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            „Не пет ли врабчета се продават за два асария? И ни едно от тях не 
е забравено от Бога. А вам и космите на главата са всички преброени. 
И тъй, не бойте се: от много врабчета вие сте по-ценни“ (Лук. 12:6-7). 
 
         Знаете ли кои са птиците, които не отлитат на юг? Знате ли кои 
са онези, които оставата тук през студените зимни месеци? Врабче-
тата. Те са постоянните жители, които не емигрират, на заминават, не 
отлитат далеч. В евангелието според св. ап. Лука четем как Христос 
бил обграден от много народ, хиляден по думите на евангелиста. То-
гава той започва Своето поучение към множеството, като ги насърча-
ва: „на вас, Моите приятели, казвам: не бойте се от тия, които убиват 
тялото и сетне не могат нищо повече да сторят;  но ще ви покажа, от 
кого да се боите: бойте се от Оногова, Който след убиването има власт 
да хвърли в геената; да, казвам ви, от Него се бойте“ (Лук. 12:4-5).  
 
        И сега изправени пред толкова много изпитания, които трябва 
някак си да изтърпим, да изживеем и най-вече да успеем в това гор-
нило да изпитаме себе си и дори да се надградим, нека погледнем 
към онези малки същества, които стоически издържат и на бу-
рите, и на студа, и на глада. Ни едно от врабчетата не е забраве-
но от Бога и за всяко едно Той се грижи. Понякога забравяме, че 
всъщност Божията благодат е тази, която ни крепи. Бог е Този, 
който ни съдейства във всичко. Улисани в шетня и злободневие 
се откъсваме от извечните истини и е нужно да си ги припомня-
ме често. Само тогава можем да погледнем към птиците небесни и 
да видим, че нито сеят, нито жънат, нито в житници събират (срв. 
Мат. 6:26), но нашият Отец Небесен ги храни и съхранява. И тук 
идва по-важният въпрос. Не сме ли ние много по-ценни от тях?  
 
        Приятно четене на брой 2 за 2022 година!                                                                             

   Ангел Карадаков

“Ни едно от тях 
не е забравено от Бога”
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Сретение Господне в 
богослужебната традиция на 

Църквата

В началото на февруари честваме големия Господски праз-
ник Сретение Господне. Предлагаме ви да се запознаете с 
някои от православните песнопения, които се изпълняват по 
време на богослуженията в храма за празника. 

Стихири на Господни воззвах

Кажи, Симеоне, кого носиш на ръце в храма, радвайки се? 

Кого зовеш и възкликваш: сега се освободих, защото видях 
моя Спасител! Този е, Който се роди от Дева! Този е Бог 
Слово от Бога, Който се въплъти заради нас да спаси човека, 
Нему да се поклоним!

Приеми, Симеоне, Този, Когото Мойсей, полагайки закона, 
видя в мрака на Синай и който стана младенец, подчинен 
на закона. Това е Този, Който говореше чрез закона! Това е 
Този, Който предсказаха пророците, Който се въплъти зара-
ди нас да спаси човека! Нему да се поклоним!

Дойдете и ние да посрещнем Христос с боговдъхновени 
песни и да приемем Този, чието спасение видя Симеон. Той 
е Този, за Който предвъзвести Давид. Той е Този, Който е го-
ворил чрез пророците, Който се въплъти заради нас и Който 
говори чрез закона. Нему да се поклоним!

Слава на Господи воззвах

Нека днес се отвори небесната врата, защото безначалното 
Слово на Отца, приемайки начало във времето, не отстъпи 
от Своето божество. Като четиридесетдневен младенец от 
девица доброволно се принесе от майка в законния храм 
и на ръце Го прие старец, който възкликна: отпусни раба 
си, Владико, защото очите ми видяха Твоето спасение. Ти, 
Който дойде на света да спасиш човешкия род, Господи, 
слава на тебе!

Слава на стиховните стихири

Този, Който е носен от херувим и възпяван от серафимите, 
днес според закона е донесен в Божия храм, седи на 
старчески ръце като на престол и приема достойни за Бога 

Църковни празници
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дарове от Йосиф – две гълъбчета: неосквернена Църква 
и новоизбрани люде от езичниците; две млади гълъбици 
– като началник на Стария и Новия завет. Симеон, като 
видя изпълненото пророчество за Него, благославяйки 
Дева Мария Богородица, символично й откри страданието 
на нейния Син и от Него просеше освобождаване, 
възкликвайки: отпусни ме сега, Владико, както ми възвести 
по-рано, защото видях Тебе предвечна Светлина, Спасителя 
и Господа на людете, които носят името Христово.

Църковни празници Църковни празници

Сретение Господне 

Четиридесет дни след Рождество Христово енориите на 
Православната църква празнуват Сретение Господне. Тъй 
като този празник обикновено се случва в делничен ден, ние 
почти го забравяме, въпреки че той отбелязва завършването 
на коледното време и разкрива осъзнаването на пълния сми-
съл на Рождеството от човека, пребъдващ в чиста и пълна 
радост.

Празникът припомня и съзерцава едно събитие, записано в 
Евангелието на св. ап. Лука. Четиридесет дни след рожде-
нието на Иисус Христос във Витлеем Йосиф и Мария, спаз-
вайки религиозните правила по онова време, довеждат де-
тето в Йерусалим, за да Го представят пред Господа, както 
е записано в закона Господен (Лука 2:22-23). Евангелието 
продължава:

“Тогава имаше в Йерусалим един човек на име Симеон; и 
тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата 
Израилева; и Дух Светий беше върху него. Нему бе пред-
сказано от Духа Светого, че няма да види смърт, докато не 
види Христа Господен. И дойде по вдъхновение в храма. 
И когато роди-телите донесоха младенеца Иисуса, за да из-
вършат обичая по закона, той Го прегърна, благослови Бога 
и рече: сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата си 
с миром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що Си 
приготвил пред лицето на всички народи - светлина за про-
света на езичниците и слава на Твоя народ Израиля.

А Йосиф и майка Му се чудеха на казаното от него. И благо-
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слови ги Симеон и рече на Мария, майка Му: Ето, Тоя лежи 
за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на 
противоречия - и на сама тебе меч ще прониже душата, за да 
се открият мислите на много сърца.”

Колко вълнуваща и красива гледка: стар човек, държащ дете 
в ръцете си! И колко странни са неговите думи: “Защото 
очите ми видяха Твоето спасение.”

Размишлявайки върху тези думи, ние започваме да оценя-
ваме дълбоката същност на това събитие и неговта връзка 
с нас, с мене, с нашата вяра. Има ли на света нещо по-ра-
достно от срещата с този, когото обичаш? Наистина, да жи-
вееш значи да очакваш срещата. Не е ли свръхестественото, 
очарователно и толкова дълго очакване на Симеон символ 
на надеждата? Този старец е прекарал целия си живот, оч-
аквайки светлината, която озарява всички, и радостта, която 
изпълва всичко. И колко неочаквано и красиво е дошла при 
Симеон дългоочакваната светлина и радост чрез едно дете. 
Представете си треперещите ръце на стария човек, когато 
поема в обятията си четиридесетдневния младенец толкова 
нежно и внимателно; очите, които се взират в малкото съз-
дание и се пълнят със славословия: “Сега отпускаш Твоя 
раб, Владико, според думата Си с миром, защото очите ми 
видяха, ръцете ми държаха и прегърнаха истинския смисъл 
на живота ми.”

Симеон е чакал. Той е чакал през целия си живот и със си-
гурност е размишлявал, молил и вглъбявал в очакването си 
така, че накрая целият му живот се е пре-върнал в едно по-
стоянно радостно очакване.

Не е ли време да запитаме себе си: Какво очаквам аз? За 

какво ми припомня моето сърце все по-настоятелно? Дали 
животът ми постепенно се е превърнал в очакване на сре-
щата със същест-веното? Това са въпросите, които поставя 
Срещата. В този празник човешкият живот е разкрит като 
превъзхождаща красота на съзряващата душа, освободена и 
изчистена от всичко дребно, незначително и случайно. Дори 
остаряването и смъртта, земната съдба, която всички ние 
споделяме, са толкова просто и убедително показани като 
растеж и изкачване към този момент, когато, изпълнен с бла-
годар-ност, от цялото си сърце казвам: “Нека си замина. Ви-
дях Детето, което носи на света толкова много божествена 
обич. От нищо не се страхувам. Нищо не ми е непознато. 
Сега всичко е мир, благо-дарност и любов.”

Това е, което носи срещата с Бога. Това е празник на сре-
щата на душата с Любовта, срещата с Онзи, Който ми е дал 
живот, и сила, за да го превърна в очакване.

Из “Църковната година” от Протопрезвитер Александър 
Шмеман

Превод от английски: Весела Митева
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Етимология

Православният свещеник в Библията се нарича презвитер. 
В контекста на Писанието, презвитер е синоним на епископ 
или водач на местното църковно паство. В съвременната си 
форма значението на думата се е разграничила от смисъла 
на епископ и е станала синоним на свещеник. Думата е с 
гръцки произход и буквално означава “старейшина”.

Православният свещеник: ръкоположение, социален 
статус

Чрез тайнството Ръкоположение епископът въвежда чо-

век в свещенство. Това обаче изисква съгласието  на целия 
божи народ, като в определен момент от службата паството 
потвърждава избора, изричайки на висок глас “Достоен”.

Православните духовници могат
 да са женени или безбрачни.

В Православната църква женен мъж може да бъде ръкопо-
ложен за свещеник, но при условие, че бракът е първи както 
за него, така и за съпругата му. Ако желае да продължи да 
свещенодейства, той няма право да се жени втори път, дори 
ако жена му почине.

В случай, че неженен мъж бъде ръкоположен, то, за да про-
дължи да свещенодейства, трябва да остане с такъв статут. 
Целибатният свещеник не трябва да бъде обезателно обвър-
зан с манастир, тъй като живот в безбрачие не означава не-
пременно монашество, макар и православното монашество 
да изисква такъв тип живот. Монах и свещеник едновремен-
но се нарича йеромонах.

История

Първите християнски общности в Палестина наподобявали 
тези на еврейските синагоги, управлявани от старейшини 
(презвитери). В Деяния на св. апостоли – гл. 11:30 и гл. 15:22 
ставаме свидетели, че формата на ръководене в Йерусалим е 
включвала събрание на презвитерите, докато в Деяния 14:23 
апостол Павел ръкополага презвитери за онези църковни 
общини, които основава. Първоначално въпросните през-
витери са имали функцията на надзиратели (това означава 
и думата епископ), както четем в Деяния 20:17 и Тит 1:5-7. 
Думите са били взаимозаменяеми.

Православният свещеник

Беседи
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Одеяние

Пълното свещеническо одеяние включва стихар, епитрахил, 
пояс, наръкавници и фелон. Ако не отслужва литургия, то 
свещеникът трябва да има върху себе си поне епитрахил.

