
Св. Кирил Йерусалимски: Пет огласителни слова към новопросветените

Св. Кирил е роден около 315 г. След като прекарал известна част от живота си като 
отшелник  и  подвижник,  бил  приет  в  клира  и  посветен  първоначално  в  дяконски  и 
презвитерски чин,  а  през 346 г.  Йерусалимският епископ Максим го избира да подготвя  
оглашените за кръщение и да наставлява новопокръстените. Необикновено старателното 
и  в  голяма  степен  плодотворно  изпълнение  на  това  свещеническо  задължение  става  
причина  през  350  г.,  след  смъртта на  епископ  Максим,  Кирил  да  бъде  избран  за  негов  
наследник.  

Три пъти Йерусалимският светител бил  свалян от епископската катедра заради  
своята твърдост и ревност към чистотата на православната вяра по време развихрилата 
се арианска ерес. Св. Кирил взема дейно участие на II Вселенски събор (381 г.). Доживява до  
дълбока  старост,  ползва  се  с  голямо  уважение  от цялата църква.  Починал  през  386  г.  
Църковните  отци  и  писатели  го  наричат  “мъж  със  свят  живот”  и  “защитник  на  
апостолското учение”.

Петте  тайновъведителни  поучения  са  предназначени  за  новопокръстените  и  се  
явяват  прекрасен  образец  за  християнска  проповед,  присособена  към  начинаещите  във 
вярата, а също така и важен паметник на светоотеческата писменост, съдържащи в себе  
си  догматическото  учение  на  целия  християнски  символ.  От  словата  на  св.  Кирил 
научаваме  също  така  и  важни  подробности  за  литургическата  практика  на  древната  
църква.

ПЕТ ОГЛАСИТЕЛНИ СЛОВА КЪМ 
НОВОПРОСВЕТЕНИТЕ1

Превод от старогръцки
Никола Антонов

Първо тайновъведително2 поучение3: Към 
новопросветените и върху четивото из Първото съборно 
послание на Петър от "бъдете трезви, бъдете бодри" до 

края (1Петр. 5: 8 -14)

1. Отдавна жадувах, верни и любими чеда на Църквата, да ви поговоря за духовните и 
небесни  тайнства.  Но  понеже  мъдро  се  отклонявах  предвид,  че  ще  бъдете  по-силни във 
вярата, изчаках досега4, за да ви науча на онези неща, които са ми известни от опита при 

1 В древната християнска църква тайнството Кръщение се е наричало Просвещение (fwtismo\j). От тази дума 
произхожда  и  прилагателното  новопросветен  (neofw/tistoj),  което  ще  рече  неотдавна  просветен, 
новопокръстен.

2 От musth/rion и a!gw е съставена думата mustagwgi/a, т.е. въведение в тайнствата, преподаване на учението 
за тайнствата, ръковедене в познанието на тайнствата.

3 Kathce/w (от  kata\ и  h#coj)  -  огласявам,  проповядвам.  В  частност  -  преподавам  първоначално  учение, 
наставление за приемане на тайнствата.

4 Очевидно св. Кирил произнася тези огласителни слова на вече кръстени християни. Т.е. необходимо е да 
правим разлика между поучения към оглашени и към новопокръстени. Изглежда той е следвал практиката в 
периода на огласяване само да въвежда във вярата, а едва след кръщението да разяснява смисъла на самото 
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ръководенето на светлите и благоуханни пасбища, които има в тази градина5. Ето, вие вече 
станахте  способни  да  приемате  учението  за  божествените  тайнства  благодарение  на 
божественото и животворящо Кръщение. Затова, най-сетне, остава да ви сложа трапезата на 
вече по-съвършеното учение, в което грижливо ви възпитахме, за да видите силата на това, 
което сте придобили в навечерието на Кръщението.

2. Първо влязохте в предверието на кръщелната6 и обърнати на запад чухте, че трябва 
да прострете ръце и да се отречете от сатаната така, сякаш той сам присъстваше пред вас. 
Необходимо  е  да  знаете,  че  в  историята  на  Ветхия  Завет  има  следния  предобраз.  Щом 
фараонът -  най-жестокият и  свиреп тиранин -  поробил свободния и благороден еврейски 
народ,  Бог  изпратил  Моисей да  го  избави от  злото  на  египетското робство.  И  след  като 
евреите намазали вратите на къщите си с агнешка кръв - защото Господ нямало да погуби 
тези, които имали кървав знак (Изх. 12: 22 - 28) - еврейският народ се освободил по чуден 
начин. След това ненавистникът преследвал освобождаващия се народ чак до морето, където 
видял чудото с неговото разделяне и когато тръгнал след оставените по дъното следи, тутакси 
се оказал потопен и удавен в Червено море.

