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КАКВО КАЗВАТ СВЕЩЕНИТЕ КАНОНИ НА ЦЪРКВАТА ЗА 

ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ? 

 

 Най-лесният непосредствен отговор на този въпрос е, че свещените 

канони на Църквата не казват нищо, абсолютно нищо или почти нищо, за 

заразните болести. На пръв поглед каноните нямат нищо общо с тази тема, 

която е предмет на медицината и на други науки. Както твърде често се 

оказва обаче, лесните отговори невинаги са верни отговори.  

 Пристъпваме към поставения в заглавието въпрос с убеждението, че 

става дума за един първи опит за докосване до темата. Нямаме претенцията 

за изчерпателност, нито пък за всеобхватност. Всяко докосване до даден 

предмет носи непосредствена увереност в съществуването му, маркира 

неговото присъствие, създава една представа за него. Актуалността на 

темата не изисква допълнителна аргументация, доколкото всеки от нас – 

бидейки член на каноничното тяло на Църквата – изпитва върху себе си 

последствията от епидемията/пандемия от коронавирус (COVID-19), която 

преживява именно като член на Църквата. Тя затова е актуалност, защото я 

живеем, страдаме по/от нея и се опитваме да я разберем и надмогнем. А ние 

затова сме православни християни, защото се опитваме да я разберем и 

надмогнем по християнски, т.е. в духа на Преданието на Църквата. 

Разразилите се през последните седмици богословски спорове 

породиха у нас различни въпроси: Какво е отношението на свещените 

канони към заразните болести? Има ли специално отношение? Как 

каноничното право на Църквата трябва да разглежда заразно болните? Има 

ли някакви специални предписания за начина на причастяването им?1 Може 

 
1 Относно темата за причастяването във време на пандемия вж.: ЙОИЛ (митр.), 

Коронавирусът, вярата и освещаващата благодат на Църквата, www.predanie.bg; 

ЗИЗЮЛАС Й. (митр.), Църквата без светата Евхаристия вече не е Църква, интервю от 

26.03.2020 г., www.pravoslavie.bg; ЛУДОВИКОС Н. (прот.), За причастяването във 

време на пандемия, www.pravoslavie.bg. ΒΛΑΧΟΥ Ἱ. (μητρ.), Ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθόδοξης 

Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία, 

http://parembasis.gr/images/2020/284/MARTYRIA_GIA_THN_KOINWNIA.pdf.  

Тук трябва да отбележим, че какъвто и способ на причастяване да бъде възприет, 

единственият канонично компетентен орган, който има правото на това е съборът на 

http://www.predanie.bg/
http://www.pravoslavie.bg/
http://www.pravoslavie.bg/
http://parembasis.gr/images/2020/284/MARTYRIA_GIA_THN_KOINWNIA.pdf
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ли затварянето на храмовете или прекратяването на богослуженията в тях 

да бъде оправдано от каноничноправно гледище?2 Има ли разлика между 

 

действащите епископи (с епархии), в нашия случай – Светият синод на Българската 

православна църква – Българска патриаршия (БПЦ – БП). Отделните членове на 

Църквата може да имат и да предлагат находчиви решения на нововъзникнали проблеми, 

но те си остават само и единствено в полето на богословското мнение, а опитът за 

тяхното реализиране на практика без решение на компетентния орган – остава в полето 

на неканоничното, което пък е предмет на епитимийното („наказателно“) право на 

Църквата. Затова и всеки епископ в Църквата, дори когато действа по лично убеждение, 

за да бъде действието му канонично, то трябва да бъде съборно. 

Заслужава да се отбележи, че в решението на Светия синод на БПЦ – БП от 30 март 2020 

г., публикувано като „Обръщение“, се казва: „Чинът на преподаване на св. Причастие 

остава непроменен. Свещенослужителите се задължават с особено внимание да 

преподават св. Причастие само на тези православни християни, които са се изповядали 

при тях и ги познават лично.“ (https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=318139). Според нас 

това решение е в духа на приемствеността и на традициите на поместната Църква в 

България. Възникнаха коментари, че въпросното решение е взето „по акривия“. Това не 

е съвсем точно, тъй като в каноничното Предание съществуват два вида икономия: а) 

снизхождаща икономия, ограничаваща съдържанието на съответния канон(и) и б) 

възхождаща икономия, преувеличаваща („надмогваща“) съдържанието на дадения 

канон(и). В случая може би става дума за втория вид икономия, доколкото е поставено 

задължението за задължителна изповед преди св. Причастие, както и за лична духовна 

връзка и познанство между пастиря и християнина (в съответствие с духа на к. 102 на 

Пето-шестия събор, както и с цялото канонично Предание на Църквата, което преди 

всичко енорийско [ἐν ὅροις] предание). И двете решения – за задължителната изповед и 

за личното познанство – са надвишаващи канонично изискуемото и по този начин са 

израз на „възхождаща“ икономия. Българската църква прие едно решение „по оптимална 

икономия“, при това с оглед на поместната традиция. В същото време чрез решението се 

дава възможност, но и се призовават „вярващите християни да останат по домовете 

си“ – което пък е в синхрон с призивите на държавните институции. При това, разбира 

се, призивът за оставане по домовете не означаваше забрана за посещаване на Божия дом 

(храма). 
2 В съседна нам Гърция, където държавата не само ограничи достъпа на вярващите до 

храмовете, но за определен времеви период забрани дори и извършването на 

богослужения в тях, тази тема предизвика бурен дебат. Според Ирини Христинаки 

(преподавател по канонично право в Богословския факултет на Атинския университет) 

това решение е оправдано, доколкото е постановено съгласно с духа на к. 88 на Пето-

шестия вселенски събор („...преди всичко да имат предимство спасението и 

безопасността на човека“): „Въз основа на този свещен канон, [каноническата] закрила 

на всички блага на Църквата отстъпва, променя се и се адаптира, когато запазването на 

тази закрила според предвиденото от каноните, заплашва човешкия живот и здраве.“ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Εἰ., Ἱεροὶ Κανόνες καὶ Ἱεράρχηση τοῦ Ἀγαθοῦ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ὑγείας, 

https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36027-ieroi-kanones-kai-ierarxisi-tou-agathou-

tis-zois-kai-tis-ugeias. На противоположното мнение е преподавателят по църковно право 

в Юридическия факултет на Солунския Аристотелев университет Кириакос 

Кириазопулос, който в поредица от статии защитава тезата, че ограничаването на 

достъпа на вярващите до светите храмове е антиконституционно и антиканонично. Вж. 

напр.: ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Ἐπίπλαστη «ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία» κυβερνητικῆς 

ἀπαίτησης καὶ ἀπόφασης, www.romfea.gr. Според Панайотис Бумис решението за 

https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=318139
https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36027-ieroi-kanones-kai-ierarxisi-tou-agathou-tis-zois-kai-tis-ugeias
https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36027-ieroi-kanones-kai-ierarxisi-tou-agathou-tis-zois-kai-tis-ugeias
http://www.romfea.gr/


3 
 

пространството вътре в храма и пространството извън храма?3 Трябва ли 

Църквата да приема държавните разпоредби за хигиенна защита? 

 

„затварянето на храмовете“ (богослужения „при затворени врата“) е своего рода 

епитимия, наложена несъзнателно от самата държава за грехове, които пак самата тя е 

извършила спрямо Бога (напр. узаконяването на еднополовите бракове в Гърция). 

ΜΠΟΥΜΗ Π., Τὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας, https://www.romfea.gr/katigories/10-

apopseis/36530-to-epitimio-tis-akoinonisias. 
3 Относно каноничния статут на православния храм вж. по-специално: к. 76, 88 и 97/V-

VI ВС, к. 7/VII ВС, к. 5/Гангърски събор, к. 6/Лаодикийски събор и др. Богословието на 

свещените канони разграничава храма от останалите места извън него. Съществува ясна 

демаркационна линия между „свещено място“ и „обикновено място“ (к. 97/ V-VI ВС). 

Според каноните дори оградата и дворът на храма са осветени (вж. к. 76/ V-VI ВС). 

Същевременно се прави разграничение между храм, молитвен дом и дом. Само в храма 

се извършва по акривия безкръвната жертва – светата Евхаристия. Извършването на 

светата Евхаристия извън храма, в обикновен частен „дом“ („οἶκος“) е забранена от к. 58 

на Лаодикийския събор (ок. 364 г.). По-късно к. 31 на Пето-шестия (Трулски) вселенски 

събор (691 г.), явно по икономия, допуска извършването на божествената Евхаристия и в 

т.нар. „молитвен дом“ („εὐκτήριος οἶκος“) – нещо като днешните „частни параклиси“, но 

само с изричното разрешение на местния епископ. ΜΠΟΥΜΗ Π., Νομοκανονικὲς 

Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, τ. Γ΄, Ἀθήνα 2020, σ. 49-51. Още по 

времето на император Юстиниян, т.е. ок. 150 години преди Трулския събор, е възникнал 

сериозен проблем с т.нар. „молитвени домове“, които се строели от някои клирици и 

били частна инициатива, поради което въпросните клирици се отделяли от съборната 

Църква. Опит да бъде възпрян този процес виждаме в Юстинияновата новела 57, гл. 2 

(от 537 г.) и особено в новела 58 (от същата година). Основният аргумен в новела 58 е, 

че изграждането и служенето на Литургия („τὴν ἱερὰν ἐπιτελεῖν μυσταγωγίαν“) в частни 

молитвени домове е акт, който отчуждава от „съборното (καθολικῆς) и апостолско 

предание.“ Наказанието, което се предвижда при неспазване на законодателната наредба 

и несъобразяване с нея до три месеца след издаването ѝ, е отнемане на съответния частен 

дом в полза на държавата. На следващата, 538 г., Юстиниян издава нова новела (67, гл. 