Стихарът е расо с дълги ръкави, което се носи от всички чи-
нове на свещенството и което достига до земята. То симво-
лизира благодатта на Светия Дух, която го покрива с одежда 
на спасение и радост. Върху ръкавите трябва да се поста-
вят наръкавници, за разлика от стихарите на дяконите (или 
по-ниските чинове), които са по-тежки и са направени така, 
че да се носят над наръкавниците. Епитрахилът (букв. “око-
ловратник”) е главната част от свещеническото одеяние. Без 
него той не може да служи.

Наръкавниците се носят около китките, като се връзват с 
дълга връзка. Носят се още и от епископите, и от дяконите. 
Имат практическа функция, а именно – да придържат до-
лния слой свещенически одежди по време на службата. Те 
също напомнят на свещеника, че служи не със собствени 
усилия, но с помощта на Бог.

Какво може да извършва православният свещеник

Православният свещеник служи на хората вместо епископа. 
Той има правото да:
Отслужва светата литургия
Изпълнява служби от богослужебния цикъл (напр. утренна, 
вечерня и т.н.)
Венчава, кръщава или други тайнства на Църквата
Изповядва, макар и по някои места да се изисква епископът 
да даде съгласието си един свещеник да извършва това тайн-

ство На снимките може да се види отбелязването на празни-
ка Сретение Господне във Ватопедския манастир на Света 
гора (през 2020 г.), по време на който йеродякон Лазар от 
братството на манастира беше ръкаположен за йеромонах.
от Митрополит на Проконисос (Мармара) Йосиф. От дясно 
пее хорът “Филатонитес” (приятели на Св. Гора), а на левия 
клир – проф. д-р Георгиус Константину.

Изтоник:  asceticexperience.com

Превод: Асен Андонов

Беседи
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Преди няколко години бях на беседа между моя епископ 
и млад мъж, който желаеше да посещава семинария. След 
като получи благословението на епископа, той му зададе въ-
проса: „Какво трябва да чета, за да се подготвя?“ (за влиза-
нето в семинарията бел. ред.).
 
Отговорът ме интересуваше също толкова, колкото и въпро-
сът. „Четете хубава литература“, бе отговорът на епископа. 
Този съвет идва от епископ, който е едновременно и учен и 
монах (архиепископ Александър Голицин).
 
Четете хубава литература. Това е не е някакво изискване за 

Беседи

“Четете хубава литература”. Беседа 
за духовната храна на душата

влизане в семинария, но е съвет за храна за душата. Нашата 
литература има тенденцията да се фокусира върху овладява-
нето на информацията, управлението на фактите. Спомням 
си един известен телевизионен проповедник (протестант-
ски бел. ред.), който казваше, че е запомнил цялата Библия. 
Това му помогна да стане телевизионен проповедник, но 
не и великодушен или пък мъдър човек. Това може да бъде 
малко като карнавален трик. 
 
Веднъж ми казаха, че същият този съвет бил даден и на за-
питващите отец Серафим Роуз. Това е едно от най-добрите 
неща, които съм чувал за него - показва предпочитание към 
душата, пред втълпяването на идеи в ума. Мнозина, които 
се интересуват от вярата, биха напривили добро ако се вслу-
шат в такива съвети. 
 
Възпитанието на душата идобщо не изглежда като нещо 
очевадно. Платон в своята творба „Държавата“ предлага 
музикалното обучение да се дава на всички деца именно 
заради формирането на душата. Душата обръща внимание 
повече на това кои сме (в същност), отколкото на това, което 
сме и какво знание притежаваме.
 
Традиционният „канон“ на литературата продължава да 
бъде подложен на атака в американската академия, но все 
повече хора остават „невежи“ души. Не защото им липсва 
информация, получена то литературата (въпреки че има та-
кава), а това, че им липсва дълбочина и способност да раз-
съждават, което е възможно само чрез обръщане към най-ве-
ликите идеи, най-великата музика, най-дълбоката красока.
 
Само велика душа може да научи друга да стане също и тя велика.  
Преди няколко години в един клас с питащи, споменах за 

Беседи
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Александър Солженицин. Всички в този клас имаха висше 
образование или почти висше. Един млад мъж ме попита 
кой е този Солженицин. Бях потресен. Веднага разбрах, че 
известността на този духовен гигант е отминала времето 
през 80-те и 90-те години, но това не се отнася само до не-
говата известност от 27/7 новинарски цикъл. За съжаление, 
малцина от тези, които знаят името ме, ще са и чели някоя 
от творбите му. Познанията ни за култура твърде често се 
простират до няколко любопитни факта, както и нещата, 
които се появяват в Jeopardy (телевизионно предаване в 
САЩ бел. ред.). 
 
Често съм насърчавал читателите към по-спокоен живот. До-
като се движим със скоростта на нашата интернет бързина, 
повече сме склонни да подхранваме навика за краткотрайни 
преживявания. Усвояваме информацията, която се формира 
от бързото създаване. Дълбочината на противоречието, па-
радоксът и контекстът са склонни да бъдат елиминирани. 
Това е предимно подхранване на заблудата.
 
Блясъкът на интернет е способността му да „пропуска и 
извлича“. Неговият гений се проваля, когато става въпрос 
за разбиране и анализиране. Истинското човешко познание 
изисква голяво (но и бавно) усилия за внимание общуване. 
 
Преди няколко години реших да се заема сериозно с Дос-
тоевски. Бях чел романите му и размишлявах върху тях. За 
мен бе очевидно, че има много неща, които се губят, както 
в превода, така и в по-големите културни препратки. Из-
намерих коментар за своята работа и започнах дългото и 
продължително, а често и скучно упражнения по изучава-
не. Това обаче си струва да се върши. Направих същото със 
Солженицин. Наскоро си пробих път и към Дионисий Арео-

Беседи

пагит. включих Ориген в своя списък за изучаване. Не всеки 
е учен, нито пък може да усвоява научни трудове. Но трябва 
да разберем разликата между бавната, изпълнена с търпе-
ние работа на зрялата, здравословна начетеност и кратките 
обобщения и мнения, които преминават в интеренет прос-
транството. 
 
Дълбочината изисква признанието на това колко много 
всъщност не знаем. Няма да бъдем спасени от информация, 
най-малкото от плитката информация на съвременната ни 
култура. Делото на спасението е бавен, търпелив и дълбок 
процес. То е изпълнено с парадокс и противоречие - неща, 
които могат да бъдат примирени само в контекста на жи-
вота, който ги живее. Задълбочената литуратура, наистина 
добрата литература, ни докосва точно до такива реалности.
 
Пишейки до коринтяните, св. Павел каза: „Вие сте нашето 
писмо, написано в сърцата ни, което узнават и четат всич-
ки човеци; вие се явявате, че сте писмо Христово, стъкме-
но чрез нашето служение, написано не с мастило, а с Духа 
на живия Бог, не върху каменни скрижали, а върху плътени 
скрижали на сърцето“ (2 Кор. 3:2-3).
 
В интерес на истината, такова послание е повече от кратко 
писмо – това е най-дълбокият роман. Бог ни дава благодат 
да четем „каменни скрижали“. Те не са цифрово формати-
рани...
 
Автор: свещеник Стефан Фрийман
Превод: Ангел Карадаков
Източник: pravmir.com

Беседи
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Пергамски митрополит Йоан Зизиулас

Преживяване и личен опит 

Еклезиологията – науката за църквата – трябва да бъде тема 
с първостепенна важност в катахезическите училища и въ-
обще в учението на Църквата. За съжаление, темата за Църк-
вата – това, което днес наричаме еклезиология – не е важна 
съставка в обучението в катахезическите школи. Нашата 
младеж научава много малко относно това какво е Църквата 
и това – вероятно – води до липса на църковен усет и дори на 
църковно съзнание у сегашните православни, преминаващи 
през катахезическите училища. И затова – по мое мнение – е 
много важно на катахезическите курсове да се подчертава 

Литургическо богословие

Преживяването на 
тайнството на 

Църквата като личен опит
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значението на Църквата. Още една причина, правеща този 
въпрос много сериозен, е че Църквата е – преди всичко – 
място, където се преживява нашата вяра. Протестантството 
е създало други начини на преживяване на вярата, предимно 
индивидуалистически.

Православната Църква не знае друг начин на  преживяване 
на християнската вяра – по-подходящ от Църквата, от това 
да бъдеш член на Църквата.

Бидейки член на Църквата, човек истински преживява своя-
та вяра като православен християнин, – и това е така, защото 
православието, за което напоследък особено много говорят, 
не е идеология.  Православието е  Църква, Община. Важно 
е не това, в какво вярва всеки като личност, а в какво вярва 
като член на Църквата. Накрая, тази тема е важна затова, 
защото трябва да се избавим от превзетостта, от грешната 
представа, че Църквата е само институт. Естествено, тя е и 
институт. Под  институт разбираме учреждение с определе-
ни правила и структура, действащо по установени принци-
пи и закони, и т.н. Но Църквата не е само това и – бих казал 
– тя преди всичко не е това. Църквата е образ на битието, 
начин на съществуване на човека. Тази мисъл – вероятно – 
ще бъде изяснена по-нататък.

Но като начало бих искал да разгледам въпроса що е „пре-
живяване“? Какво имаме предвид, когато казваме, че пре-
живяваме нещо? Терминът „преживяване“ сега е придобил 
психологически и нравствен смисъл. Това е станало под 
влиянието на западната „философия на ценностите“ или – 
по-общо казано – под влияние на протестантското богосло-
вие и западната философия. Акцентът е бил поставян вър-
ху това, което човек чувства, и което изразява в действия, в 

своето нравствено поведение. Именно това обикновено се 
нарича преживяване, и така този термин е придобил нрав-
ствено, психологическо и всъщност индивидуалистическо 
значение. Терминът „преживяване“ по отношение на спо-
менатата от мен философия на ценностите е исторически 
свързан – на първо място – с протестантския пиетизъм, кой-
то противопоставил на рационализма чувствено преживява-
не. Тоест за човека е свойствено да мисли, да размишлява, 
но когато умът, мисленето на човека става главна съставля-
ваща на живота му, тогава имаме работа с рационализъм. 
Докато в пиетизма – напротив – чувственият, основан на 
преживявания подход към живота е свързан не толкова с 
ума, колкото със сърцето и волята на човека. Но – както се 
вижда от казаното – тези определения и възгледи върху пре-
живяванията и опита са се оформили извън православния 
свят – предимно в протестантизма.  А как се възприема пре-
живяването от православна гледна точка?