3. Сега нека да преминем от Стария Завет към Новия, от образа към действителността. 
Както Моисей бил проводен от Бога в Египет, така и Христос бил изпратен от Отца в света. 
Както единият извел угнетения народ от Египет,  така и Другият избавил изтезаваните от 
греха  хора  в  света.  Както  агнешката  кръв  избави  от  гибел  къщите,  така  и  кръвта  на 
непорочния  Агнец  Иисус  Христос  обърна  демоните  в  бягство7.  Както  онзи  тиранин 
преследвал  еврейския  народ  чак  до  морето,  така  и  дръзкият,  безсрамен  и  причиняващ 
нещастие демон съпровожда хората до спасителния за тях извор. Както първият се оказал 
внезапно потопен в морето, така и демонът бива погубен в спасителната вода8.

4. Но все пак, нека се върнем на думата си, вие чувате, че трябва да прострете ръце и 
така сякаш той е пред вас, да кажете: Отричам се от теб, сатана!. Искам да ви обясня защо 
се обръщате на запад. Причината е в това, че там е мястото, откъдето идва мракът и тъй като 
онзи мрак държи властта си, управлявайки в мрак, затова символично поглеждайки на запад 
се разделяте с онзи мрак и с неговия тъмен управител. Какво, прочее, казвате вие с думите: 
Отричам се от теб, сатана!? "Отричам се от теб, зъл и свиреп тиранино, и повече не ще се 
страхувам от теб и от твоята сила. Защото от нея ме освободи Христос, като стана причастен 
към моята кръв и плът, за да обезсили със смъртта Си смъртта и повече да не се подлагам на 
робството ти.  Отричам се  от теб,  ужасно същество,  от  твоята  лицемерна преданост и  от 
твоето беззаконие, предизвикало измяната на нашите прародители".

5. Във втората част на изречението бяхте научени да казвате: ... и от всички твои дела. 
А всички дела на сатаната са греховете, от които вие се отричате както от онзи тиранин, 
който побегна с цялото си въоръжение. В частност9 целият грях се заключава в делата на 
дявола. Освен това обърнете внимание, че това, което казвате, ще се случи в онова страшно 
време, описано в Божиите книги10. От друга страна докато някой извършва грехове, той се 
нарича грешник. Отречете се сега от делата на станата, казвам, от всички дела и помисли, 
които са против Словото11.

кръщение като последование и символика.
5 Има предвид Църквата. Думата  para/deisoj означава ограден двор, с нея се означава и Райската градина, 

която е предобраз на Христовата църква.
6 Св. Кирил изобразява кръщелната като особено здание, имащо proa/ulion oi#kon – т.е. предверие или портик 

– и e}sw/teron oi#kon –  вътрешна част. 
7 Ако се преведе аналитично, ще бъде: ... се превърна в средство за обръщане в бягство (fugadeuth/rion).
8 Водата на Кръщението.
9 Kat' ei#doj. Израз, противоположен на genikw~j - въобще, изобщо. Иначе ако трябваше да се каже "целият вид 

на греха", то би могло да се каже "pa~n ei#doj th~j a{marti/aj". 
10 В някои ръкописи се чете "e}n a}ora/toij bibli/oij" - в невидимите книги, т.е. в тези книги, за които се говори в 

Откровение (Откр. 20: 12).
11 Para\ Lo/gon - може да се разбира и по-общо като дела и помисли, които са противоестествени.
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6. След това казвате: ... и от цялата ти свита12. А свитата на дявола са зрелищата и 
хиподрумите,  ловуването  и  цялата  тази  суета,  от  която  светията  се  моли  на  Бога  да  се 
освободи,  като  казва:  отвърни  очите  ми,  да  не  виждат  суета  (Пс.  118:  37).  Не  бива 
ревностно да се привързвате към зрелищата, нито сетне към шутовското безчинство с цялото 
му безсрамие, нито към бесовските игри на женоподобните мъже, нито към тези, които ходят 
да ловят зверове, задоволявайки злощастния си стомах. Защото тези, които служат на своите 
стомаси,  сами  ще  се  превърнат  в  храна  на  зверовете13.  Право  да  си  кажа,  ще  влязат  в 
единоборство - съсипвайки живота си - с домашния "бог" на стомаха (Фил. 3: 19). Бягайте и 
от хиподрумите - бесовско зрелище, въвличащо в нещастие душите на хората. Това е именно 
цялата свита на дявола.