1), в която допуска изграждането на „молитвени домове“ само с разрешението на 

местния епископ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΑΤΡΑΓΑ Κ., Αἱ Νεαραὶ τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἐν Ἀθήναις 

2018, σ.  316-319, 347. Самото понятие за Литургия напълно изключва съществуването 

на „частни литургии“ или отделни литургии (срв. названието „частна служба“, което се 

използва от някои църковници до днес в България), различни от Литургията, която е за 

всички онези членове на Църквата, които нямат някаква каноническа пречка за участие 

в нея. Трябва да се отбележи, че това, което прави храма – храм е именно извършването 

на Евхаристията в него, при това извършването на Евхаристията от каноничен епископ 

или от канонично ръкоположен презвитер, който действа от името на местния епископ. 

Без Жертвеника в него храмът не е храм. Всичко, което е в досег със светата Литургия се 

освещава дотолкова, доколкото и както самото то според мярата си е способно да приеме 

освещение. Въпреки разрешението на Трулския събор, свети Симеон Солунски (15 век) 

не допуска възможността за извършване на св. Литургия в частен „молитвен дом“ 

(ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ἀρχιεπ.), Τὰ Ἄπαντα εἰς ἕξ μέρη διαιρεθέντα..., ἐν Ἀθήναις 1862, σ. 111, 

122.). 

Също така трябва да отбележим, че в каноничното Предание на Църквата се прави 

разлика между „свято“ (ἅγιον) и „свещено“ (ἱερόν). Антиохийският патриарх Теодор 

Валсамон (12 в.) смята, че „всичко свещено е свято, но не всичко свято е свещено.“ Като 

взема повод от храмовете и съсъдите в тях, той казва, че „свещен предмет е обществено 

https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36530-to-epitimio-tis-akoinonisias
https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36530-to-epitimio-tis-akoinonisias
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Допустимо ли е предаването (на живо или на запис) по телевизията и 

интернет на изображение и звук от богослуженията и особено на светата 

Литургия?4 Дискусията, разбира се, постепенно придоби още по-широк 

 

посветеното; защото частното, не е свещено.“ Онези предмети, които са собственост на 

съборната Църква, те са свещени и святи. Онези пък, които се намират в молитвени 

домове „са свети, като притежаващи божествено освещение и не стават общи (οὐ 

κοινοποιοῦνται); но свещени не са, тъй като се отнасят до частни лица.“ ΡΑΛΛΗ Γ. – 

ΠΟΤΛΗ Μ. Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων... [по-нататък: ΡΠΣ], т. 2, 

Θεσσαλονίκη 2002 (фототипно издание по първото издания: Атина, 1852 – 1859), τ. 4, σ. 

450-451. 

В известен смисъл разликата между храма и всяка друга сграда, която не е храм, 

наподобява на разликата между кръстения и некръстения човек. Продължавайки 

сравнението, можем да кажем, че както кръстеният, така и некръстеният боледуват от 

различни болести, но първият ги преодолява с упование и вяра в Бога, в дейно 

съработничество с Него, докато вторият разчита единствено на собствените си сили и на 

превърната в идол наука (Подобно сравнение между храма и кръстения човек, вж. във 

въпрос 6 към Родоския митрополит Нил, във великолепното критично издание: 

АЛМАЗОВ А., Неизданные канонические ответы Константинопольскаго патриарха 

Луки Хризоверга и митрополита Родоскаго Нила, Одесса, 1903, с. 57.)  

Накрая нека да припомним, че според византийското имперско законодателство правото 

на убежище в православен храм е едно от неотнимаемите граждански права на 

християните (в т.ч. не влизат езичниците и юдеите), от което често пъти са се ползвали 

и множество знатни и високопоставени особи, изпаднали в немислост. Според б. 

Атински архиепископ Йероним (Коцонис) християнските храмове започват да се смятат 

за убежища някъде от ок. 4 век насетне, като първо канонично свидетелство за това 

намираме в к. 7 на Сардикийския събор (343 г.). В дохристиянската епоха само някои 

храмове, за които римският император е признавал специален статут, са имали правото 

да бъдат използвани като убежище. След християнизирането на Римската империя, и 

особено след законодателните промени на Теодосий Велики и Юстиниян, всички 

православни храмове придобиват статута на убежище. Според архиеп. Йероним: 

„Правото на убежище е произлязло най-вероятно от дълбокото уважение и 

страхопочитание, което вярващите чувствали пред светата Трапеза, върху която се 

извършва безкръвната Жертва и изобщо пред Божия дом.“ Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ 

Ἐγκυκλοπαιδεία [Θ.Η.Ε.], τ. 3, Ἀθῆναι 1963, σ. 433. 
4 По този въпрос големият литургист на Църквата проф. Йоанис Фундулис (1927 – 2007), 

като допуска навлизането на средствата за масова информация в живота на Църквата и 

го смята за неизбежно, същевременно отбелязва: „Божествената служба и извършването 

на Евхаристията не се „проследява“. Не е зрелище или концерт, свещено театрално 

представление, с актьори, с главни действащи лица и статисти, което се играе на сцената, 

на площада, а в ложите седят зрителите и слушателите, безмълвните лица, които слушат 

и гледат, и участват или не участват емоционално, а накрая ръкопляскат или тропат с 

нозе. Тя е божествено дело, „словесно“ служение „в дух и истина“, „църква на 

преподобните“, в която цялата общност участва лично „заедно с жените и с децата“, 

освен „отсъстващите по основателна („благословена“) причина“. Но участват не като 

безлична маса, а лично и индивидуално, излезли от света и отделили се, събрани в името 

Христово – словесни и живи камъни на градежа на живия свят Божи храм и овце от 

стадото Му, тяло Христово и народ Божи свят и избран. В тайнството на събранието 

осъзнават, че „поотделно са членове“ на Тялото Христово, в присъствието „посреди тях“ 
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обхват, включвайки въпроси като например: Може ли човек да се зарази в 

храма? Възможно ли е зараза да се предаде чрез светото Причастие?  

Настоящият текст няма претенцията нито да поставя, нито пък да отговаря 

на всички тези въпроси. Трябва да се има предвид също така, че някои от 

тях нямат право на отговор, т.е. като богословски некоректно зададени, ние 

имаме пълното право да ги игнорираме и да не им отговаряме. Освен това 

се оказва, че нерядко тези, които ги задават, не го правят поради желанието 

да достигнат до истината, а поради други, „свои си“ съображения. 

 

I. Богословие на свещените канони 

Каноничното право, разбирано като Преданието на Църквата за свещените 

канони или като богословие на каноните, или като „канонична икономия“5, 

не може да стои безучастно пред предизвикателствата, които животът и 

светът поставят. То трябва да се стреми да им отговаря, като винаги и 

неизменно тези „отговори“ се разполагат в перспективата на отговорността 

за спасението на човека като член на Църквата. Накратко: телеологията на 

каноничното е сотириологична. Вечният критерий, който стои в основата 

на сътворяването и на постановяването на свещените канони на Църквата – 

това е мярата6, в която се спасяваме. Тази мяра са тесните врата на 

Царството: „тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, 

и малцина ги намират“ (Мат. 7: 14). По великолепен и твърде красив начин 

тази мяра е изразена в правило 102 на Пето-шестия (Трулски) вселенски 

събор (681 г.).7 Коментирайки това правило, свети Никодим Светогорец 

(1749 – 1809) – този чувствителен и тънък познавач на каноничното 

 

на възкръсналия и жив вовеки Христос Бог, и срещат своите братя, членове на Тялото на 

Църквата Му. Сред осветеното от Духа свято пространство на храма – образ и икона на 

небето и на обновения в Христа, вече присъстващ, но и очакван нов свят на Божието 

царство – живеят, дишат, покланят се, славословят, пеят, четат, слушат, принасят, 

служат, служат всеки според неговия чин и харизма. Кръщават се, миропомазват се, 

освещават се и се причастяват с Тялото и Кръвта Христови, където в непосредствена 

близост участва и Той. В това тържество Божие никой не участва чрез кореспонденция, 

нито пък го проследява от скамейките на стадиона. Не е любител на спорта, а сам е 

състезател.“ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Ι., Ἡ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ Μέσα Μαζικῆς 

Ἐνημέρωσης. – ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Ι., Τελετουργικὰ Θέματα, τ. Α΄, Ἀθῆναι 20092, σ. 219-220.  
5 Терминът е взет от к. 1 на св. Григорий Нисийски. Вж.: ПАПАТОМАС Гр. (архим.), 

Съвременни и бъдещи предизвикателства пред Православната църква (Исторически, 

еклисиологичен и каноничен подход), «Νομοκανονικὴ Βιβλιοθήκη», № 37, Солун – 

Катерини 2019 [под печат], с. 21 (бел. под линия 5), 494-495.   
6 Срв. κανών – права дървена пръчка за измерване на разстояние. LIDDELL H. – SCOTT 

R. Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. ἐκδ. «Ἰωάννης Συδέρης», Ἀθῆναι 1907, σ. 596-597.  
7 ΡΠΣ, τ. 2, σ. 549-550. 
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предание на Църквата – отбелязва, че всички усилия на духовниците трябва 

да бъдат насочени към това с мъдрост да водят съгрешилия човек към 

„светлината свише на Светата Троица (която е Царството небесно, според 

свети Григорий Богослов).“8 Следователно критерий на всички критерии в 

каноничното право на Църквата е спасението на верните, т.е. Царството 

небесно. Канонично е онова, което води към спасение, което е за спасение, 

а неканонично е онова, което не води до спасение, което не е за спаение, т.е. 