Първата съставляваща на православното възприятие на 
преживяването е това, което бихме нарекли личен опит 
– за разлика от простата логика или умствената настрой-
ка. Например, когато изричаме „Вярвам…“, както започва 
нашият Символ на вярата, можем да помислим две неща. 
Преди всичко, ние се подписваме под този Символ на вя-
рата – приемаме всичко, което се утвърждава в него: т.е. че 
Бог е троичен, че Иисус Христос има две природи и всичко 
друго, за което говори нашата догматика, ние одобряваме 
всичко това и затова казваме, че сме православни христия-
ни. Второто, за което си струва да се помисли, е че всичко, 
което изповядваме като своя вяра, създава лична връзка и 
поражда лични обезателства. Изповядването на „Вярвам в 
Единия Бог“ може просто да означава, че приемаме моноте-
изма, но в аспекта на преживяването на вярата това е недос-

Литургическо богословие Литургическо богословие



24 25

Светодавец брой 2/2022 Светодавец брой 2/2022

татъчно. Малко е да се говори, че приемаш идеята, че Бог е 
един – вместо представите на езичниците за много богове. 
Необходимо е да се иде по-далеч и да се помисли, че при 
произнасянето на думата „вярвам“ се създава нова връзка и 
ангажимент по отношение на Този, Когото наричаш „Един 
Бог“. С други думи, без лична връзка вярата в дадения слу-
чай е немислима. И така, вярата може да бъде просто при-
емане на логически постановки, което да не се съпътства с 
лични обезателства, да е без лична връзка. Тези гаранции 
и тази връзка – лична връзка – отличаваща преживяваната 
вяра от умствената вяра, характеризират това, което в пра-
вославните представи наричаме преживяване. Това е едната 
съставка на православното разбиране за преживяване.

Втората съставка също е много важна – това е общественият 
опит, за разлика от личния опит. Едно е, когато произнасяш 
„вярвам“ като отделен вярващ – дори с признаване на лич-
ните обезателства, за които говорихме, насаме със себе си 
(у дома, на път, на работа), и друго – когато  произнасяш 
Символа на вярата като член на общината, изповядаш го с 
другите, когато вярата те свързва и с другите, а не лично 
само с Бога. Достигането на такъв род преживяване на вяра-
та предполага очистване, очистване от страстите, от всички 
страсти, защото коренът и сърцевината на всички страсти 
са в индивидуализма и егоцентризма. За да може човек да се 
очисти и да може да каже, че има обществена опитност във 
вярата, той непременно трябва да се очисти от тези страсти, 
свързващи го повече със самия себе си, отколкото с другите 
и с Този, Който в пряк смисъл е Друг, с Бога.

Това очистване е отрицателната страна на обществения опит. 
Положителната му страна е встъпване в цяла система отно-
шения – не егоцентрична, а богоцентрична. Не е достатъчно 

просто да заявиш, че се освобождаваш от индивидуализма 
и от страстите, произтичащи от егоцентризма, необходимо 
е да направиш реална крачка, която бихме назовали крачка 
на любов – т.е. да свържем себе си лично с другите и с Бога. 
При такива условия преживяването на вярата води човека в 
света на Църквата.

Но какво е Църква и как се преживява тя? Ако сме съгласни 
да се избавим от представата, че Църквата просто е някакъв 
институт, и се проникнем с разбирането, че тя е образ на 
битието, то ни остава само малко да се задържим тук, за да 
осветим в някаква степен тази голяма и сложна тема.

Преживяването на тайнството на 
Църквата в Кръщението 

Какво имаме предвид, когато казваме, че Църквата е няка-
къв образ на битието, в какво се състои той?

Първото, което бих искал да отбележа, е че Църквата е Май-
ка, а майката – както е известно – ражда деца. Раждането, 
появата на нови личности, на нови ипостаси – това се случва 
всеки път, когато някой става член на Църквата в тайнството 
на Кръщението. Може много да се каже за светото Кръще-
ние, но някои неща, за които обикновено не говорим, тук са 
най-съществени. Кръщението предполага някакво умиране 
и някакво раждане – умиране на ветхия човек и раждане на 
новия. Но какво е ветхият човек? Просто за нравствен въ-
прос ли става дума – т.е. за изменяне и подобряване на пове-
дението на човека? И ако поведението се е променило, озна-
чава ли това, че се е появил нов човек, че човекът се е родил 
отново? Често тук и спираме, и така се потвърждава това, 
което казах в началото по отношение на протестантското 
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влияние в разбирането от наша страна на преживяването на 
вярата. Обаче въпросът за умирането на ветхия човек не е 
нравствен, а онтологичен аспект.

Защото проблемът за нашето биологично раждане не се за-
ключава просто в това, че то изначално залага грях в нашето 
съществувание (както казва псалмопевецът, „в грях ме роди 
майка ми“), не само в това, че носим в себе си т.нар. първо-
роден грях, а в това, че получаваме тленно битие и се раж-
даме тленни същества. А това значи, че животът след биоло-
гичното раждане – по законите на биологията и природата 
– неизбежно води към смърт. Следователно новият човек – 
този, който трябва да се появи в резултат на пре-раждане, 
трябва да бъде човек, живеещ вечно, в когото просто няма 
да има тленно битие, дадено ни в биологичното раждане. 
Църквата и Кръщението стават материя, която – за разлика 
от обикновената материя – ражда безсмъртни деца.

Така в Кръщението имаме – може да се каже – първото пре-
живяване на Църквата. Ако се запитаме кога за пръв път сме 
преживели тайнството на Църквата, отговорът ще е: при 
Кръщението. Тогава разкъсваме връзките си със смъртта и 
придобиваме живот, неограничен от биологическите зако-
ни, от законите на смъртта. Затова при Кръщението имаме 
коренно изменение на човека, което не може да се обясни 
просто от нравствена гледна точка – т.е. като промяна в по-
ведението, защото както и да се променя човек, поведение-
то му все ще си остане  тленно. Затова и извън Църквата 
може да се намерят хора, постигащи добродетели и промяна 
в поведението, но неспособни да се избавят от веригите на 
смъртта. И така, обръщането по време на Кръщението, кое-
то символически и обредно извършва желаещият да приеме 
Кръщение след отричането от Сатаната, когато го обръщаме 

от запад на изток – това е обрат от царството на тъмата и 
смъртта към царството на светлината и живота. Затова Кръ-
щението означава и освобождаване от всичко, с което в ми-
налото е бил свързан човекът.

И даже ако става дума за дете, при което няма проблема с 
нравственото поведение – като при възрастните, Кръщение-
то и за него е ново раждане, защото и то има тленността, 
за която току-що говорихме. Ако става дума за възрастен, 
то при Кръщението се задраскват всичките му предходни 
грехове, и така се осъществява решителен обрат към нова 
личност, която се ориентира вече не според това, какъв е бил 
човекът в предишния си живот, а според това какви иска да 
ни види Бог във вечността. Така  Кръщението се преживява 
като обрат, завой от това, което сме били в миналото, към 
това, което следва да сме в бъдеще.

Но  Кръщението си има и друга съставка. Това не е прос-
то смърт по отношение на миналото, което се изпразва от 
съдържание, но и възкръсване в един нов живот, който се 
изразява – и това е важен момент, който често пренебрег-
ваме – в нашето съединяване с Тялото на Църквата. Няма  
Кръщение, което да не се съпровожда от влизане в Тялото 
на Църквата. Когато св. апостол Павел пише, че в Кръще-
нието умираме  с Христа и се въздигаме, за да се съединим 
с Тялото Христово, това практически означава влизане в 
обществото на Църквата. А това означава, че отношенията, 
определящи нашето битие, вече няма да са биологични, на-
следени при първото ни раждане, а еклезиологични – които 
ни дава Църквата. Ето характерен пример. Нека си спомним 
как в Евангелието неколкократно се споменава повелята на 
Господа, Който казва, че отсега нататък ваш отец ще е не 
родният ви баща, а Отецът, „Който е на небесата“ („и никого 
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на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашият 
Отец, Който е на небесата“ – Мат. 23:9).  Всичко това произ-
тича от опита на Кръщението, от опитността от влизането в 
друга, небиологическа система на отношения. Именно оттук 
сега произтича ипостасът – новата личност на вярващия.

Нека сега поясним нещо с литургически характер. За нас, 
православните, е много важно утвърждението, че Кръще-
нието, миропомазването и Божествената Евхаристия съста-
вят единно и неделимо литургическо цяло – в същото време, 
когато на Запад – и у католиците, и у протестантите – тези 
три тайнства са литургически разделени, тъй като Кръще-
нието, миропомазването и Божествената Евхаристия са с па-
узи помежду им поради различни практически съображения 
(те смятат, че например детето следва първо да порасне, за 
да разбира какво става, и чак тогава да пристъпва към тайн-
ства). За нас тези критерии нямат значение – напротив, ние 
знаем, че настъпва онтологическа промяна, че човек е длъ-
жен да встъпи в нови отношения със света.

Невъзможно е за човека да е кръстен и да си остане непри-
частен към преживяването на църковната община, и затова 
Кръщението едновременно означава и влизане в църковната 
община, и приобщаване към  Божествената Евхаристия.

Това, че днес се върши Кръщаване вън от Божествената 
Евхаристия, или че даваме Божествено Причастие на кръща-
вания отделно, вън от църковното общество, е продиктувано 
от необходимостта да са реши проблемът, което – в крайна 
сметка – запазва единството на тези три тайнства. Така или 
иначе, правилният порядък е извършване на Кръщението на 
Божествената Евхаристия, за да може общината веднага да 
приеме новия си член, който става и член на Църквата.

Евхаристийното преживяване
 на тайнството на Църквата

Освен Кръщението, за което говорихме до този момент, 
Църквата се преживява и като предвкусване на Царството 
Божие т.е. на отношенията с живота, а не със смъртта. За-
щото смъртта – да не забравяме това – е вложена в човека 
още от биологичното му раждане. И обратното – с новото си 
раждане, Кръщението, човек получава живот, произтичащ 
от Божествената Евхаристия. Та нали преживяващият Църк-
вата в тайнството на Кръщението не може да не я преживее 
едновременно и като евхаристийна реалност. Най-важно по 
отношение на евхаристийното преживяване на Църквата е, 
че човек сега встъпва в нови отношения с другите хора и 
въобще със света, чийто център е Христос. В центъра на 
тези отношения е Тялото на Този, Който е победил смъртта, 
и тази победа над смъртта, принадлежаща на възкръсналия 
Христос, е източник на живот за всички членове на Църк-
вата. Такава „евхаристийност“ на Божествената Евхаристия 
отличава този опит от всеки друг опит на вярващия и въоб-
ще на всеки човек. Няма нищо толкова христоцентрично, 
както Божествената Евхаристия.

Никакъв друг опит на вярващия няма такава непосредствена 
връзка с телесното явяване на възкръсналия Христос. Дру-
га важна особеност на опита на Божествената Евхаристия 
се състои в това, че връзката на човека с Бога преминава 
през други хора. Не е трудно да се създадат отношения с 
Бога, пренебрегващи ближния, отделящи го. Това е опасно 
състояние, в което човек лесно попада при липса на евха-
ристиен опит. Но и при наличие на такъв опит нерядко се 
прокрадва пиетическа индивидуализация. Често може да се 
види вярващ, идващ на Божествена Литургия и отделящ се 
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от другите, от останалото Тяло на Църквата, като че ли, за да 
се помоли по-добре – макар да му е по-удобно да го стори у 
дома си. На Божествена Литургия отиваме не за да се молим 
отделно, а за да се помолим заедно с другите – като община.