7.  Но  надвисналите  опасности  от  идолските  тържества  са  често  дори  месото  или 
хлябът,  или  други  такива  неща,  които  са  били  осквернени във  възхвала  на  всевъзможни 
нечестиви  демони,  събрани  в  служба  на  дявола.  Също  както  хлябът  и  виното  преди 
евхаристийната епиклеза и поклонението на Св. Троица са най-обикновен хляб и вино, но по 
време на епиклезата хлябът става Тяло Христово, а виното - Кръв Христова, така и ястията в 
служба на станата, които по природа са съвсем обикновени, след призоваването на демоните 
стават нечисти.

8. След това казвате:  ... и от цялата ти служба. А службата на дявола се състои в 
молитвата, произнесена в чест на бездушните идоли, паленето на огньове или вдигането на 
пушеци пред изворите и реките, а някои дори, като се заблуждават, вярват на съновидения и 
видения, предполагайки че лечението се постига по плътски начин. Не взимайте участие в 
такива  неща като  птицегадания,  прорицания,  жречески  предсказания,  не  носете  суеверни 
амулети или плочки с надписи14, не правете магии или други измамни действия, които са в 
служба  на  дявола.  Бягайте,  прочее,  от  това!  Отстъпвайте  постепенно  от  станата  и  се 
съединете  с  Христа.  Откъснете  се  от  жестокия  тиранин,  който  от  древни  времена  ви  е 
присвоил и ви измъчва в жестоко робство, а сега още повече ви е поробил. Утвърдете се в 
Христа  и  се  старайте  да  Го  опознавате.  Не  сте  ли  слушали  древната  история  за  Лот  и 
неговите дъщери, която се отнася точно за нас (Бит. 19: 15 – 30)? Не се ли спаси този, който 
слезе  оттатък  планината,  а  жената,  която  не  го  направи,  се  превърна  в  солен  стълб  за 
вековете15, напомняйки ни за свободния избор и измамното обръщане назад? Запомнете това 
за себе си и не се обръщайте назад, докато държите ръката си на ралото (Лука 9: 62). Не се 
обръщайте пак към горчивите дела на този живот, а бягайте от планината към Иисуса Христа 
- Камъка, отсечен без помощта на ръце, Който изпълни цялата вселена (Дан. 11: 45).

9. След като се отречете от сатаната, ставате свободни от цялата му воля, от древния 
завет, който води към ада и се отваря за вас Божият рай, който е засаден на изток и откъдето 
нашият прародител е бил изгонен заради първородния грях. Затова символично се обръщате 
от запад към изток - страната на светлината. Тогава трябваше да изречете: Вярвам в Отца и 
Сина, и Светия Дух, и в едно покайно кръщение. За Тях ви бе говорено по-обширно, както ни 
е научила Божията благодат в предишните огласителни слова16.

10. Бъдете постоянно трезви в тези думи. Защото нашият противник - дяволът, както 
отпреди знаете, като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне (1Петр. 5: 8), но смъртта ще 
бъде погълната навеки (Ис. 5: 8) от прераждането на Св. Кръщение, защото Бог ще прости за 
всяка сълза от всяко лице. Не скърбете, че сте съблекли ветхия човек, а празнувайте, защото 
сте облечени с одеждата на спасението - Иисус Христос (Рим. 13: 14).

