виктор Ере-
мита (Виктор Отшелникът, или Побеждаващият отшелник), „Страх и трепет” (1843 г.), публикувана 
под псведонима Йоханес де Силенцио (Йоан Мълчаливият), „Понятието страх” (1844 г.) – дело на Ви-
гилиус Хауфниензис (Стражът на Копенхаген), „Болест за умиране” (1849 г.), видяла бях свят под името 
на Анти-Климакус (Анти-Лествичник (4)). Отношенията между творбата и нейния автор са изразени 
тъкмо през тази „псевдонимийна стратегия”, както подсказва самият Сьорен в „Заключителен ненау-
чен послепис”: „основанията за моята псевдонимия или полинимия не са случайни, произтичащи от 
личността ми... За нея има една съществена причина и тя се корени в природата на самото творчество. 
Творбата действително е моя, но само доколкото аз съм вложил в устата на реалната поетическа инди-
видуалност, която я създава, моето схващане за живота, такова, каквото се излъчва от самия текст. За-
щото моето отношение към нея е далеч по-косвено от това на поета, който сам изгражда своите герои 
и при това е сложил името си под заглавието на своята творба”.
 Там, където Киркегор не желае да крие името си, е об-
ластта на религиозното творчество или по-точно - творчество 
на вярата: неговите назидателни беседи и проповеди. Те оста-
ват сравнитетлно незабелязани, сякаш в сянката на големите 
му произведения по естетика, етика, психология и философия. 
А именно в тях Сьорен с особена нежност и внимание споде-
ля съкровените си размишления. За съдържанието им гово-
рят красноречиво самите заглавия – „Потребността от Бог е 
най-висшето човешко съвършенство”, „Жило в плътта”, „Всяко 
добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре”, „Делата на лю-
бовта”, „Евангелие на страданието”, „На какво може да ни нау-
чат полските кринове и птиците небесни” – всичко на всичко 
66 беседи. В предговора към първия сборник „Две назидателни 
беседи” Киркегор разяснява и позицията, от която той пише: 
„Макар че тази малка книга (названа „беседи”, а не „проповеди”, доколкото нейният автор няма власт 
да проповядва, при това „назидателни беседи”, а не беседи за назидание, доколкото говорещият съвсем 
не претендира да е учител) желае да бъде само това, което и е, а именно нещо никак необвързващо, и 
жадува, появила се на бял свят тайно, да си остане така скрита – пък и аз се сбогувах с нея не без та-
кава, почти приказна, надежда. Доколкото тя, бидейки вече издадена, се отправи – в преносен смисъл, 
на своего рода пътешествие. [ … ] След едно-две недоразумения, заради повърхностни прилики, тя 
най-накрая, се срещнала с единствения, когото аз мога радостно и благодарно да нарека свой читател; с 
този единствен, когото тя е търсила, към когото буквално простира ръце; този единствен, който е тол-
кова отзивчив, че й позволява да го намери, така отзивчив, че я приема, независимо дали тя го заварва 
в момента на срещата радостен и смел, или уморен и замислен”(5). Освен че авторът не се изкачва на 
амвона на учителския авторитет, за да проповядва, в тези свои беседи или речи той си поставя нелека-
та задача да стигне до отделния, до единствения. Във време, което ентусиазирано суфлира Хегеловите 
принципи за абсолютното, в което човекът се разгражда социално и исторически, Киркегор страстно 