И така, трябва постоянно да осъзнаваме, че стоящият до нас 
е член на същото това Тяло, и че посредством общението с 
него общуваме със Самия Бог.

Впрочем евхаристийният опит има още една особеност – 
той е йерархичен. Тази особеност се заключава в същест-
вуването на различни служения, всяко от които преобразява 
бъдещото – Царство Божие по свой особен начин, неповто-
рим у другите. Това разнообразие прави всички служения 
в Църквата различни, потвърждавайки словата на св. апос-
тол Павел в 12-та глава на първото Послание към коринтяни 
(много важна еклезиологическа глава!), където той анализи-
ра понятието Тяло на Църквата. Там той казва, че тялото се 
състои от глава, ръце, нозе, при което всеки член върши слу-
жение, което никой друг член не може да изпълни. И затова 
всички членове са длъжни да признават – първо – важността 
на другия член, и второ – своеобразието на другия.

И така, човек преживява „грядущето“ – бъдещото – Царство 
Божие на Божествената Евхаристия. Там той има пред себе 
си образа на свършека на земното време, присъстващ на Ли-
тургията – на православната  Литургия, която единствена 
изобразява бъдещето, изобразява  Царството Божие. 

На Литургията вече преживяваме Царството Божие като ня-
какво откровение относно бъдещото състояние на нещата.

Затова ние, православните, преживяваме Църквата така, че 

често съблазняваме с това иноверците. Например нашата 
Църква и Божествената Евхаристия се отличават с особена 
тържественост: много светлина, блестящи одежди, прекрас-
но пеене, великолепни икони, красиви цветове. Всичко това 
служи на една цел – да изобрази за нас Царството Божие 
и да ни подтикне да се молим за неговото постигане. Така 
ние правим голяма грешка, когато по разни причини – чес-
то поради неправилно разбиране на смиреномъдрието и лъ-
жовната простота – опростяваме всичко това и лишаваме 
Литургията от тържествеността, с която Църквата украсява 

БеседиЛитургическо богословие



32 33

Светодавец брой 2/2022 Светодавец брой 2/2022

Божествената Евхаристия в продължение на много векове. 
И така, преживявайки Божествената Евхаристия като хрис-
тоцентрично Събрание и като образ на Царството Божие 
– т.е. като събрание на всички около Личността на Христа, 
православният вярващ придобива особено уважение, благо-
говение и почит към служителите на Църквата, към тези, 
които са прообраз на бъдещето. И особено към този, който 
сам изобразява Христа – към епископа, който е преди всичко 
предстоятел на Евхаристийното събрание. Предполагам, че 
древният обичай на нашия църковен народ да въздава осо-
бено почитание на служителите на Църквата – на първо мяс-
то на епископа, а след това на презвитерите и на дяконите, 
е съществена част на това, което наричаме „преживяване на 
тайнствата на Църквата“. И именно на това следва да учим 
децата си и всички членове на Църквата като съществена 
част на нашата вяра.

Изводи

Завършвайки, бих искал като обобщение накратко да изброя 
някои конкретни начини, по които ние, православните хрис-
тияни, преживяваме тайнството на Църквата. 
От всичко казано е видно, че Църквата се преживява най-ве-
че в тайнствата – преди всичко в Кръщението и в Божест-
вената Евхаристия. Другите тайнства са продължение на 
Божествената Евхаристия и са били свързани обредно с нея 
още в древната Църква.

Църквата се преживява като място за очистване от страстите, 
коренящи се в егоизма и основани на заблудата, че същин-
ският живот ще да е биологичният живот и всичко свързано 
с него. Всички страсти имат свои характерни особености. 
Така в Църквата се изцелява от страстите – изцелява се в 

положителен смисъл – т.е. не само се избавя от страстите, 
но и ги замества с преживяване на любов – с това, което 
преп. Максим Изповедник нарича „отношения на любов“. 
И в крайна сметка Църквата е образ на битието, защото тя 
е Тайнството на Любовта – тайнство, в което положително 
преживяваме свобода от страстите.

Преживяването на тайнствата на Църквата – макар да има 
място преди всичко в тайнствата – се разпространява и от-
въд пределите на тайнствата – върху живота на вярващия 
вън от тайнствата, върху отношенията му с другите, върху 
отношенията му с материалния свят. Доколкото тайнства-
та, както казахме, ни дават образ на Царството Божие, то 
използваме този образ като критерий в своя живот – вся-
ко дело, всяко решение, всяко начинание в нашия живот се 
съизмерва сега с образа на бъдещето, с образа на Царството 
Божие. Така се появява – може да се каже така – постоянно 
осъзнаване на своята недостатъчност, невъзможност да се 
отъждестви образът, откриващ се в тайнствата, с реалнос-
тта на всекидневния ни живот. Това осъзнаване на несъот-
ветствието на това, което получаваме в тайнствата, с това, 
което сме в всекидневния си живот, ражда преживяването 
на покаянието, а покаянието е именно това, което винаги 
ще ни удържа в правилни отношения с Църквата (тъй като 
Църквата се състои от грешници – и това е трудно да се 
разбере от човек, който не се кае). Такова съпоставяне ни 
довежда до истинско покаяние и смирение, и така тайнство-
то на Църквата се преживява като тайнство на покаянието, 
тайнство на искреното смирение. Тъй като всички ние, без 
изключение разбираме – кой повече, кой по-малко – своята 
неспособност да отъждествим образа и опита на тайнствата 
със своя всекидневен живот – и затова не съдим другите, не 
ги осъждаме, но се каем и ги обичаме със смирение. Следва 
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да разглеждаме всичко това не като заповеди – макар, разби-
ра се, да са заповеди – а като следствие на опита, получаван 
от нас в тайнствата на Църквата. Тайнствата на Църквата за 
нас са есхатология, съвършенство, и така ни дават критерий, 
по който можем да съдим за своя всекидневен живот. Така 
Църквата във всеки миг се преживява като свобода от лъжи, 
измама, самоизмама, егоизъм, индивидуализъм и накрая – 
от тление и смърт. При което от страна на вярващия това 
предполага постоянна борба, постоянна трезвост.

Това са само някои мисли относно начините, по които се 
преживява тайнството на Църквата. Разбира се, преживява-
нето на тайнството на Църквата е обширна тема, за чието 
правилно разбиране – като при всички подобни теми – се 
изисква съответстващ опит. Но аз предполагам, че опитът, 
на който следва винаги да се опираме при обучението на 
вярващите от нашата Църква – това е същият този опит, кой-
то те сами получават чрез участието си в тайнствата, да не 
говорим за това, че всички знаем за какво говорим, когато 
обсъждаме подобни неща.

Както пише св. Николай Кавасила: „Църквата се свидетел-
ства в тайнствата“. Следователно, тайнствата са най-добри-
ят начин нашите собствени преживявания да се направят 
тайнство на Църквата – не само по време на тяхното из-
вършване, но и извън него, във всекидневния ни живот.

Митрополит Йоан Зизиулас

Превод: Димитър Банков

Беседи

Тайнството на 
Светата Евхаристия

Когато един руски епископ пътувал за първи път на Запад 
след падането на комунизма, западните християни (протес-
танти и римокатолици) му задали следния въпрос: „Какво 
прави Руската православна църква, за да се справи със соци-
алните проблеми в обществото?“ Епископът смирено отго-
ворил: „Служим св. Литургия“. Питащите били изненадани 
от отговора, но не разбрали неговото послание.

Когато говорим за св. Евхаристия, трябва да кажем, че на 
първо място за нас, славяните, това е Литургията. На гръц-
ки думата „литургия“ има няколко значения: служба, функ-
ция, служение. За гърците думата „литургия“ се отнася не 
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само до богослужението, но и до изпълнението на някаква 
функция или дейност, например дейностите и функциите на 
държавната власт. Думата не се използва в тясно определена 
сфера, т.е. единствено и само за църковните богослужения, 
но и във всяка една друга сфера на дейност. Поради това, 
когато говорят за тайнствената богослужба на Църквата, 
гърците използват словосъчетанието „Св. Евхаристия“, кое-
то обозначава онова, което ние наричаме Литургия. Използ-
ването на термина „Евхаристия“ показва, че става дума за 
богослужба. Независимо от това, че народът ни е свикнал с 
думата литургия, Евхаристия и Литургия са синоними.

Евхаристията произлиза от думата „благодарение“ и отра-
зява първия и основен елемент на литургичния канон, т.е. 
Анафората, която започва с благодарност към Бога. Господ 
Иисус Христос е първото истинско благодарение на Бога, 
доколкото Той, в името на цялото Свое творение и на чове-
ка, като венец на това творение, благодарил на Бога Отца. 
Такава благодарност се очаквала и от нашия прародител 
Адам. Ако бил изпълнил заповедта на благодарността, то 
той никога не би и съгрешил. „Твоето от твоите, на Тебе 
принасяме всичко и заради всички“ четем в молитвата на 
Евхаристийния канон, в знак на благодарност за това, което 
Господ е направил, прави и ще направи за нас. Преди всичко 
св. Литургия е тайнство.

Това обаче не е някаква загадка в смисъла на нещо загадъчно 
или мистериозно. Това е едно голямо и спасително събитие. 
Това е тайнствено и дълбоко събитие, което не се изчерпва 
от видимата си феноменология. В същото време трябва да 
отбележим, че тази феноменология не е церемония. Днес 
мнозина смятат, че това Божествено тайнство може просто 
да бъде изиграно като на театрално представление. Това съ-

битие е тайнство, притежаващо непостижими и непознати 
дълбочини. Затова е и най-добре да кажем, че Евхаристията 
е святотайнствено събитие, което е спасително и прилага и 
реализира върху нас делото на нашия Господ Иисус Хрис-
тос.

Светата Литургия, по думите на св. Ириней е „Христово 
дело“, има значението на творение и създание, както и ре-
зултат и изпълнение, т.е. – дейност, която се явява дело Бо-
жие, същевременно изпълнявайки божественото дело, което 
Бог е искал да създаде за нас. Съединявайки човешката при-
рода със Себе Си, Той се превръща в този Дар, Който ние 
принасяме на Литургията. Поради това Господ е и Агнец, 
и вечният Архиерей; Първосвещеник, Който принася Себе 
Си и приема тази жертва заедно с Отца. Това е единственото 
чудо; това е Христовата тайна, както я нарича апостол Па-
вел. Тази тайна се съсредоточава, проявява и осъществява 
в Св. Евхаристия. Това е изразено най-добре от ап. Павел 
в десетата глава от посланието му до Коринтската църква: 
„Чашата на благословението, която благославяме, не е ли об-
щение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли об-
щение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме 
ние многото, понеже всички се причестяваме от един хляб“ 
(1 Кор. 10:16-17). Това е реализъм, автентичен православен 
реализъм; това е прагматическото учение на св. Игнатий.