е против спасението. Но как и кога се разбира дали едно или друго решение 

е било канонично или не? Дали е било спасително или не? Това във всеки 

случай няма как да се разбере чрез просто сравнение. Богословието на 

свещените канони не е богословие на сравнението в оста „съществуване – 

дълженствуване“, факт – норма, „е“ – „трябва да бъде“. Кантианското 

„трябване“ (етиката на дълга) не е и не може да бъде основа на 

каноничното.9  

В настоящия текст изхождаме от убеждението, че свещените канони като 

конкретни съборни решения на сериозни и новопоявили се за времето си 

казуси, възникнали в конкретна историко-културна и геополитическа среда, 

макар да са постановени в едно минало, което от днешна гледна точка може 

да бъде определяно като „християнска древност“ или „византийски период“, 

дават – поне в зачатък, „в-себе-си“ – отговори на всички или почти всички 

казуси, които поставя съвременната културна и политическа 

действителност пред Църквата.10 Това, което е необходимо на този етап, е 

не толкова кодифициране на свещените канони, колкото декодиране на 

скритото в тях богословско съдържание в една сотириологична и 

есхатологична перспектива. При това не бива да забравяме, че догматите и 

каноните са родени от една и съща утроба (вселенските събори). Поради 

това съществува „тясна, непосредствена и същностна връзка между догмати 

и канони, която би могла да се характеризира като връзка по направлението 

ab intra ad extra.“11 

Макар да дават множество ключове към различни врати на живота в 

Църквата, които често пъти са заключени за онези, които не ги познават и 

не са ги усвоили (= не са ги направили „за-себе-си“, не са ги приложили 

 
8 Πηδάλιον, σ. 313 
9 За Църквата крайният (пределен) показател за каноничност е есхатологичен, 

доколкото цялата сотириология в „последна сметка“ е есхатология.  
10 Вж. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ  А., Ἡ ἀναστολὴ ἱεροπραξιῶν καὶ λειτουργίας ἱερῶν ναῶν ἀπὸ 

κανονικῆς ἀπόψεως, 22.03.2020,  https://www.ekklisiaonline.gr/nea/i-anastoli-ieropraxion-ke-

litourgias-ieron-naon-apo-kanonikis-apopseos/.  
11 ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ Β. (Вселенски патриарх), Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ τῶν 

Κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 18.   

https://www.ekklisiaonline.gr/nea/i-anastoli-ieropraxion-ke-litourgias-ieron-naon-apo-kanonikis-apopseos/
https://www.ekklisiaonline.gr/nea/i-anastoli-ieropraxion-ke-litourgias-ieron-naon-apo-kanonikis-apopseos/
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спрямо себе си12), свещените канони не са универсален компендиум или 

изчерпателен справочник с готови и детайлни рецепти „о всех и за вся“. Те 

са знаци по пътя, пътепоказатели (архим. Гр. Папатомас), ориентири в 

полето на каноничното пространство, което е пространството на Църквата.13 

Човек е свободен, участвайки в Тялото на Църквата да познава свещените 

канони и да се ориентира по тях в есхатологичния път към спасението, но е 

свободен и да ги подминава, отказвайки се (временно или завинаги) от 

такова участие, поемайки своята лична отговорност, съотв. излизайки извън 

полето на каноничното. 

 

II. Богословие и медицина 

През последните десетилетия в православното богословие е сторено 

немалко за систематичното изложение на хилядолетния духовен опит на 

Църквата като лечебница. В това отношение заслужава да споменем 

станалите вече класически съчинения: „Православна психотерапия“ (1 изд.: 

1986; 1 изд. на бълг. език: 2005) на Навпактския митрополит Йеротей 

Влахос, както и „Терапия на духовните болести“ (1 изд.: 1991) на френския 

богослов Жан-Клод Ларше.  

Като херменевтичен ключ за навлизане в контекста на поставената тема 

смятаме за полезно да представим накратко едно позабравено, но според нас 

изключително интересно и успешно изследване на възгледите на свети 

Василий Велики по проблема за отношението на богословието към 

медицината и към психосоматичните болести. В своя студия, озаглавена 

 
12 Срв. св. Юстин Попович: „За да спася свещените канони съм готов да пожертвам 

целия си живот; но за да спася един човек, съм готов да пожертвам всички свещени 

канони.“ 
13 Тук няма да засягаме темата дали и доколко съществува тъждество между 

„пространството на Църквата“ и „каноничното пространство“ на Църквата. По върпоса 

за харизматичните и канонични граници граници на Църквата вж. повече във: 

ФЛОРОВСКИЙ Г. (прот.), О границах Церкви, „Путь“, 1934 (№ 44). ΓΙΕΒΤΙΤΣ Α. (ἐπ.), 

Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ περὶ τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας. – «Θεολογία», 2010, τχ. 4, σ. 137-

158. СТОЯДИНОВ М., Евхаристийните граници на Църквата (В паралела между про-

статичното и про-динамичното разбиране на еклисиологията в ранната църковна 

традиция). – В: „Теологикон. Годишник на Центъра по систематическо богословие при 

Православния богословски факултет на Великотърновския университет“, т. 3, Велико 

Търново 2014, с. 21-39. 

Ще си позволим само да приведем свидетелството на еп. Атанасий Йевтич, който пише 

следното: „Спомням си и о. Юстин Попович, който казваше, че по-правилна и 

богословски по-православна е тезата на митрополит Антоний [Храповицки] и на 

архиепископ Иларион [Троицки], т.е., че харизматичните и каноничните граници на 

Църквата съвпадат“ (ΓΙΕΒΤΙΤΣ Α., с. 139).  
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„Медицината на тялото – образ на лечението на душите според учението на 

Василий Велики“, големият гръцки богослов и канонолог Константинос 

Муратидис (1918 – 2001) прави първи по рода си опит за представяне на 

възгледите на свети Василий Велики за медицината и за телесните болести 

като лечение на цялостния човек.  

Свети Василий Велики разглежда човека като синтетично цяло от душа и 

тяло.14 Под влияние на греха човекът „с различни и разнообразни болести се 

озлочести“.15 Озлочестяването на човека с болести е резултат от навлизане 

на злото в историята. Затова преди грехопадението медицина не е имало, 

тъй като не е имало потребност от лечение.16 Муратидис отбелязва, че 

болестта е начин на съществуване на падналия човек, „последствие на 

прародителския грях, чиято най-дълбока същност се състои в отричането на 

божествения ред в света и на най-висшата власт на Бога, и следователно 

представлява накърняване на самата същност на съществуването и на 

установената от Бога йерархия на ценностите, резултатът от което е 

нарушаването на хармонията в света изобщо и особено в отношенията на 

човека с Бога.“17  

Ако болестта е лишеност от здраве, липса на здраве, що е тогава здравето? 

Според свети Василий телесното здраве на човека е „равновесие на 

природните енергии“ в човешкия организъм. В своите беседи към 

Шестоднева той казава: „Всяко зло е болест за душата, докато добродетелта 

е, каквото е и здравето. Добре са определили някои, че здравето е равновесие 

на природните енергии. Това, ако бъде казано и за здравето на душата, няма 

да бъде грешка.“18 Свети Василий проявява едно забележително уважение 

към лекарите на телата и към тяхното изкуство.19 Нещо повече: той го смята 

 
14 PG, 30, 140. 
15 PG, 31, 344B. 
16 PG, 31, 1044 CD. 
17 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Κ., Ἡ Ἰατρικὴ τοῦ Σώματος, τῦπος τῆς κατὰ ψυχὴν θεραπείας κατὰ τὴν 

διδασκαλίαν τοῦ Μ. Βασιλείου. – В: «Θεολογία», 1-2, 1968, с. 37-38. Подобно изследване, 

което в значителна степен преповтаря казаното от К. Муратидис прави Димитриос 

Николакакис с някои интересни допълнения относно светата Евхаристия и нейното 

значение за психотелесното здраве на човека. Срв.: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Δ., Ἰατρικὴ καὶ 

Χριστιανικὴ Θεολογία. Συγκριτικὴ θεώρηση καὶ κριτικὲς ἐπισημάνσεις. – «Θεολογία», 3, 2016, 

σ. 147-172. 
18 PG, 29, 196 C.  
19 Самият „Василий Велики, който съединява в свое лице първообраз на лекар и пастир, 

е показал отдаденост, достигаща до саможертва към страдащия от разнообразни болести 

и особено към прокажените, на които приоритетно служи и лично той, обграждал с 

безгранична любов болните, която в случая този иначе толкова въздържан и строг 

пастир, изразявал и чрез братски целувания. Лечението на телесната болест се 

придружавала и от опит за възраждане в Христа и обновяване на целия боледуващ човек. 
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за прототип, първообразец, модел, по който трябва да става и „лечението на 

душите“. Фактът на лечимостта на телесните болести потвърждава 

възможността да бъдат лекувани и болестите на душата.20 Свети Василий 

Велики пише: „... медицината е дарувана от Бога, Който урежда целия ни 

живот, за да ни покаже – бидейки прототип за терапията на душата – 

отстраняването на излишното и добавянето на недостигащото.“21 

Но каква е „същността“ на болестта? Къде се крие тя? Какъв е начинът на 

съществуване на болестта? За да разберем какво трябва да бъде 

отношението на Църквата към болестта, трябва да разберем „природата на 

болестта“. А има ли своя природа болестта? 