Светодавец брой 4/2020                               Култура

Портрет на годеницата на 
Киркегор - Регине

40



(всъщност понятие, също толкова важно за датчанина) се взира в масата, за да открие този единичен 
и единствен, с други думи - личността. В беседите си Киркегор не теоретизира въпроса за масовото и 
индивидуалното, за обективното и субективното – той просто „на дело” разкрива каква е дълбочината 
и висотата на човешката душа, с която той влиза в уникален и неповторим разговор.
 Прозрението за това, че човекът в своята субективна индивидуалност е тайна, загадка, която не 
може да бъде разгадана със средставата на социологията и не може да бъде описана в ститистическа 
таблица, за Киркегор вероятно е породено от личния му опит във вярата. Възпитан от изключително 
религиозен баща, студентът Сьорен за кратко време се бунтува срещу наложените стереотипи на хрис-
тиянството. Впоследствие той обаче намира в него най-автентичния начин да бъдеш себе си, а самата 
вяра да бъде преживяна като най-висш стадий на съществуване. 
 Особено скъп образ за Киркегор е Авраам. Патриархът на йудейския народ, първопроходецът, 
напуснал родната земя в послушание към Божия призив. Човекът, на когото Господ обещал много-
бройно и дълговечно потомство, същевременно поставен пред най-ужасното изпитание – да послуша 
Бога и да пожертва единствения си син тъкмо след като на старини най-сетне го е придобил. Авраам 
– пише Киркегор в „Страх и трепет” – е рицарят на вярата, „който е по-велик от всички благодарение 
на една сила, чиято мощ е в безсилието, велик в мъдростта, чиято тайна е безумието, велик с любо-
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вта, която е омраза към самия себе си”(6 и 7). Величието и неповторимостта на Авраам са в неговата 
съвършена „оголеност” откъм обективни гаранции, теологически доказателства, логични аргументи 
и морални оправдания в момента, в който той посяга да убие собствения си син. Делото, което Бог из-
исква от Авраам, е саботаж на етиката, патологично безумие, семеен скандал, религиозен абсурд. Едно 
единствено нещо го води - вярата му. Вяра, която довежда разума до ръба на пропастта, отвъд която 
стои съвършено другото, абсолютно другото и непознатото. Рицарят Авраам – продължава Киркегор 
– извършва безкрайното движение на скок от света на човешкото познание в божествената сфера, 
скок, който е възможен единствено за вярата. И в шокиращата човешкия разсъдък Авраамова драма 
той е абсолютно сам, защото няма нито кой да го разбере, нито пък е възможно той да разкрие нещо, 
без това да не накърни предаността му към Бога: „Повече Авраам и не би могъл да обясни, защото жи-
вотът му е като книга, конфискувана от Бога и недостъпна за другите (8).  ...Ако сърцето му се вълнува, 
ако словото му би съдържало утеха за целия свят, той не бива да утешава, тъй като нима Сарра, нима 
Елизаер, нима Исаак не биха казали: „Защо искаш да го направиш, то можеш и да го откажеш да го из-
вършиш”. И ако в неволята си той поиска да намери отдушник, ако прегърне всички, които са му мили, 
преди да постъпи към последната крачка, тогава може би ще последва ужасното, а именно, че Сарра, 
Елиезер и Исаак ще се възмутят от него, защото ще го сметнат за лицемер. Авраам не може да говори, 
той не говори човешки език. Дори и сам да разбираше всички езици на земята, дори тези, които обича, 
да ги разбираха, все пак той не може да говори, той говори на божествен език, той говори езици” (9).
 Киркегор разкрива дълбочината на Авраамовата вяра, анализира избора му в светлината на 
парадокса и го извежда на максимална висота, но в същото време достатъчно трезво си дава сметка, 
че този рицарски път не може да бъде магистрала за всички. Той държи да предупреди: „Думите са 
ужасни, но пак ми се иска да вярвам, че те могат да бъдат разбрани, без от това да следва, че този, който 
ги е разбрал, ще има поради това смелостта да действа според тях. Все пак човек би трябвало да е до-
толкова почтен, че да признае величието на това, макар и сам да няма смелост за него. Който се държи 
по такъв начин, не бива сам да се изключва от онзи хубав разказ, защото той по свой начин съдържа 
утеха за този, който не е имал смелост да започне изграждането на кулата. Но той трябва да бъде честен 
и не бива да представя липсата на смелост за смиреност, тъй като, тъкмо обратно, тя е гордост, докато 
смелостта на вярата е единствената смирена смелост” (10). 
 В епилога на „Страх и трепет” Киркегор показва, че дългият път към вярата и скокът на вярата 
не е финал за рицаря, а начало: „Но този, който стига до вярата (дали това ще е най-надареният или 
най-обикновеният, това няма нищо общо с въпроса тук), не спира при нея, да, той би бил дори въз-
мутен, ако някой би му казал това, също както влюбеният би се почувствал дълбоко засегнат, ако чуе, 
че е спрял при любовта, и би отговорил: аз съвсем не съм спрял, моят живот е в нея.” (11). По някакъв 
символичен начин книгата, в която е видян и възпят подвигът на Авраам, е сред най-първите творби 
на Киркегор, ставайки от тук нататък и негова лична биография, биография на един рицар и поет на 
вярата.
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