За ясното и правилно разбиране на значението на Литургия-
та, е необходимо първо да се подчертаят няколко важни еле-
мента. Символизмът в Православието, в  своята многовеков-
на история, е бил винаги много актуално явление. Поради 
това символичното разбиране и тълкуване на Литургията е 
било широко разпространено. Символичните принципи, из-
ползвани при тълкуването на Божествените служби обаче 
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не винаги са оставали в приемливи граници. Символизмът 
доста често е допринсял за загубата на истинския смисъл на 
богослуженията.

Различните названия, тълкувания и интерпретации на Ли-
тургията, например като символ, икона, свещенодействие, 
са само спомагателните средства, точно по същия начин, по 
който се използват спомагателни средства за определянето 
и на другите св. Тайнства. По-конкретно знаем, че Църква-
та се възприема и разбира като тяло. Църквата обаче не е 
просто тяло, а е нещо повече от това; тя е единство на вяр-
ващите, в което единство Христос е сърцето и главата, а Св. 
Дух – негова душа (доколкото Той е онзи оживотворяващ 
принцип, действие, Животодател).

По същия начин литургията не е просто символ или образ 
(икона), а нещо много по-дълбоко и възвишено от просто 
един символ. Цялата тази символика съществува само с цел 
да изрази и опише отделни елементи от църковния живот. 
По никакъв начин ние не можем напълно да определим  тех-
ния смисъл и значение. Всяко едно определение, дума или 
знак създават ограничения,  а Литургията не подлежи на  
каквото и да било ограничение. По същия начин и нейното 
значение и разбиране е невъзможно да бъде изразено чрез 
символ посредством определение. В текста на евхаристий-
ните молитви четем : «…все и вся исполняя неописанный». 
Това означава, че Евхаристията не само, че не може да бъде 
описана, но не може да бъде назована, тъй като самата тя е 
неограничена, недосегаема и безкрайна. Точно по този на-
чин тя е Свето Тайнство.

Литургията не е и само една от многото църковни тайн-
ства. Кръщението е едно от най-важните тайнства; това е 

тайнството на съществуването, чрез което, по думите на св. 
Николай Кавасила, ние ставаме Христови; или казано по-
добре, след Кръщението вече принадлежим на Христа. В 
Тайнството миропомазание ние придобиваме животворните 
дарове на Св. Дух. Обаче духовната храна, която ядем, Евха-
ристията, се явява синтезът на всички тези тайнства.

Човек ежедневно  изпитва нуждата не само от духовна, но 
и от телесна храна, тъй като сме тленни. Поради това  няма 
никакъв смисъл да говорим за безсмъртието на душата из-
вън този контекст. Ако сама по себе си душата е безсмъртна, 
то тогава за какво ни е Бог? В Литургията се превръщаме 
в съпричастници на Царството Небесно. Тя отразява оно-
ва, което ще се превърне в нашата вечна реалност. В нея се 
извършва цялото домостроително спасение и поради това 
никое от другите Тайнства не може да съществува без Ли-
тургията.

Това е и точно отношението, което трябва да имаме и към 
другите свещени ритуали на Църквата. Например погребе-
нието трябва да се извършва с Литургия; т.е. трябва тя да 
„изпраща“ напусналия ни човек, а не както се прави днес: 
първо Литургия, а след това –  погребение. Трябва да изпра-
щаме покойника в Небесното царство с Литургия, тъй като 
в молитвите ние изразяваме желанието си и надеждите си 
той да бъде с Бога. Ако св. Евхаристия е отражение на Не-
бесното царство, където започва вечният живот, чинопосле-
дованието на погребението трябва да бъде в тясна връзка с 
Литургията. От това следва, че Евхаристията е споделената 
и обединяваща реалност за цялата Църква.

Когато Литургията се нарича образ и икона, това показва, 
че тя все още не е пълнотата на Небесното царство, т.е. при-
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съствие в една завършена реалност. Тайнството е аналог на 
икона, която ни води към Небесното царство. От това след-
ва, че Евхаристията като икона има аналогично-тайнствен 
характер.

През времето на иконоборството с този термин е било сил-
но злоупотребявано. За иконоборците единствената автен-
тична икона на Христос било Неговото тяло (Евхаристия-
та). Светите отци не приемат такова разбиране за иконата. 
Поради това и в постановленията на Седмия Вселенски съ-
бор откриваме тази точна формулировка: „Никой от светите 
апостоли или светите отци никога не е наричал Безкръвната 
жертва, извършена в памет на Христовото страдание и цяло-
то му Домостроителство, икона на Неговото тяло“. Самият 
Христос не казал: „Вземете, това е иконата на Моето тяло“; 
а казал: „Вземете, това е Моето тяло и това е Моята кръв“.

Поради това, в сравнение с иконоборческите разбирания за 
значението на Литургията като икона, в Православието това 
придобива противоположно значение. Тя по никакъв начин 
не губи своята образност и аналогичност, която ни отвежда 
до пълнота.

Гръцката дума typos е много подобна на икона: онзачава об-
разец, отпечатък. Поради това в евхаристийните молитви 
ние се молим да се причастяваме с Него в Царството Небес-
но все по-истинно, с все по-голяма пълнота. Това е реалната 
истина и пълнота; това е онова, към което се стремим или, 
както казва ап. Павел, защото „сега виждаме смътно като 
през огледало“ (1 Кор. 13:12). Това обаче не отслабва реал-
ното съществуване на онова, което получаваме в Тайнството 
Евхаристия, а просто ни издига до по-висока пълнота. Само 
в този смисъл може да се каже, че Литургията е икона.

Подобно нещо се случва и с термина „единосъщен“. Едно е 
значението му според Павел Самосатски, а друго – в указите 
на Никейския събор т.е. в Никейския символ на вярата. В 
този смисъл може да се изследва и разбирането на думата 
„символ“. В християнството то има много по-дълбоко значе-
ние, отколкото в Стария завет или във философията на Пла-
тон. Самата дума произлиза от гръцки глагол, който показ-
ва съвместното присъствие на едно нещо в друго. Подобно 
разбиране на символите се изразява много ясно в трудовете 
на Дионисий Ареопагит. За православните именно мистиче-
ското, анагогическото и мистагогическото значение и интер-
претация на символите са нещо приемливо.

Църквата като Тяло Христово присъства в Св. Евхаристия.

Тялото присъства в членовете му, или както красиво се изра-
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зява св. Николай Кавасила – „Цялата лоза се храни от коре-
ните“. В Тайнството Причастие ние получаваме Христовото 
Тяло, което събира и обединява всеки, който се причастява. 
Стремим се да черпим спасение от този животворен Източ-
ник. Не ние Го превръщаме в наше тяло, не сме ние тези, 
които Го превръщаме в неразделна част от нашето тяло. Той 
нас превръща в Свое.  Когато приемаме Божествените Даро-
ве,  тогава Господ ни включва в Тялото Христово.

Говорейки за Тайнството Евхаристия, бих искал да обърна 
внимание и на няколко въпроса, касаещи съвременната бо-
гослужебна практика. Много са хората, които, дори днес, 
след две хилядолетия от основаването на християнството, 
все още нямат ясно разбиране за Причастието. За приемане-
то на Причастието е много важно да се подготвим достойно. 
Като се има предвид значението на Литургията, човек тряб-
ва да се подготви достойно чрез пост, молитва и аскетич-
на борба. Но много по-дълбок смисъл се крие във факта, че 
Причастието е не просто приемане на Светинята в себе си: 
това е събитие, благодарение на което човек става част от 
единството на Тялото Христово.

Изразът на св. Атанасий, че „Евхаристията е лекарство на 
безсмъртието“, означава, че в Литургията принадлежим 
към единството на Тялото Христово и че сред нас вече няма 
смърт. Затова и той казва, че „Който не участва в Евхарис-
тията и който не е в молитвено общение с епископа, той не 
принадлежи на Църквата“.

Според каноните на Православната църква, който не се 
причастява две или три седмици, подлежи на църковна 
епитимия. За съжаление мнозина днес не разбират това. 
Значението на Литургията е придобило значение, широко 

разпространено в Римокатолическата църква. Затова човек 
много често чува въпроси като: Колко пъти трябва да се 
причастявам, колко дни трябва да постя, как трябва да се 
подготвя? Сякаш акцентът е върху количеството.

Разбира се, това не означава, че не бива да се готвим до-
стойно за Литургията. Както вече отбелязах, това e дълбоко 
тайнство, което ни отваря вратите на Небесното царство, и 
което съответно изисква добросъвестна и достойна подго-
товка. Но кой е достоен? Кой всъщност може да каже, че до-
стойно се осмелява да се пристъпи към Тялото и Кръвта на 
Спасителя? Кой и кога? Затова в молитвите преди Св. При-
частие четем: „Дай ми причастяването със Твоите св. Тайни 
да не ми бъде за съд или осъждане“. Как може свещеник да 
каже, че е достоен и че другите, не са? Свещеникът, като 
носител на тайнството свещенство, несъмнено има Божията 
благодат и енергия, дадени от Св. Дух за извършване на све-
щенодействията, но това не го спасява от греха, доколкото 
и на него е дадена свободна воля, т.е. – има свободен разум.  
С други думи – дава му се възможност да избира между до-
брото и злото.

Св. Григорий Богослов казва, че той и себе си принася в 
жертва. Този, който свещенодейства, той е жертвата, която 
се принася; той е резултатът от нея. Така той освещава и 
себе си. Той е изцяло част от това събитие и чрез него Бог 
Св. Дух действа в човека. От това става ясно, че разделение-
то между миряни и духовници в Тайнството Евхаристия е 
неправилно.

Това разделение е допринесло за появата на високите ико-
ностаси. Те просто прикриват и скриват всичко, което тряб-
ва да се дава „от името на всички и заради всички“. Хората 
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в Църквата чуват само възклицанията и заключенията на 
молитвите. Всеки, който участва в литургията, трябва да се 
моли в пълнота. Ето защо в молитвите откриваме: „О, Гос-
поди, молим ти се за греховете си и за неведението си“. Св. 
Евхаристия е цялост, съборност и универсалност.

Хомяков казва: „Който познава Литургията, знае какво е 
Църквата“. Това не е просто едно от тайнствата или едно 
стъпало към Небесното царство; това е многовековен събо-
рен акт, продължаващ и до днес, начело на който стоят епис-
копите. Появата на енориите в края на III век е съпътствана 
от установяването на много тесни връзки с епископската 
администрация. Епископът, който стои начело на енорията 
или общността и извършва Литургията, играе и продължава 
да играе важна роля. Ако свещеникът, който отслужва Ли-
тургията, не помене епископа, тогава, независимо че всички 
ритуали и молитви са изпълнени, Литургията не се счита за 
действителна. Светата Литургия включва в себе си еклеси-
ологични мащаби и поради това единствено Църквата има 
правото да извършва Света Евхаристия.