Както отбелязва Муратидис, според св. Василий Велики „не съществуват 

болести, а само болни. Всяка болест представлява едно-единично събитие, 

което доколкото навлиза в личността и се повтаря, бива определяно от 

съществуването, историята и предисторията на този конкретен човек.“ 

Страдащият и неговата болест представляват нещо единно.22 Болестта няма 

свое собствено битие – като зло или последствие на злото, тя е лишеност от 

битие. Няма „неипостазирана“ болест, няма „не-въплътена“ болест, няма 

„болестна природа“, няма болест като такава.23 Опасността от признаване на 

 

По този начин Василиадата не просто се издигнала до превъзхен принос на обществото 

на благодатта и любовта, т.е. на Църквата, към болния човек, но и станала прототип и 

начало на един изключителен опит за църковна грижа за страдащите през целия период 

на Византийската империя.“ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Κ., Ἡ Ἰατρικὴ τοῦ Σώματος, σ. 36-37. 
20 К. Муратидис подчертава, че „предпоставка за всеки лечебен опит (начинание) е 

убедеността в неговата възможност.“ Цит. съч., с. 40.  
21 Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ἔργα, τ. 8 (Ε.Π.Ε.), Θεσσαλονίκη 1973, σ.  396.  
22 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Κ., Ἡ Ἰατρικὴ τοῦ Σώματος, σ. 41.  
23 В ситуацията с пандемията от последните седмици наблюдаваме една мощна, но и 

опасна тенденция за „свръхонтологизация“ на болестта. Постепенно, под 

увеличителното стъкло на съвременните медии, преди да се е разпространил самият 

вирус реално, той вече беше заразил планетата виртуално. Една поредица от отделни 

събития е на път да се превърне в общо битие за цялото човечество. Вирусът придобива 

своя плът и кръв, свой лик, той става активна сила, управляваща и направляваща нашия 

личен живот и нашия ход в историята. Той е призрак, но не локален, а глобален. Той е 

жив. Уви, той е и жилав, издръжлив, зареден с особена „енергия“. Той е навсякъде (почти 

вездесъщ). За нас като смъртни той започна да изглежда, ако не безсмъртен, то поне 

труден за умъртвяване. Има свое начало (независимо от вариращите хипотези кое е това 

начало: от „грешка на природата“ до биологично оръжие), но краят му е неизвестен. Той 

е силно плашещ със своята привидна нескончаемост. Разбира се, за тази негова „сила“, 

за пренатовареността му с битие, значителна роля изиграха и медиите – едно явление, за 

което богословието и в частност богословската антропология все още не е дало пълно и 

изчерпателно обяснение. Не че няма вирус. Има. Но не така, както Го има Бог и както ни 

има нас, човеците. Несъзнателно му придаваме съществуване, което изглежда да е по-

автентично от съществуването на Бога, светиите и на всичко онова, за което ние като 
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самостоятелно битие на болестта е реална. Но защо е опасност? Защото така 

бихме достигнали до деонтологизиране на онова, което наистина е. 

Признаването на „истинско“ (онтологично) съществуване на болестта би 

било своего рода манихейство, доколкото болестта се разглежда в 

перспективата на злото. В този смисъл не съществува „терапия на болестта“, 

а терапия на болния като лице или, в епидемична/пандемична ситуация – 

терапия на общността на боледуващите лица или на боледуващата общност 

от лица. 

Болестта на боледуващия човек няма свое собствено съществуване като 

болест отвъд или извън болния. Често пъти обаче именно като болест-на-

болния тя е скрита, а симтомите ѝ, т.е. болестотворните последствия-

признаци, по които се съди за нея, са неразпознаваеми. Това е още една от 

причините за съществуването на медици и медицина. Чрез откритото 

медиците разкриват скритото. Те са тези, които са научени, обучени и 

изпитани в това да откриват скритото, да съдят за скритото по симптоми, 

които са открити, но неразличими за необучения и неизпитания.24 Свети 

Василий пише: „Както се случва с тялото, при което учените (οἱ ἐπιστήμονες) 

имат някои признаци за скритите му болести, които убягват на болния, така 

и с душата...“.25 И още: „Това се случва и с телесните болести. Тъй като има 

много болести, за които болните не знаят, но по-скоро се доверяват на 

диагнозата на лекарите и не отдават внимание на това, че самите те не 

чувстват нищо.“26 

Свети Василий Велики изрично отбелязва, че е необходимо доверие между 

болния и лечителя. Доверието пък се основава на любовта, доколкото „на 

лекаря Църквата е гледала преди всичко като на представител на духа на 

любовта...“27 Същото уважение, почит и доверие към лекаря и към неговата 

 

християни сме призвани да имаме „жива представа“ (Евр. 11: 1). И казваме това, не 

защото така бихме искали да превърнем желаното в действително (желанието си за това 

„вирусът“ да го няма, да не бъде), а защото „вирусът“ просто не може да бъде така, както 

сме ние, човеците, и никак не може да бъде така, както е Бог и както са Неговите енергии. 

За един първи по рода си опит за канонична антропология на медийното пространство 

вж.: ΠΑΠΑΘΩΜΑ Γρ. (ἀρχιμ.), Κανονικὲς προεκτάσεις ἐκ τῆς χρήσεως τῶν ΜΜΕ ἀπὸ τὶς 

Τοπικὲς Ἐκκλησίες (Μία πρώτη 10ετία ἐλεύθερης ἐκκλησιαστικῆς ραδιοφωνίας, ἀλλὰ καὶ «μὴ 

κανονικῆς ἐναρμόνισης». – ΠΑΠΑΘΩΜΑ Γρ. (ἀρχιμ.), Κανονικὰ ἔμμορφα (Δοκίμια 

Κανονικῆς Οἰκονομίας II), «Νομοκανονικὴ Βιβλιοθήκη», ἀρ. 29, Θεσσαλονίκη-Κατερίνη 

2015, σ. 613-645.  
24 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Κ., Ἡ Ἰατρικὴ τοῦ Σώματος, σ. 42. 
25 PG, 31, 1101 B (отговор 38). 
26 PG, 31, 1296 AB (отговор 301). 
27 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Κ., Ἡ Ἰατρικὴ τοῦ Σώματος, σ. 35-36. Разбира се, в ситуацията, която 

преживяваме днес трябва да се прави разлика между доверие в медицината като наука и 
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наука-изкуство е засвидетелствано още в Стария завет: „Почитай лекаря с 

чест според нуждата от него, защото Господ го е създал, и лекуването е 

от Вишния, и от царя получава дар. Знанието на лекаря ще възвиси главата 

му, и между велможите ще бъде на почит. Господ е създал от земята 

лекарства, и благоразумен човек не ще ги пренебрегва. Нали чрез дърво 

водата стана сладка, за да бъде позната Неговата сила? 

Затова Той е дал на людете знание, за да Го прославят в Неговите чудни 

дела.“ (Сирах. 38: 1 – 6).  

Лекарите на душите (пастирите) трябва да се учат от лекарите на телата 

(медиците) – освен св. Василий Велики същото ни напомня и неговият брат 

по плът, св. Григорий Нисийски. И го казва не къде да е, а в своето 

„Послание до Мелитинския епископ Литой“, което влиза в Corpus Canonum 

на Църквата като канон 1 на св. Григорий Нисийски. Там св. Григорий пише: 
„Защото както при терапията на тялото една е целта на лечебното изкуство 

– болният да стане здрав, а видът лечение е разнообразен (защото съгласно 

с разнообразието на болестите, се прилага към тях и различен терапевтичен 

метод), по същия начин, тъй като и при душевните болести е голямо 

множеството и разнообразието, е необходимо терапевтичната грижа да бъде 

многообразна, като се опитва да лекува в зависимост от болестта.“28 

От друга стрна, пастирят е нещо повече от лекар. Лекарят на телата цели 

възстановяване на здравето на болния. Лекарят на душите цели изцерението 

на болния, но и неговото преображение и обожение, достигането до нов 

начин на съществуване, обновяване на човека, съзиждане на новия човек. 

Не просто възстановяване на старото, а удостояване с благодатта, която е 

качествено различно измерение от предгреховното състояние. 

 

към постиженията на нейните представители и доверие към политическата употреба на 

медицина, която се наблюдава повече отвсякога в нашата епоха. „Политическата 

медицина“ няма общо с изкуството-наука медицина, както то е разбирано от светите отци 

на Църквата и в частност от свети Василий Велики.  
28 ΡΠΣ, τ. 4, σ. 295-296. Думите „лекар“ и „лечение“ се срещат в редица свещени канони. 

Съответно, „лекар“ (ἰατρὸς) се среща в к. 1 на Първия вселенски събор, к. 1 на св. 

Атанасий Велики и к. 1 на св. Григорий Нисийски. Думата „лечение“ (ἰάτρευσις и ἰατρεία) 

се среща в к. 2 и 11 на Пето-шестия вселенски събор, к. 3 и 8 на Първо-втория 

(Двукратен) събор, к. 3 на св. Василий Велики и к. 7 на св. Григорий Нисийски; 

прилагателното „лечебен“ (ἰατρικὸς) срещаме в к. 102 на Пето-шестия вселенски събор и 

в к. 1 на св. Григорий Нисийски. Думата ἴασις в: к. 2 на Дионисий Александрийски, к. 1 

и 8 на св. Гр. Нисийски.  

Глаголът θεραπεύω и съществителното θεραπεία: к. 2, 41, 96 и 102 на Пето-шестия 

вселенски събор, к. 5 на Антиохийския събор, к. 9 на Лаодикийския събор, к. 2, 29 и 38 

на св. Василий Велики, к. 1, 4, 5, 6, 7 и 8 на св. Григорий Нисийски, к. 14 на Теофил 

Александрийски.  
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Тялото на православния християнин е храм на Светия Дух (1 Кор. 6: 19). 

Следователно потребна ни е грижа за два типа храмове – за храмовете, в 

които всички ние се събраме заедно, за да служим светата Литургия и така 

да се съграждаме в едно Тяло Христово, но и за храмовете, които са нашите 

тела и които също съучастват в това съграждане на Църквата (доколкото 

именно тялото ни се храни и приема в себе си Тялото и Кръвта Христови). 

 

III. Свещени канони и болести 

Думите νόσος и νόσημα (‚болест‘) се срещат в редица свещени правила на 

Църквата: к. 1 на Първия вселенски събор (325), к. 11 и 102 на Пето-шестия 

(Трулски) вселенски събор (691), к. 6 на Анкирския събор (314), к. 47 на 

Лаодикийския събор (ок. 380), к. 5, 8 и 16 на Двукратния (Първо-втори) 

събор (861), к. 1, 6 и 8 на свети Григорий Нисийски. В смисъл на духовен 

недъг думата νόσημα срещаме и при св. Василий Велики в к. 16 (τὸ νόσημα 

τῆς φιλοχρηματίας). Глаголът νοσῶ (‚боледувам‘, в различни форми) срещаме 

в к. 12 на Неокесарийския събор (ок. 319), както и в к. 3 и 8 на Двукратния 

събор и к. 1 на св. Григорий Нисийски. 

Думата ἀσθένεια (‚болест‘, но и ‚немощ‘) се среща в апостолско правило 69, 

в к. 76 и 115 на Картагенския събор (419), к. 1 и 11 на Петър 

Александрийски, к. 18 на св. Василий Велики, к. 2 на св. Григорий 

Нисийски, к. 8 и 10 на Тимотей Александрийски. Съответно ἀσθενὴς 

(‚болен‘, но и ‚немощен‘) в к. 92 и 93 на Картагенския събор и в к. 4 на св. 

Григорий Нисийски. Глаголът ἀσθενῶ се среща в к. 4 на Седмия вселенски 

събор, к. 45 на Картагенския събор и в к. 4 и 10 на Тимотей Александрийски. 

Само някои от гореизброените канони се отнасят до телесните болести. 

Понякога (както е например в к. 102 на Пето-шестия вселенски събор) става 

дума за духовни болести. В канон 1 на Първия вселенски събор (както и в к. 

8 на Първо-втория (Двукратен) събор) се говори за онези, които са били 

здрави (т.е. никаква медицинска нужда не го е налагало), но съзнателно и 

самоволно са се самоскопили (христоматиен пример в църковната история 

е случаят с Ориген). Според каноните те са извършили престъпление спрямо 

живота си. Същевременно се прави разлика между тях и онези, върху които 

– бидейки болни („ἐν νόσῳ“) – е извършена хирургическа операция от 

лекари, както и в случай на насилствено скопяване от варвари.29 Т.е. допуска 

се медицинска операция, при която са отстранени детеродните органи, и 

това не се счита за антиканонично, доколкото е насочено към съхраняване 

 
29 ΡΠΣ, τ. 2, σ. 114. 
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на здравето и живота на човека. Това още веднъж показва уважението и 

почитта, които светите отци на Църквата отдавали, както към човешкото 

здраве като ценност,30 така и към медицинското изкуство-наука, 

постановявайки съответните канони. Лечението на болестта не е „злоумисъл 

срещу тварта, нито хула срещу творението“, нито пък – по думите на Зонара 

– представлява „оскърбление на Твореца.“31 

Правило 11 на Пето-шестия вселенски събор (във връзка с апостолско 

правило 70), като забранява на християните различни форми на общение с 

юдеи, изрично забранява на боледуващи („ἐν νόσοις“) християни, били те 

свещеници или миряни, „...да получават лечение“ от юдеи.32 В коментара си 

Аристин пише лаконично: „Никакво общение на християни с юдеи.“33 По 

този начин свещените канони целят да предпазят верните, вкл. 

неукрепналите още във вярата, новопокръстените и „неофитите“, от 

юдейския прозелитизъм. Преди окончателното християнизиране на 

Римската империя твърде често лекарската професия-изкуство била 

упражнявана от люде, които се занимавали с магия или врачуване. Поради 

това, както посочва акад. Федон Кукулес, по-късно единствено християни, 

при това клирици, имали правото да упражняват професията на лекаря, тъй 

като – по подобие на Самия Христос – те били лекари на душите и на 

телата.34 Факт, който още веднъж показва владеещото през онази епоха 

убеждение в синтетичния, цялостен, бихме казали „холистичен“, подход 

 
30 Гръцкият канонолог Анастасиос Вавускос се позовава на съдържанието на к. 1 на 

Първия вселенски събор в подкрепа на тезата си, че „Църквата възприема медицинската 

наука, методите ѝ и нейните постижения, като ѝ отдава приоритет, когато трябва да се 

преодолее една извънредна ситуация, която се отнася до здравето...“. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ  А., 

Ἡ ἀναστολή... 
31 ΡΠΣ, τ. 2, σ. 677. 
32 ΡΠΣ, τ. 2, σ. 328-328. Срв. пр. 134 в Номоканона към Великия требник: ПАВЛОВ А., 

Номоканон при Большом Требнике. Его история и тексты, греческий и славянский, с 

объяснительными и критическими примечаниями, Москва 18972, с. 277. Тук заслужава 

да се отбележи, че в киевското издание на Номоканона (17 век), освен от евреи, на 

православните е забранено да приемат лекарска помощ от еретици и от „немци“ (= 

всички чужденци през онази епоха, но главно инославните). 
33 ΡΠΣ, τ. 2, σ. 330. 
34 ΚΟΥΚΟΥΛΕ Φ., Βυζαντινῶν Βίος καὶ Πολιτισμός, τ. Β΄, Ι, ἐν Ἀθήναις 1948, σ. 230. 

Множество са случаите на клирици, които упражнявали и лекарското изкуство. Думите 

на св. ап. Павел в неговото послание до колосяните („Поздравява ви Лука, 

многообичният лекар“, Кол. 4: 14) се отнасят до св. ап. Лука, който явно и след 

апостолското си ръкоположение продължил да упражнява лекарското изкуство. За 

Теодорит Кирски (5 век) разказват, че поканил лекари, един от които бил свещеник, 

наречен Петър, прочут лекар, който се славел не само с лекарското звание, „но и със 

словесното лечение на телата.“ Цит. според: ΡΑΛΛΗ Κ., Ποινικὸν Δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου 

Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 19984, σ. 456.   
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върху човека като психосоматично единство – именно като човек, а не като 

човешка душа или човешко тяло.  

В по-късно време, с превръщането на лекарското изкуство в професия, то е 

било забранено за клирици35, но забраната явно не е била спазвана. През 12 

век Константинополският патриарх Лука Хрисоверг забранява на дяконите 

да носят светски одежди, да придружават лекарите при техните посещения, 

както и да работят като лекари.36 По същото време, на въпроса на 

Александрийския патриарх Марк „дали е безопасно свещеникът да стане 

лекар“ канонологът Теодор Валсамон, след като разяснява каква е 

опасността от това клирикът да се захваща със светски занятия, му отговаря 

отрицателно: „изкуството на лекарите, въпреки че предписва от мъдри 

[хора] грижа за здравето“ често пъти греши. За Валсамон „греховността“ на 

медицинското изкуство се състои в това, че човешките изобретения са 

погрешни, а диагнозите често са неуспешни. Византийският канонолог се 

пита защо клирикът (свещеник или дякон) да загърбва своето безукорно и 

сигурно служение, за да се захваща с нещо, което е „грешно и съмнително“, 

а често пъти и опасно за него.37 Трябва да подчертаем, че макар да 

представляват авторитетни мнения на известни канонисти, цитираните 

изказвания не са част от свещените канони на Църквата, т.е. нямат нито 

общоцърковен, нито пък общозадължителен за членовете на църковното 

тяло характер. В случая ги привеждаме, за да илюстрираме как се е 

променяло отношението в Църквата (но не непременно на Църквата) към 

медицинското изкуство-наука и неговите представители. 