Едно от най-важните названия на Литургията, което дава 
възможност за правилното разбиране на нейния смисъл като 
животворно тайнство, е участието. Христос присъства чрез 
Св. Дух, а самото действие, участие и прагматия е Евхари-
стията. Цялото творение участва в нея. Евхаристията се из-
разява преди всичко като народен акт, в който участва це-
лият Божи народ. Христос е член на този народ като дякон, 
свещеник, епископ; като основа  и глава на Църквата; като 
Водач на нашето спасение. Следователно христологическа-
та тайна на Църквата се отъждествява с тайната на Литурги-
ята, която е нейна идентичност.

Когато един руски епископ пътувал за първи път на Запад 
след падането на комунизма, западните християни (протес-
танти и римокатолици) му задали следния въпрос: „Какво 
прави Руската православна църква, за да се справи със со-
циалните пробле-
ми в обществото?“ 
Епископът смирено 
отговорил: „Служим 
св. Литургия“. Пи-
тащите били изнена-
дани от отговора, но 
не разбрали неговото 
послание. Това бил 
възможно най-добри-
ят отговор, защото 
Литургията е вхо-
дът към Небесното 
царство, входът към 
вечната реалност, 
която изобщо няма 
нужда от социални 
служения. Небесно-
то царство ще бъде 
като вечна трапеза, 
състояща се не само 
от благодарение към 
Бога, но и от дейното 
извършване на всич-
ко – на праксиса, дви-
жението и участието.

Литургията е цялостен акт както за миряните, така и за 
духовенството. Издига ни към Небесното царство; в нея 
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присъства Боговъплътилият се Христос, Който е с нас до 
края на вековете. Без това ние бихме били просто някаква 
абстракция. Божието слово действа чрез Тайнствата. Затова 
Тайнствата включват света в нас, а белезите на света са хля-
бът и виното. Св. Ириней казва: „Нашата вяра е в съгласие 
с Евхаристията, защото Светата Евхаристия потвърждава 
всичко, в което вярваме“.

Това, че днес хоровете изключват възможността миряните 
да участват активно в богослуженията, също не е хубаво. На 
народа трябва да се върне онова, което се явява основа  и, 
само по себе си, им  принадлежи: „Амин“, „Господи, поми-
луй“, „Тебе, Господи“, „И Духови Твоему“. В древните бо-
гослужебни текстове имаме указания какво трябва да бъде 
изпълнено от хората, певците и четците. Дейното участие в 
Евхаристията – това е, което очаква от нас Самият Господ.

Като заключение нека се позовем на богомъдрите слова 
на св. Йоан Дамаскин и св. Теодор Студит: „Св. Литургия 
е повторението на целия спасителен план за човека“. Това 
е изразено най-добре в края на Литургията от св. Василий 
Велики: „Тайната на Твоята милост, Христе, Боже наш, е из-
вършена и усъвършенствана доклокото е по силите ни“.

Автор: Захумско-Херцеговински епископ Атанасий (Йев-
тич)

Превод от английски: Ангел Карадаков 
Редакция: Асен Андонов
Източник: pravmir.com
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През 2023 г. Богословският факултет при Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” ще навърши 
своите 100 години от основаването си. През това 

столетие в пределите на богословието в България са 
се трудили стотици духовници, научни работници, 

преподаватели, студенти и въобще православни 
християни, някои от които са отдали целия си живот 
в развиването на богословската наука у нас. За това и 

през новата 2022 г. списание „Светодавец” ще среща на 
своите страници читателите с лицата на богословието 

в България – духовници и преподаватели, професори 
и академици от самото основаване на Богословския 
факултет, та чак до наши дни. Ще се радваме и на 

вашата подкрепа в осъществяването на рубриката, като 
(ако вие сте завършили Богословския факултет), може 
да ни изпратите ваши спомени и текстове, свързани с 

богословската наука у нас. 

В този брой на списанието ви срещаме с личността на 
архим. Евтимий Сапунджиев. Предлагаме ви един текст 
на ас. Здравко Кънев, публикуван в сборника “Професор 

д-р архимандрит Евтимий Сапунджиев - живот, църковна 
и академична дейност (1854 -1943 г.)”.

Лицата на
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Архимандрит 
проф. д-р Евти-

мий Сапунджиев 
за необходимост-

та от духовен 
елит и подготве-

ни богослови

„Ако ти си богослов, то 
ще се молиш истински; 
и ако истинно се молиш, то 
ти си богослов“

Евагрий Понтийски
 
Настоящата статия е посве-
тена на архимандрит проф. 
д-р Евтимий Сапунджиев - 
един титан на богословската 
мисъл в България, за когото 
несъмнено се отнасят ци-
тираните думи на Евагрий 
Понтийски, защото в пъл-
нота е усвоил и оделотворил 
богословието като истинско 
знание за Бога. Архиманд-
рит проф. д-р Евтимий Са-
пунджиев, по-известен сред 
богословите като дядо Е.,  е 

първият професор на Бого-
словския факултет в София, 
както и първият ръководител 
на катедрата по „Системати-
ческо богословие“.
 
В началото накратко ще 
представя най-главното от 
живота и творчеството на 
видния духовник и бого-
слов, чиято 75-годишнина от 
кончината му отбелязваме 
през настоящата година.[1]
 
Архимандрит Евтимий (в 
света Лука Найденов Сапун-
джиев) е роден на 25 юли 
1884 г., в Копривщица, през 
1898 г. постъпва в Духовната 
семинария в Цариград, коя-
то завършва през 1904 г. като 
първенец на випуска. На 29 
юли същата година екзарх 
Йосиф го постригва в мона-
шество с името Евтимий и 
го ръкополага в йеродякон-
ски чин. Продължава своето 
образование в Киевската ду-
ховна академия, където през 
1908 г. се дипломира като 
„Кандидат на богословието“ 
и със званието „магистрант“. 
Обикнал духовното си зва-
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ние и учителското призва-
ние, на 1 септември 1908 г. 
постъпва на работа като учи-
тел в Цариградската духовна 
семинария.[2]
 
С изключителните си дар-
би от Бога и с широкия си 
светоглед, архимандрит Ев-
тимий е избран и назначен 
за професор на новооткри-
тия Богословски факултет 
към Софийския държавен 
университет „Св. Климент 
Охридски“. Като титуляр 
на катедрата по Християн-
ска апологетика, История 
на религиите и Християн-
ска философия е изпратен 
на шестмесечна специали-
зация в чужбина. Умира на 
21 ноември 1943 г.[3] в деня 
на св. Архангел Михаил и 
безплътните сили (според 
действащия тогава църковен 
календар).
 
Архимандрит Евтимий ра-
боти в няколко области: 
Християнска апологети-
ка, История на религиите, 
Християнска философия, 
апология на Църквата и на 

православието, в областта 
на литературата, а в най-го-
ляма степен се разгръща в 
областта на Християнската 
апологетика.
 
За най-значим в тази насока 
е определян трудът му “Кра-
тък наръчник по християн-
ска апологетика“ с обем 204 
стр., който е издадена през 
1942 г.[4], но само първата 
му част. Маркирани са 156 
теми от областта на Христи-
янската апологетика, групи-
рани в три раздела: „Аполо-
гия на вярата“, „Апология на 
религията“ и „Апология на 
християнството“. В това съ-
чинение, което е сравнявано 
с творчеството на най-голе-
мите апологети, задълбоче-
но и същевременно достъп-
но за читателя, е разработена 
поставената проблематика.
 
Друго изследване в тази об-
ласт е студията „Със скеп-
тика-младеж при Хекеля“, 
в която в апологетичен дух 
архимандрит Евтимий кри-
тикува мисленето на монта-
ниста Ернст Хекел. В него-
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вото творчество, обхващащо 
позитивизма определян като 
най-сериозният противник 
на религиозната вяра, се съ-
държат голям брой „елемен-
ти на вяра“. В своята кри-
тика архим. Евтимий излага 
тезата, че всеки светоглед се 
гради не само върху знание-
то, но и върху предпоставки, 
в чиято основа като цяло се 
проявява вярата. Духовни-
кът привежда много приме-
ри на взаимодействие меж-
ду вярата и знанието и  така 
убедително доказва в своята 
основа „вяра в разума“.
 
Докато в студията „Със скеп-
тика-младеж при Хекеля“ 
проф. Сапунджиев постули-
ра, че в основата на науката 
се съдържат елементи на вя-
рата, то в другата си студия 
- „Със скептика-младеж при 
Спенсера“ - твърди, че науч-
ният светоглед се допълва 
единствено чрез необходи-
мостта и опита на вярата.
 
В своето творчество о. Ев-
тимий се спира и на една 
особено важна тема, а имен-

но - религиозните съмнения 
и тяхното преодоляване. В 
началото на XX век духов-
никът пише специална сту-
дия „Гнезда на съмнения 
във вярата“, в която откроява 
славните симптоми относ-
но проблемите във вярата, 
които, оказва се, са валидни 
и днес. Като отбелязва, че 
Християнската апологетика 
трябва да обръща сериоз-
но внимание на съмненията 
във вярата, духовникът из-
броява осем „огнища“ или 
осем пункта на съмнения: 
крайният интелектуализъм; 
крайният индивидуализъм; 
крайният естетизъм; грехът 
и греховните настроения; 
страданията и неправдите 
в живота; съмненията, кои-
то произтичат от жизнените 
съвкупности; слабата еван-
гелска проповед; [5]  нежи-
веенето според вярата.
 
Основното, на което ще се 
спра от посочената студия 
на архимандрит Евтимий, 
са седмото и осмо гнездо на 
съмнение.
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Когато прочетох седмото 
- „Слабата евангелска про-
повед“ - се запитах: нима 
е възможно да  има слаба 
евангелска проповед, след 
като всеки ден в храма се 
чете Светото Евангелие, 
нещо повече – то се прочи-
та и на различни богослуже-
ния от т.н. „частни“ треби; 
и още - призивът на църква-
та преди богослужение ни 
приканва чрез камбанния 
звън и сутрин, и вечер. Ар-
химандрит Евтимий дава то-
чен отговор на въпроса, об-
вързвайки го, от една страна, 
със слабата подготовка на 
свещенослужителите, а от 
втора - с наблягането глав-
но на прагматичната част 
на свещенослужението. При 
извършване на богослуже-
нието възниква и друг важен 
въпрос, този за езика, на кой-
то се проповядва и се води 
богослужението. Центърът 
на богослужебния живот е 
Светата литургия, в повече-
то случаи тя се води на цър-
ковнославянски език, който 
обаче в голяма степен остава 
неразбираем, както за бого-

молците, така и за самите 
свещенослужители. Необхо-
димо е да се има предвид, че 
този език е руска редакция 
на старобългарския език, 
езикът, на който са пропо-
вядвали св. Цар Борис I, св. 
Патриарх Евтимий Търнов-
ски, св. Паисий Хилендар-
ски и др.[6]
 
В последните години в Бъл-
гарската православна църква 
протича неоткрит дебат за 
или против превеждането 
на  богослужението на съ-
временен български език. 
Според критиците на Пра-
вославната ни църква, това 
е един от основните мотиви 
човек да не пристъпва към 
Божия дом, а оттук – и да не 
участва в светотайнствения 
живот. Разбира се, когато чо-
век не иска да стори едно и 
друго действие или пък да 
отиде някъде, той е в състоя-
ние да приведе множество 
основания и то повече, от-
колкото могат да му дойдат 
на ум. Това е плод на врага 
на човешкото спасение, въз-
пиращ хората „да стигнат до 
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познанието на истината“[7] 
и да бъдат в радостта на Гос-
под, Който в този паднал 
свят, е единствената „тиха 
светлина“[8].
 