В каноничната традиция на Църквата тежките болести, които могат да 

доведат до смъртта на човека, са достатъчно основание за извършване върху 

него на различни тайнства, та дори в конкретния момент той да не е 

достатъчно подготвен в духовно отношение да възприеме даруваната му 

благодат.38 Тежката болест, която е постигнала човека, е достатъчно 

 
35 Както много други професии, вж. напр. к. 6 на Картагенския събор. 
36 Според свидетелството на Валсамон в тълкуванието му към к. 4 и 16 на Картагенския 

събор, ΡΠΣ, τ. 3, σ. 344. Срв. ΓΕΔΕΩΝ Μ., Πατριαρχικαὶ Πίνακες. Εἰδήσεις Ἱστορικαὶ 

Βιογραφικαὶ περὶ τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου μέχρις 

Ἰωακεὶμ Γ΄ τοῦ ἀπὸ Θεσσαλονίκης. 36-1884, Ἀθῆναι2 1996, σ. 260. 
37 ΡΠΣ, τ. 4, σ. 469-470. Трябва да признаем, че на друго място в същите канонически 

отговори, за да докаже свое твърдение Валсамон използва като аргумент изказване на 

древногръцки философ и лекар Гален, като го нарича „най-учения сред лекарите“ и като 

аргумент се позовава на Хипократовата клетва (τὰ Ἱπποκράτεια δόγματα). ΡΠΣ, τ. 4, σ. 

457.  
38 Πηδάλιον, σ. 428. 
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основание също за ограничаване или намаляване на времето и начина на 

постене39.  

 

IV. Свещени канони и заразни болести 

Две са най-разпространените заразни болести в древността и през 

Средновековието: чумата40 и проказата41. Именно с тези две болести най-

 
39 Вж. к. 69/Ап., както и к. 8 и 10 на Тимотей Александрийски. Срв. ΕΝΙΣΛΕΙΔΟΥ Χ., Ὁ 

θεσμὸς τῆς νηστείας, Θεσσαλονίκη 19722, σ. 64.  
40 Според някои изследователи едно от първите свидетелства за зараза с чума срещаме в 

Стария завет (1 Цар. 4). Освен библейските свидетелства, за нея говорят и много от 

древногръцките автори: Еврипид („Медея“), Софокъл („Едип цар“), Есхил („Перси“) и 

др. ДАНИЭЛ М., Тайные тропы носителей смерти (пер. с чешского В. А. Егорова), 

Москва 1990, с. 102 сл. Във Византийската империя чумните епидемии били страшно 

явление, което предизвиквало реакцията на Църквата и се е отразило и в проповедта на 

светите отци, която винаги е била един горещ призив към покаяние. Вж. напр. 

АНТОНОВА Ц., Чумната пандемия от средата на 14 в. в омилиите на св. Григорий 

Палама, https://dveri.bg/698aq.  
41 Проказата (λέπρα, „болест на Хансен“) е известна още от Стария завет. Това е заразна 

болест, която при заразяване засяга коленете на човека, лактите или цялото тяло. Първата 

ѝ проява са малки червени петна или многообразни екземи. Постепнно се появяват 

люспи с различен (обикновено бял) цвят. Според Свещеното Писание на Стария завет 

проказата е лечима в някакъв времеви период (от няколко поколения) или поне се 

намалява нейното разпространение. Старозаветният закон смята прокажения за нечист и 

предвижда следното: „Ако някому излезе рана от проказа, нека го доведат при 

свещеника; свещеникът да го прегледа, и ако отокът по кожата е бял, и косъмът е 

станал бял, и на отока има живо месо, – това е застаряла проказа по кожата на 

тялото му; и свещеникът да го обяви за нечист и да го затвори, понеже е нечист. Ако 

ли проказата се изрине по кожата, и проказата покрие цялата кожа на болния от 

главата до нозете, колкото могат да видят очите на свещеника, и свещеникът види, че 

проказата е покрила цялото му тяло, да обяви болния за чист, понеже е станало бяло; 

той е чист. Но щом се види, че по него има живо месо, той е нечист; свещеникът, като 

види живо месо, да го обяви за нечист; живото месо е нечисто: това е проказа. Ако ли 

живото месо се измени и стане бяло, нека той дойде при свещеника; свещеникът да го 

прегледа, и ако раната е станала бяла, свещеникът да обяви болния за чист: той е 

чист.“ (Лев. 13: 9 – 17). За юдеите проказата е наказание за техните прегрешения (Втор. 

24: 8), при това наказание, което е страшно и опасно за тях, вид проклятие (Числ. 12: 10; 

4 Цар. 5: 27; 2 Парал. 26: 16 – 23). Проказата е страшно наказание, защото изисква 

отделяне на нейния носител от обществото, социално изключване (временно или за 

дълъг период от време), което е форма на „разобщение“, на не-общение. Според 

старозаветния Закон тя е прекратяване или нарушаване на общението на две равнища: 

между човека, който е нейн носител и Бога – от една страна, и между човека-носител и 

останалите членове на обществото. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ., Λεξικὸν τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ἐν 

Ἀθήναις 19732, σ. 561-562. Срв. „За различните видове проказа“ („De diversis 

generibus leprarum“, PL, t. 30, 253-256. BUCKLEY Fr., Christ and the Church according to 

Gregory of Elvira, Rome 1964, p. 120. Със своето 23-о правило Третият латерански събор 

(1179 г.) на Римокатолическата църква урежда статута на прокажените и по същество 

https://dveri.bg/698aq
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често е била принудена да се среща, да се бори, но и да се съобразява и 

Църквата Христова още от началото на своето основаване на земята.42  

Конкретно за значимостта на болестта и за стигмата, която лежала върху 

болните от нея, свидетелства и евангелският разказ, в който Лекарят на 

душите и телата, нашият Господ Иисус Христос, изцерил десет души 

прокажени (Лук. 17: 12 – 19). Както свидетелства евангелистът прокажените 

„се спрели отдалеч“ (Лук. 17: 12), т.е. те спазвали изискуемата от 

старозаветния закон дистанция. И въпреки че са изцерени по чуден начин 

според новозаветния закон на благодатта и любовта, те изпълнили точно и 

указанието на старозаветния закон, като се представили пред юдейските 

свещеници, които трябвало да засвидетелстват, че действително са се 

очистили, т.е., че са оздравели. И тук прави впечатление отъждествяването 

на „прокажен“ с „нечист“. 

Доколкото успяхме да установим, в свещените канони на Църквата думата 

λεπρὸς се среща само един-единствен път – в канон 17 на Анкирския 

поместен събор. Разглеждайки съдържанието на въпросния канон, ще се 

опитаме да очертаем накратко от каноничноправно гледище отношението 

към проказата като заразна болест, а оттук да направим някои изводи и за 

отношението към заразните болести изобщо. 

 

 

постановява тяхното социално изключване, вкл. изключване от църковно общение 

(„...leprosis qui cum sanis habitare non possunt vel ad ecclesias cum aliis convenire...“). 

Съборът също така определя, че те могат да изграждат свои църкви, където да се събират 

заедно, но отделно от здравите. Third Lateran Council (1179) 

http://www.legionofmarytidewater.com/faith/ECUM11.HTM.  
42 Множество са местата в съчиненията на византийски писатели и свети отци на 

Църквата, в които се говори за проказата: свети Йоан Златоуст (PG, т. 47, 490;  т. 62, 243), 

свети Софроний Йерусалимски (PG, т. 87, 3468.), свети Теодор Студит (PG, т. 99, 777) и 

мн. др. Свети Григорий Богослов нарича прокажените „мъртъвци преди смъртта“ (PG, т. 

36, 580). Твърде разпространено название на проказата е „свещената болест“ (вж. св. 

Григорий Нисийски, PG, т. 46, 140; св. Нил Подвижник, PG, т. 79, 877; св. Симеон 

Метафраст, PG, т. 114, 496; св. Йоан Синайски (Лествичник), PG, т. 88, 776). Като свой 

свещен и неотменен дълг християните разбирали и грижата за нещастните човеци, 

страдащи от тази труднолечима, а понякога и нелечима за времето си болест. В тази 

грижа водеща била ролята на Църквата и на нейните членове. Именно Църквата и 

нейните клирици се грижели за прокажените, а към мнастирите се основавали 

„лепрозории“ –  своеобразни санаториуми за прокажени. За лечението на прокажените 

били използвани различни способи, сред които минерални бани и кална терапия. 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ Φ., Βυζαντινῶν Βίος..., τ. 2, Ι, σ. 152. 

http://www.legionofmarytidewater.com/faith/ECUM11.HTM
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V. Канон 17 на Анкирския поместен събор (314 г.)43 

През 314 г. е свикан Анкирски поместен събор.44 Главна цел на събора била 

възстановяването на отпадналите от Църквата при последното голямо 

гонение на император Максимин. Съборът е издал 25 канона, от които 

първите 9 регулират въпроса с отпадналите, а останалите – различни 

проблеми на богослужебния и управленски живот на Църквата. В събора са 

участвали 12 или 13 епископи.45 По силата на к. 2 на Пето-шестия (Трулски) 

вселенски събор правилата на Анкирския поместен събор придобиват 

общоправославен авторитет и валидност за цялата Православна църква.46 

Канон 17 на Анкирския събор гласи: „Τοὺς ἀλογευσαμένους καὶ λεπροὺς ὄντας, 

ἤτοι λεπρώσαντας, τούτους προσέταξεν ἡ ἁγία σύνοδος εἰς τοὺς χειμαζομένους 

εὔχεσθαι.“47 

В българския превод на прот. Иван Стефанов, направен въз основа на 

руската „Книга правил“ (1 изд.: Москва, 1839), канонът е предаден по 

следния начин: „Светият събор заповядва, скотоложци [= съвокупляващи 

 
43 Анкира е сред най-древните градове в Мала Азия. В древност се е числяла към страната 

Фригия, а в римско време е част от областта Галатия. Името ѝ навярно се дължи на 

пазената през вековете „свещена котва“ (ἄγκυρα) в храма на Зевс, който се е намирал в 

града. Анкирската църква е изградена в апостолско време, като е включвала по-голямата 

част от областта  Галатия. По времето на св. ап. Павел, който посещава два пъти Галатия, 

Анкира е била столица на областта и най-значим център на всички движения на хора и 

стоки в региона. По-късно, по време на гоненията, Анкирската църква преживява тежки 

загуби, а освен мъчениците, немалко християни отпаднали от Църквата и се завърнали 

към идолослужението. Това поставя на дневен ред пред Анкирската църква сериозния 

проблем за начина на приемане на отпадналите, които искали да се завърнат отново в 

Църквата и води до свикването на няколко поместни събора: през 273 и 277 г., най-вече 

през 314, както и през 358 и 371 г. JONES A., The Cities Of the Eastern Roman Provinces, 

Oxford 1971, p. 110-111, 113, 117, 119. Θ.Η.Ε., τ. 1, σ. 281-284. Библиография за 

Анкирската църква вж.: ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Β., Ἐπισκοπικὴ Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 20102, σ. 335-336. 
44 Точната дата на свикване на Анкирския събор не е известна със сигурност. Според 

свети Никодим Светогорец той се е провел през 315 г., но светият отец посочва като 

възможна и годината 314. Πηδάλιον, σ. 371. Според гръцкия канонолог Амилкас 

Аливизатос съборът се е състоял най-вероятно през 314 г. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Α. Οἱ Ἱεροὶ 

Κανόνες. Ἀθῆναι 19973, σ. 200. Митрополит Павел (Меневисоглу) също, след като 

привежда различни доводи, стига до извода, че съборът се е състоял през 314 г.  

ΜΕΝΕΒΙΣΟΓΛΟΥ Π. (μητρ.), Ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ εἰς τοὺς κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας, Стокхолм: св. Митрополия на Швеция и цяла Скандинавия, 1990, σ. 324-325. 
45 Според „Пидалион“-а са участвали 18 епископи. Πηδάλιον, σ. 371. Не е сигурно дали 

председател на събора е бил Антиохийският епископ Виталий или местният Анкирски 

епископ Маркел. ΜΕΝΕΒΙΣΟΓΛΟΥ Π., Ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ..., σ. 325.  
46 ΡΠΣ, τ. 2, σ. 309. 
47 ΡΠΣ, τ. 3, σ. 56. Същият текст и в критическото изание на П.-П. Йоанну: JOANNOU 

P.-P., Fonti IX. Discipline Générale Antique (IV-IX s.), t. I, 2, Roma 1962, p. 68-69. 
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се с животни] и прокажени или ония, които са заразили (самите животни) 

с проказа, да се молят заедно с обуреваемите.“48 

В славянската Кормчая откриваме следния превод: „Проказѝв [= който е 

предизвикал проказа], илѝ сам прокажèн, с влàющимся [= обуреваеми49] да 

мòлится.“50 

Във въпросния канон има няколко неясноти: 1) какво се има предвид под 

ἀλογευσαμένους, 2) какво се има предвид под λεπρώσαντας, и най-сетне, 3) 

какво се има предвид под χειμαζομένους51? 

Обръщайки се към авторитетните византийски тълкуватели на свещените 

канони, ще установим, че и те не са били напълно наясно с точното значение 

на въпросните изрази. Те са единодушни, че правилото следва да се 

разглежда във връзка с предходния к. 16 на същия събор, който определя 

епитимията за онези, които са имали полови контакти с животни 

(ἀλογευσάμενοι).52 Според Зонара ἀλογευσάμενος и λεπρός в случая са 

синоними. Какво означава обаче χειμαζομένους, византийският канонолог 

признава, че не е в състояние да отговори, но смята, че не става дума за 

„обладани от бяс“ (δαιμονῶντες), тъй като бесноватите не са в състояние да 

се молят тогава, когато са обладани от беса.53 Според Валсамон настоящият 

канон просто нарича „скотоложниците“ – „прокажени“, и постановява те да 

се молят заедно с „обуреваемите“ (εἰς τοὺς χειμαζομένους). Той също смята, 

че обуреваем и бесноват не са идентични понятия. „Така че обуреваеми 

трябва да се наричат главно онези, които стоят в притвора („нартика“) на 

храма и слушат божествените Писания, като се намират на мястото на 

 
48 В „Книга правил“, явно под влияние на византийските тълкуватели, е дадено следното 

уточнение: „Наименованието „обуреваеми“ означава: или недопущаните в църква и вън 

молящите се дори и кога се случи вятър и дъжд, или бесноватите.“ Правилата на св. 

Православна църква с тълкованията им, т. 2 (прев. и ред.: свещ. д-р Ст. Цанков, 

протодяк. Ив. Стефанов, П. Цанев), София 1913, с. 597. В новото руско издание на 

„Пидалион“-а к. 17/Анк. е преведен по следния начин: „Совершившим скотоложство, как 

прокаженным или навлекшим проказу, святой Собор предписал молиться с 

обуреваемыми.“ Пидалион духовного корабля Единой Святой Соборной и Апостольской 

Православной Церкви..., т. 3, Екатеринбург 2019, с. 72.  
49 Намиращи се в условията на буря. Срв. „Не влаемо пристанище“ (безбурно 

пристанище), празничен миней, 12 век.  
50 Кормчая (Номоканон). Отпечатана с подлинника Патриарха Иосифа, Санкт-

Петербург 20117, с. 228. В тълкуванието, което е дадено под това правило в „Славянската 

кормчая“, прокаженият е синоним на скотоложник (съвокупляващ се с безсловесни).  
51 Χειμαζόμενος – „застигнат от буря“, прен. в притеснение, в затруднение. Старогръцко-

български речник (съст. М. Войнов и колектив), София 19432, с. 895. 
52 ΡΠΣ, τ. 3, σ. 53. 
53 ΡΠΣ, τ. 3, σ. 56-57 (= Правила с тълкованията им, т. 2, с. 595-596). 
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обуреваемите и не им било позволено да влизат в църковното пристанище 

на спасението.“54 Аристин пък използва двете понятия в един израз, като 

говори за „прокажен скотоложник“ (λεπρὸς ἀλογευσάμενος), а 

„обуреваемите“ той смята за „бесновати“.55 

Кои са тези прокажени, за които става дума? И дали тук „прокажен“ 

означава само „култово нечист“ или означава действително заразен от 

болест, която е резултат от греха, който е извършил, бидейки „скотложник“? 

Епископ Никодим Милаш пише: „В това правило става дума за лицата, 

подобни на ония, за които споменава предишното 16 правило, но които, 

освен това, с гнусния си грях са заразили и други; на такива правилото не 

дава прошка и им предписва да се молят само с обуреваемите.“ Еп. Никодим 

е съгласен с мнението на Валсамон, че обуреваемите не са бесновати, а са 

такива, които нямали правото да се молят заедно с останалите, а се молели 

извън храма. „Мястото пред църквата, на което, по думите на Валсамон, 

стояли тия грешници, било открито, но оградено от три страни, така че тука 

духал вятър и лицата, които били принудени там да стоят, търпели студ 

(χεῖμα).“56 Т.е. големият сръбски канонолог допуска, че става дума за 

заразно болни, за хора, които извършвайки този страшен грях („да се 

съешават с животни“) са преносители на зараза в буквалния смисъл на 

думата.  

Според големия познавач на византийския бит и култура акад. Федон 

Кукулес чрез въпросния канон се регулира църковният/социален статус на 

болните от проказа.57 Освен това той отбелязва, че с цел предотвратяване 

на разпространението на проказата, отците на Църквата, следвайки 

юдейския обичай, съветвали страдащите от нея да отбягват сексуални 

контакти със своите жени, докато не се очистели напълно. Нещо повече: 

според именития византолог отците на Църквата (напр. св. Григорий 

Нисийски) знаели добре, че микробът на проказата се намира в кръвта на 

човека. Това разбиране се отразява и в имперското законодателство, което 

дава възможност за развод, в случай, че единият от съпрузите се разболее от 

проказа. „Законът определя също така прокажените да живеят извън 

градовете, в пустинни местности, дори в планини и гробища, далеч от 

домове, пазари, празнични чествания, пирове, бани и от близки и приятели.58 

 
54 ΡΠΣ, τ. 3, σ. 57 (= Правила с тълкованията им, т. 2, с. 596). 
55 ΡΠΣ, τ. 3, σ. 57-58 (= Правила с тълкованията им, т. 2, с. 596). 
56 Правила с тълкованията им, т. 2, с. 597. 
57 ΚΟΥΚΟΥΛΕ Φ., Βυζαντινῶν Βίος, τ. 2, Ι, σ. 154. 
58 ΚΟΥΚΟΥΛΕ Φ., Βυζαντινῶν Βίος, τ. 2, Ι, σ. 152. 
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Според нас к. 17 на Анкирския събор дава възможност за едно ширко 

тълкуване. Според нас става дума за човеци, които били извършили тежкия 

грях на скотоложството и по този начин се били заразили, а продължавайки 

да вършат греха, те разпространявали заразата. 