Относно достигането 
на евангелската пропо-
вед до сърцата на хората, 
о. Евтимий извежда като 
проблем тяхната личностна 
подготовка, т.е как хора-
та  подхождат към съответ-
ното богослужение и към 
слушането на проповедта. За 
да може в пълнота да приеме 
Словото Божие в сърцето си, 
е необходимо човек предва-
рително да се подготви като 
очисти сърцето си и като съ-
бере ума си в проповядвано-
то слово. 
 
В този пункт на неверие ар-
химандрит Евтимий извежда 
като приоритет както пропо-
вядването на вярата в права-
та традиция, така и нуждата 
да бъде адекватно на съвре-
менността.[9]
 
Голяма част от хората, кои-
то днес посещават богослу-

женията, не разбират онова, 
което се извършва и пропо-
вядва, а приемат чутото и 
видяното като театралност, 
която няма смисъл и не при-
нася полза. Част от духовен-
ството, главно по-възрастно-
то поколение, пренебрегва 
това неразбиране и не пред-
приема стъпки за въцърковя-
ването и катехизирането на 
посещаващите Божия дом. 
За радост има и духовници, 
предимно млади, които с бо-
дър ум и с крепка сила, в такт 
със съвремието и неговата 
динамичност, проповядват 
на разбираем език, който не 
е изпълнен с догматизъм и 
който не звучи назидателно.
 
Много често, посещаващите 
храма, влизат в него, водени 
от любопитство, по опреде-
лен повод и най-вече подбу-
дени от безспорната язва на 
вярата – суеверието. Добре е 
тези поводи, независимо от 
какъв тип и характер са, да 
бъдат използвани за всеки-
дневно привличане на хората 
към стадото Христово, към 
църковната община. Суеве-
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рието, чиито корени са дъл-
боко в сърцето на българина, 
в голяма степен е последица 
от периода на социализма, 
когато за свещеници са ръко-
полагани (поставяни) хора, 
в чиито сърца е попаднало 
словото Божие, но веднага 
е било отхвърлено или не е 
покълнало, поради преслед-
ването на вярата тогава.
 
Православното богослуже-
ние, което е дълбоко осмис-
лено, поражда мистично 
настроение, което обаче не 
всеки разбира и правилно 
преживява. За голяма част от 
хората външната страна на 
църковните обреди, от една 
страна, и верността към тра-
дицията, от друга, са закос-
тенели и назадничави.[10] 
За съжаление, хората, които 
остават чужди на св. Църк-
ва, проявявайки упорство 
и отхвърляне на светотайн-
ствения живот, много често 
се обявяват против външ-
ните форми на религията – 
срещу организацията, култа 
и срещу всякакви изяви на 
религиозност; те не желаят 

да вникнат и не разбират, че 
вярата е дар, който не всеки 
притежава, но, онзи, който я 
има, е  свободен в пълнота.
 
Архим. Евтимий насочва 
вниманието ни и към някои 
слаби страни на проповядва-
нето на Евангелието: край-
ната обредност без разясне-
ние и едно явление, което е 
характерно и днес – извърш-
ването на чудеса. Хората 
отиват на определено място 
с голям ентусиазъм само, 
за да видят някакво чудо, 
което за тях ще бъде повод 
за утвърждаване на вярата 
или пък ключ към влизането 
им в действената църковна 
общност. В това няма нищо 
осъдително, напротив, това 
деяние е похвално и благо-
словено от светата Църква, 
но тогава, когато е в граници-
те на нормалната разумност 
и сдържаност, а не когато 
преминава отвъд пределите 
на вярата, в смисъла на са-
моцел за посещение на даде-
но място и отхвърляне на ду-
ховния живот, чийто  център 
е светата Евхаристия.
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Средоточието на христи-
янската проповед е Боговъ-
плъщението, което е сниз-
хождане на Бога към човека, 
докато възкресението и бла-
говестието за Него, привеж-
дат осветеното човечество 
при възхождането му към 
Бога. Затова проповядване-
то на Евангелието е свещено 
задължение на членовете на 
Тялото Христово – Църква-
та, а проповедта за възкресе-
нието е в основата на апос-
толското благовестие.[11]
 
Последното гнездо на съм-
нение във вярата, според о. 
Евтимий, е в начина на про-
повядване на Евангелието 
и проповедта чрез дело от 
свещенослужителя. Воден 
от думите Христови „ ...по 
плодовете им ще ги позна-
ете....“ (Мт. 7:20),  духовни-
кът излага един от най-съ-
ществените проблеми на 
практическото проповядване 
на вярата -  несъвършенства-
та в проповедта чрез дело. 
Старата максима – животът 
на свещеника е евангелието 
на народа, е мисълта, която 

всеки един от нас помни и 
същевременно очаква да се 
отобрази в живота на духо-
венството. Народ, който има 
духовенство, което живее на 
дело Божието слово, е бла-
гословен народ, защото чрез 
виждането на добрите дела 
на поставените за свещени-
ци на Господа, мнозина ще 
достигнат до познанието на 
истината и прославят Онзи, 
Когото проповядват и про-
славят чрез живота си.
 
В родната ни Църква в на-
чалото на ХХ век, а и сега в 
ХХI век като пречка за раз-
пространяването на Божието 
слово е недостатъчността на 
авторитетни религиозни во-
дачи, както и недостигът на 
духовенство и монашество. 
Обществото ни страда от от-
съствието на силни духовни 
авторитети, от нарастващото 
невежество сред духовници-
те и липсата на нови кадри, 
които в последните години 
са все по-малко, както в сред-
ните духовни училища, така 
и във висшите богословски 
школи. Недостигът на бого-
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словска култура днес може 
да доведе до още по-голяма 
загуба в проповедта на Сло-
вото Божие.
 
Когато човек се вглежда в 
онзи, който е над него, кога-
то вижда, че поради слабост-
та си, не успява да се пребо-
ри с дадено изкушение или 
страст, тогава врагът на чо-
вешкото спасение му вменя-
ва мисли да не се бори и още 
- да не чува гласа на Църк-
вата, който, поради лекомис-
лие и в моменти на неверие, 
отхвърля и загърбва. За съ-
жаление и сред духовници-
те има свещеници, които се 
поддават на изкушенията 
на този свят и изпълняват 
своите задължения и ду-
ховни служения като нещо 
рутинно, а на преден план 
се поставя само възнаграж-
дението от требите, вместо 
спасението на човешката 
душа. Този проблем, който 
се наблюдава още от вре-
мето на проф. Евтимий Са-
пунджиев, е свързан с про-
цеса на секуларизиране на 
духовността, който днес се 

задълбочава, но тъй като не 
е тема на настоящата статия, 
само го маркираме като ре-
лигиозен проблем.[12]
 
Някои свещенослужители 
системно започват да прене-
брегват постите, служенията 
си и постепенно, но пагубно, 
угасват във вярата. Наблю-
дава се и  рядко пристъпване 
към тайнството Покаяние и 
изповед, при което чрез ме-
таноята на ума и метаморфо-
зата на делата, човек не изпа-
да в малодушие, а напредва в 
изпитанията на съвременния 
свят. 
 
Когато описва и разглежда 
това съмнение на вярата, о. 
Евтимий, определя духовен-
ството като съсловно духо-
венство, т.е.  като такова, кое-
то се интересува повече от 
материалното, отколкото от 
духовното. За младите хора 
най-големият проблем е в 
слабата проповед чрез дело, 
в това, че има дълбока про-
паст между християнското 
учение и етика и всичко оно-
ва, което се случва в обкръ-

Лицата на
 богословието в България



58 59

Светодавец брой 2/2022 Светодавец брой 2/2022

жаващия ги свят. Истинската 
правилна и постигаща целта 
си проповед е въздействаща 
само тогава, когато започне 
да се проявява навсякъде.
[13]
 
Основната мисъл, която вяр-
ващият човек е добре да за-
помни, че същината на него-
вия светоглед е в баланса и 
твърдостта на стоенето и във 
вярата, и в разума. Христия-
нинът е на границата, защото 
макар и живеещ в света, той 
не е от този свят, „защото тук 
нямаме постоянен град, но 
бъдещия търсим“[14], защо-
то живелището ни  е на не-
бесата.[15]
 
Векът, в който живеем, е 
време на изключителна се-
куларност и развитие на 
технологиите. В този век 
на богопротивничество все 
по-често се гледа на Хрис-
товата православна църква 
като на нещо остаряло, не-
значително поради счита-
ните за отживели морални 
и нравствени норми, които 
проповядва, и затова Църк-

вата се приема като ненужна 
за модерното общество и не-
говите разбирания. Добре е 
духовникът да обърне особе-
но внимание на два аспекта 
в служението си, които често 
се забравят – мисионерство-
то и катехизацията.
 
Мисионерският процес спо-
ред Православната църква се 
разбира като преоткриване 
на изворите на преданието. 
Той е естествено продълже-
ние на Христовото дело във 
времето и пространството.
[16] Духовникът трябва с 
душа и тяло да се отдаде в 
пълнота на това деяние, кое-
то по своя характер е равно-
апостолно. Да вложи цялото 
си сърце в този подвиг на вя-
рата, защото онова, с което 
се заема, е не по-малко вели-
ко от делото на св. апостоли.
 
Катехизирането на народа е 
наболяла тема в родната ни 
Църква, защото в първите 
векове хората, които са се 
кръщавали, са носили ясна 
и жива представа за Спаси-
теля, но с времето, този спо-
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мен, макар и да не е забравен, 
сякаш е поизбледнял. Затова 
св. Кирил Йерусалимски 
пише своите знаменити „Ка-
техизически слова“, с които 
чрез тълкуване на едно от 
древните тайнства на про-
свещението – кръщението, 
подготвя кръщаващия се, не 
само с вяра, но и с разум, 
да познае Христовата вяра. 
Този проблем не бива да се 
подминава от духовенство-
то, като преди кръщение, 
венчание, преди изповед и 
участие в св. Евхаристия, 
е добре да се организират 
курсове и лекции, чрез кои-
то на пристъпващите да се 
разясняват основното съдър-
жание и значение на светите 
тайнства.
 
Краткият размисъл върху 
част от творчеството на ар-
химандрит проф. Евтимий 
Сапунджиев убеждава, че 
неговото присъствие в об-
щия църковен живот бележи 
епоха в съвременната исто-
рия на Православието.