Забелжителното в случая е, че тези „прокажени“ не са се молели с 

останалите вярващи, а са били отделени от тях. Имали са свое място, което 

по всяка вероятно е било в притвора на храма, наред с един особен чин 

каещи се, наречен „обуреваеми“. Били са изложени на атмосферните 

условия. Църквата им е предоставяла възможността да се молят заедно по 

същото време, както всички останали, но едновременно с това са били 

отделени от всички останали.  

Освен това в к. 17 на Анкирския събор се говори и за онези, които сами 

заразяват други човеци. Грехът на онзи, който бидейки сам заразен, заразява 

съзнателно и в немарливостта си и други човеци, е изключително тежък. 

Свети Никодим Светогорец пише: „Отбележи, че като убиец се наказва и 

онзи човек, който във време на чума, узнавайки че е заразен, ходи по домове 

и градове, и заразява и другите, и става причина за много убийства.“59 

Въпреки следите на влияние на старозаветни практики и схващания, които 

откриваме и в някои канони, принципната позиция на Църквата е, че 

нечистотата не е нечистота на човешкото тяло само по себе си, нито е 

нечистота на болестта сама по себе си, а е нечистота на греха. Обобщение 

на това убеждение намираме в к. 1 на св. Атанасий Велики („Послание на 

св. Атанасий до Амун, монашествуващия“), в което се казва: „Всички Божии 

творения са добри и чисти, защото Словото Божие не е сътворило нищо 

недобро или нечисто. Защото съгласно с апостола: „ние сме Христово 

благоухание пред Бога за онези, които се спасяват“ (2 Кор. 2: 15).“ Светият 

отец пояснява подробно как човешкото тяло извхърля от себе си разни 

нечистотии, но това не го прави нечистο. Единственото, което прави човека 

нечист, това е грехът: „При това, ако вярваме, че човек е дело на Божиите 

ръце, съгласно с божествените Писания, как може да бъде осквернено едно 

дело на чиста сила? И след като – съгласно с „Деянията апостолски“ – сме 

Божи род, нямаме нищо нечисто в себе си. Защото само тогава се 

оскверняваме, когато вършим прескверния грях.“60 

 

VI. Изводи 

 
59 Коментар към апостолски канон 66. Πηδάλιον, σ. 86. 
60 ΡΠΣ, τ. 4, σ. 68.   
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От изложеното дотук можем да направим следните изводи: 

1. Болестта е следствие от греха. Не съществува постоянна и твърда 

граница между телесна и душевна болест. Човекът е единно цяло, а 

следователно и лечебният подход трябва да бъде насочен към лечение 

на човека в неговата цялост – цялостно лечение на целия човек. 

2. Преданието на Църквата отдава заслужено уважение и почит към 

медиците и към медицинското изкуство-наука. Нещо повече, 

Църквата е използвала техния подход към болните като парадигма, 

като модел за изграждане на пастирската грижа за спасението на 

верните. 

3. Необходимо е съществуването на базисно доверие между лекарите и 

лекуваните от тях болни, както и между пастирите и обгрижваните от 

тях вярващи. Без такова доверие не е възможно да се постигне 

успешно лечение – нито на телата, нито на душите. 

4. Светите отци на Църквата са се съобразявали и са отчитали в своята 

пастирска грижа и в конкретните пастирски решения, които са 

приемали, авторитетното мнение на медицината, изводите на 

лекарите и техните предписания за телесното здраве на човеците. 

Каноничното Предание на Църквата отхвърля по най-категоричен 

начин всички опити за злоупотреба с медицинското изкуство-

наука.61 Медицината винаги е била разглеждана като богодарувано 

изкуство, нейното идеологизиране или инструментализиране за 

частни цели и интереси, различни от оздравяването на човека, винаги 

е били отхвърляно като противоречащо на самото понятие за лечебно 

изкуство. Не съществува богословско оправдание за политизацията на 

медицината.  

5. Пандемията, която светът преживява днес, поставя един сериозен 

въпрос. Докато в свещените канони се имат предвид отделни случаи 

на заболели или групи от заболели, но доказано болни, днес на 

глобално равнище се налага аксиомата: всеки е болен до доказване на 

противното. Следователно всеки трябва да бъде изолиран от всеки 

друг. Това поставя на изпитание възможността за пълноценно 

лично общение между човеците. За членовете на Църквата това 

изпитание засяга техния начин на съществуване като едно-единно 

Тяло, което се съзижда, съчленява и преживява в светата Евхаристия. 

 
61 Напр. онези, които предизвикват аборти или дават „лекарства“, предизвикващи аборти, 

се приравняват с убийците. Вж. к. 91 на Пето-шестия вселенски събор и к. 8 на св. 

Василий Велики. 
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6. Център на живота на Църквата е светата Евхаристия. Тя се извършва 

в светите храмове, които са особени места на Божието благодатно 

присъствие. Пространството на храма, осветено от безкръвната 

Жертва, която се извършва в него, е различно от всяко друго 

пространство. Приравняването или отъждествяването на храма с 

пространството извън храма, противоречи на Преданието на Църквата 

и се отхвърля от свещените канони, като за това са предвидени и 

съответните епитимии.  

7. Достъпът и пълноценното участие в св. Литургия е свободен за всички 

членове на Църквата, върху които не е наложено каноничното 

препятствие на епитимията. Този достъп не може да бъде забраняван 

(дори по икономия) за всички онези верни, които отговарят на 

съответните канонични изисквания. Същевременно по акривия 

Църквата изисква от верните всяка неделя да посещават светия храм 

и да участват в Евхаристията. Пак по акривия участието може да бъде 

отложено за неповече от две последователни недели.62 Този период на 

неучастие може да бъде удължаван по икономия – в случай на болест 

или друга причина, но може да бъде удължаван и по акривия – в 

случай на наложена епитимия. Неучастието „по благословена 

причина“ не прави човека недостоен и не му придава различен 

каноничен или еклисиологичен статус – нито спрямо Тайнството, 

нито спрямо онези християни, които участват. 

8.  В свещените канони на Църквата откриваме понятието за заразна 

болест. Общението на човек, който страда от заразна болест (напр. 

„проказа“ или „чума“) може и трябва да бъде ограничено до пълното 

изцерение на болния, защото той се превръща в опасност за здравето 

и живота на всички останали. В такъв случай той трябва „да се моли 

отделно от останалите“, докато не се излекува. От древност Църквата 

е намерила най-подходящите начини за причастяване на болни.63 

9. Оптималната граница на едно църковно решение „по икономия“ е 

догматическа. Ако приложението на църковната икономия засяга или 

накърнява догматическото учение на Църквата, такова едно решение 

е недопустимо и неканонично (Сп. Троянос). Както вече споменахме, 

божествената Евхаристия е същност на живота на и в Църквата. Без 

Евхаристия Църквата е немислима и невъзможна (митр. Йоан 

Зизюлас). Не е възможно да бъде спряно, ограничено или забранено 

 
62 К. 80 на Пето-шестия вселенски събор. 
63 Вж. разказа на свети Дионисий Александрийски, описан в „Църковната история“ на 

Евсевий Кесарийски. Πηδάλιον, σ. 141, бел. 2. 



23 
 

„по икономия“ извършването на светата Евхаристия.64 Такова едно 

решение би било неканонично. 

10.  Извършването на божествената Евхаристия без участието на народа 

Божи в нея (само от клирици) представлява подмяна на православната 

еклисиология и няма основание в каноничното Предание. По 

изключение се допуска извършване на св. Литургия с участието само 

на свещеник, певец и олтарен помощник.65 

Както споменахме в началото на настоящия текст, „каноничното право“ на 

Църквата е преди всичко богословие на каноните и „канонична икономия“. 

Прилагането или неприлагането в даден момент на съответния канон не 

накърнява неговата принципна валидност, тогава когато сериозни 

сотириологични предпоставки налагат конкретното решение, което е 

резултат на съборния разум на Църквата съобразно със съответните 

поместни условия, а не е просто  индивидуална прищявка или лично 

убеждение. При това критерият винаги трябва да бъде спасението на човека. 

 

 

Текстът е публикуван в сп. „Християнство и култура“, бр. 3/2020, с. 90 – 107.  

 

 

 

  

 
64 Нека да припомним, че забраната за извършването на богослужение в храмовете в цяла 

Гърция беше решение на Гръцката държава, а не на Светия синод на Гръцката 

православна църква.  
65 Вж. отговор 3 на Константинополския патриарх Лука Хрисоверг. АЛМАЗОВ А., 

Неизданные канонические ответы..., с. 22-23. Срв. въпрос 34 към св. Симеон Солунски: 

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ἀρχιεπ.), Τὰ Ἄπαντα..., σ. 296. 