Думите на Евагрий Понтий-

ски се отнасят в пълнота за 
д. Е., защото  той съумява 
да съчетае академичната си 
дейност и живота на строг 
по нрав и аскетичен на дело 
човек.
 
Отец Евтимий се оказва про-
рок за своето време, което 
ярко проличава от студия-
та му „Гнезда на съмнения 
във вярата“. Внушението е 
категорично: без добра бо-
гословска подготовка на 
пастирите, вървяща редом 
с духовния живот, в бъдеще 
би имало големи проблеми 
и дефицит от богословска 
култура и истинско знание 
за Бога. Всичко, което архи-
мандрит Евтимий прогнози-
ра като симптоми на упадък 
на духовенството и вярата, 
се отнася не само за негово-
то време, но и за днешното. 
Онова, което липсва на нас, 
православните християни, е 
живата вяра и връзка с Бо-
гочовека Христос, която се 
изразява пълноценно един-
ствено чрез действеното 
ни участие в светототайн-
ствения живот на Църквата, 
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най-вече в Светата Литур-
гия, като център и средото-
чие на духовния живот.
 
В това се изразява и заве-
тът, оставен ни от проф. д-р 
архимандрит Евтимий Са-
пунджиев, в чиято личност 
хармонично са съчетани 
духовникът и професорът, 
родолюбецът и народният 
будител.
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Подпалвачи на души…

Да се пренесем в Рим в първи век. Сигурно ще ми кажете, 
че е невъзможно, че още не е измислена машина на времето 
и това е така. Но пък имаме паметници, които вечно горят, 
дори не паметници, а още живи останки на онези, които 
подпалиха земята, не само Рим, а цялата земя.

Да отидем във времето, когато виковете: „Християните – на 
лъвовете!” се чували из целия тогавашен свят. Да се прене-
сем във времето на апостолите, първите християни и първи-
те светии…

„Подпалвачи!” – в това били обвинени християните от не-
нормалния римски император Нерон. С такъв вик започна-
ло и едно от първите гонения против невинните християни. 
Нерон ги обвинил, че те са подпалили града му, столицата 
му, дома му… Само че Нерон не знаел колко бил прав, за-
щото християните наистина били подпалвачи, наистина те 
„подпалили” Рим, столицата му, дома му, а и не само него. 
Те подпалили целия свят. Постоянната проповед, която се 
носела из пределите на Римската империя, запалвала вся-
ка душа, до която се докосвала. Проповедта на апостолите 
била толкова силна, че променяла света, защото в нея се го-
ворело за любовта на Онзи, който се разпна за света, стана 
жертва за нас, за да изкупи греха ни, та вече да не бъдем 
роби, а свободни.

Представете си само – дванадесет мъже промениха до неуз-
наваемост световната история, рибари и хора неуки изкоре-

Размисли

Снимка: Официален сайт на Св. Синод
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ниха старата прогнила мъдрост и дадоха на света „дихание 
за живот”…

В първите векове евреите мразели християните и раз-
пространявали лъжи за тях. Едни казвали, че християните  
убивали деца, други – че пиели кръв, трети – че били чо-
векомразци. Истината обаче не е някъде по средата, както 
казват някои. Истината е в Христос и от него идва, затова 
и те, вярвайки в Христа, били изпълнени с повече любов 
от най-милосърдните езичници. Макар че са били бедни, 
помагали на своите братя. Изненадата била голяма, когато 
ги виждали да раздават повече милостиня дори от богатите, 
при положение че те самите нямали нищо излишно – нито 
дрехи, нито храна.

Един пасаж от книга Деяния апостолски е един от любими-
те ми, защото в няколко стиха апостол Павел изрича такава 
мъдрост, че след казаното от него не знам дали има нещо, 
което може да се каже. Та в днешното апостолско четиво 
апостолът казва: ”Смятат ни за измамници, но ние сме ис-
тинни, за непознати, а сме добре познати; смятат ни за уми-
ращи, а ето, живи сме; наказват ни, ала не могат ни умъртви; 
огорчават ни, а ние винаги сме радостни; бедни сме, а мно-
зина обогатяваме; нямаме нищо, а всичко притежаваме”. (2 
Кор. 6:8-10).
Нека само мъничко да размислим върху тези толкова богати 
на съдържание думи, които бих преразказал така: смятат ни 
за измамници. Изричат за нас лъжи, а проповедта ни мислят 
за пуста и напразна, но ние сме истинни, защото проповяд-
ваме Христос Разпнатия. Проповядваме Този, който дойде и 
се жертва за нас! Истинни сме още, защото у нас е и Писа-
нието, Словото на Бога, а то е извор на живот. Смятат ни за 
непознати, защото не сме от света, ала Бог ни избра в света, 

затова и светът ни мрази. Ние сме добре познати на света 
и на хората в него, защото кого другиго  да мразят, ако не 
християните; смятат ни за умиращи, защото си мислят, че 
тялото е само наше притежание, без да знаят, че имаме нещо 
още по-скъпоценно, което никога не могат да придобият – 
душата ни. Смятат ни за умиращи, а ето, живи сме, защото 
живеем в Бога; наказват ни, ала не могат ни умъртви, защото 
душата е вечна; огорчават ни, а ние винаги сме радостни, 
защото за нас смъртта е придобивка, а животът е Христос; 
бедни сме телесно, а мнозина обогатяваме духовно; нямаме 
нищо в света, а всичко притежаваме в небесата.

Може би затова и християните са мразени толкова от света, 
защото противостоят на живота му. Изобличават с живота си 
останалите, които са се потопили в насладите на епикурей-
ския си живот. Може би за това ги ненавижда света. Едно е 
ясно обаче. Християните и днес са подпалвачи, защото но-
сят огъня на разпнатия Христос, който за едните е съблазън, 
а за другите – препънка. Подпалвачи на души…
 
Автор: Ангел Карадаков
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Къде се пресичат 
времето и вечността

Мислех си по празниците, че в Рая всички дни са били не-
работни, не-делници, дни за прослава и чест на Бога, за въз-
хвала на делата Му, дни на благодарение за щедростта Му, 
дни на непосредствено общуване с Него. А след грехопаде-
нието, посред дните на тривиалност, мъка, суетни грижи и 
трудове за препитанието ни, човекът има само празниците 
като дни за почивка, за богослужение, богомислие, усърдна 
молитва, като дни за освещаване на битието му.

Преди години си мислех и дори съм писала, че празниците 
са онази точка, в която вечността се врязва във времето, за 
да му припомня в настоящето минали събития и да ги пре-
несе в бъдещето; за да приобщава дадена общност към тра-
дициите, към общата им памет и ценности, за да обединява 
членовете на тази общност един с друг, с предците им и с 
идните поколения, за да споява единството им; и най-вече 
– че с празниците Вечността се врязва във времето, за да 
освещава преходното, временното, да посява в него семе-
ната на непреходното и вечното, за да го издига от суетните 
грижи и тревоги към света на идеите, на духовността, на 
Идеала, за да отнесе временното във вечността.

С днешна дата си мисля, че такава точка на пресичане на 
времето с вечността е всеки момент на богообщение, на мо-
литва. Всеки момент, в който душата на човека се обръща 
към Бога с чиста безкористна любов. Всеки момент, в който 

благодатта Божия докосва нечие сърце. А мястото, където 
се пресичат времето и вечността и се сливат, е човешката 
душа. Мисля си, че след Въплъщението и Възкресението на 
Сина Божий, за подвижниците Христови всички дни са та-
кива - дни с Бога. Като в Рая.

Автор: Александра Карамихалева
Снимка: pixabay.com
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Беше хлъзгава декемврийска утрин. Отец Александър вър-
веше по заледените улици на града, с тежка и бавна крач-
ка, превил гръб, с наведена глава. Гледаше надолу, не че бе 
много смирен, просто се страхуваше да не се озове в спеш-
ното отделение на местната болница със счупен крайник. 
„Господи, моля Те, пази ме да не падна!” – помоли се той. 
„Ти, май, само за тялото си се безпокоиш” –  упрекна го 
вътрешният му глас. „Аз се страхувам, защото имам тяло, 
ако нямах тяло, от какво щях да се страхувам?” – заропта 

с думите на древен китайски мъдрец ветхият човек в него, 
но отец Александър тутакси се осъзна и се завърна в хрис-
тиянското си благочестие: „Господи, пази ме от всякакви 
падания – и телесни, и духовни!” „Това е друго нещо!” – 
похвали го вътрешният глас. И така, в мир със себе си, отец 
Александър стигна до гробищния парк, където предстоеше 
да отслужи опело на една ревностна, както го увериха род-
нините ѝ, християнка. Тъй като ковчегът беше затворен, той 
се взря в снимката на некролога ѝ. Не разпозна в нея своя 
енориашка. „Сигурно снимката датира от по-ранни години. 
Както и да е, мое задължение е да я изпратя в отвъдното по 
християнския обичай, а как ще я посрещне Господ и каква 
участ ще ѝ отреди, това вече си е Негова грижа!”

  Към гробищния храм имаше и хор на разположение, със-
тавен от мъже в пенсионна възраст, бивши хористи и соли-
сти от състава на местната опера. Един от тях, който беше 
по-сладкодумен и се представяше пред опечалените за ди-
ригент на хора, макар да не беше такъв, ги уговаряше, ако 
желаят, да се насладят на певческите им усилия и да изпра-
тят достойно покойника. Свещениците го наричаха „глав-
ния преговарящ”. В повечето случаи той успяваше да убеди 
близките. Но сега попадна на камък. „Покойната не беше 
музикална” – пресякоха певческия му устрем опечалените.

Отец Александър, и без помощта на хористите, отслужи, 
както трябва, опелото. След като буците пръст затрополиха 
по капака на ковчега, а близките, като по команда се обърна-
ха с гръб, както повеляваше „бабешкото богословие”, по-да-
лечните започнаха да си тръгват. Отец Александър дочу 
разговор между две, както подразбра по-късно, колежки на 
починалата, които вървяха след него.

Хлъзгаво време
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  – Голяма лицемерка беще, Бог да я прости! – каза едната.

– Да, наистина. Веднъж съзря една жена, която влезе в офи-
са, и ми прошушна: „Дано тази да не дойде при мене, непо-
носима досадница е!”, но жената се насочи точно към нея. 
„Ах, колко се радвам да Ви видя!” – възкликна нашата при-
ятелка, а после след като въпросната жена ѝ отне почти час, 
ми сподели: „Едва я изтраях!” „Защо не я отряза още в на-
чалото?” – попитах я. „Мъжът ѝ е директор на една елитна 
гимназия. Може да изпратим внучето да учи там”. А внуче-
то ѝ беше още в детската градина.

Отец Александър побърза да се отдалечи от двете бивши 
колежки на починалата. Не му се слушаха такива разговори. 
Гробищните алеи бяха хлъзгави и заледени, но той забрави 
за страховете си. 

Автор: Янчо Михайлов
Снимка: pixabay.com
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