12 Думата е pomph\ - шествие, свита.
13 Т.е. в храна на бесовете.
14 }En  peta/loij  e}pigrafai\ -  листове  или пластински от метал,  камък или дърво (лат.  laminae)  с  различни 

суеверни надписи.
15 Подчертава, че соленият стълб дълго време е бил запазен на мястото, където е станало известното събитие с 

жената на Лот. В полза на този факт свидетелства и св. Климент Римски (1Кор. 1: 11).
16 Т.е. в огласителните слова преди Св. Кръщение.
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11. И тогава вече влязохте във вътрешната част на кръщелната. По воля Божия, щом 
като веднъж преминем от тайновъведителните слова към Сятая Святих, тогава там ще съзрем 
образците на съвършенството. На Бога Отца е славата, силата и великолепието, със Сина и 
Светия Дух, вовеки веков. Амин.
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Второ тайновъведително поучение:  За кръщението и 
четиво от посланието до Римляни от "или не знаете, че 

всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в 
Неговата смърт се кръстихме?" до "защото вие не сте под 

закона, а под благодатта" (Рим. 6: 3-14)

1. Днес е ред на полезните за нас тайновъведения и нови поучения, които се явяват 
вестители на нови неща най-вече за вас – обновилите се от ветхостта към новото. Затова е 
необходимо да  продължим вчерашното тайновъведение,  за  да научите  какво символизира 
онова, което се случи с вас във вътрешната част на кръщелната.

2.  Веднага  след  като  влязохте,  вие  съблякохте  хитона  си  и  това  беше  образ  на 
събличането  на  ветхия  човек  с  делата  му  (Кол.  3:  9).  Съблечени,  останахте  голи, 
подражавайки на разсъблечения на кръста Христос, Който с голотата Си съблече началствата 
и властите, и с невиността Си възтържествува на дървото (Кол. 2: 15). Тъй като във вашите 
членове са се влели противостоящи сили, не е редно да носите вече този стар хитон. Не 
говоря изобщо за сетивния, а за ветхия човек, който изтлява в прелъстителни похоти (Ефес. 4: 
22), тъй като това не би трябвало пак да се облича на веднъж съблечената душа, съгласно 
казаното в Песен на песните: Вече съблякох хитона си. Как да го облека [отново] (Песн. на 
песн. 5: 3)? О, пречудно нещо! Останахте голи пред очите на всички, но не се засрамихте. 
Действително станахте подражатели на първосъздадения Адам, който беше гол в Рая и не се 
срамуваше.

3. След като се съблякохте, бяхте намазани с освещаващ елей17 от пръстите на нозете 
догоре, с което станахте причастни на плодоносната маслина – Иисуса Христа. Откъсвайки 
се от безплодната маслина, вие се присъединихте към плодоносната и станахте причастни на 
тучността  на  истинска Маслина.  Освещаващият елей,  впрочем,  е  символ на  общението в 
тучността  на  Христа,  Който  става  средство  за  прогонване  на  всяка  противостояща  сила. 
Както  въздишките  на  светиите  и  призоваването  на  името  Божие  като  изпепеляващ  огън 
изгарят и прогонват демоните, така и този освещаващ елей заедно с призоваването на Бога и 
молитвата притежава такава сила, че не само изчиства следите от греховете, но и прогонва 
всички невидими сили на лукавия.

4. След това влязохте в светата баня на Божието кръщение, както Христос - от кръста в 
гробницата. И всеки от вас беше попитан дали вярва в името на Отца и Сина, и Светия Дух. 
Изповядали спасителната вяра, влязохте и излязохте три пъти от водата, и тук символично 
преразказахте тридневното пребиваване на Христа в гроба. Както нашият Спасител прекара 
три дни и три нощи в утробата на земята, така и вие с първото излизане спомнихте първия 
ден на Христос под земята, а с влизането - нощта. Защото както нощем нищо не се вижда, а 
през деня е светло, така и при влизането нищо не виждахте, а при излизането виждахте като 
през деня. По този начин умряхте и се родихте, и водата стана средство за спасение, а гробът 
- ваша майка. Онова, което Соломон беше казал по друг повод, същото се отнася и до вас. 
Някъде той беше рекъл:  време да се родиш, и време да умреш (Екл. 3: 2). При вас обаче е 
обратно:  време да умреш и време да  се  родиш -  едно творческо време и  за  двете  неща, 
раждането става спътник на смъртта.

5. О, непознато и парадоксално нещо! Не сме умирали наистина, нито пък наистина 
сме се погребвали, нито наистина сме се разпвали, а във вид на подражание, но спасението е 

17 }Eporkisto\j или  e}forkisto\j се  нарича този,  над който се извършват заклинателните или освещаващите 
молитви. Този елей да не се бърка с тайнството миропомазване, на което е посветено цялото трето слово.
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истинско.  Христос  действително  биде  разпнат  и  действително  бе  погребан,  наистина 
възкръсна  и  всичко  това  го  дари  на  нас,  за  да  можем,  подражавайки  в  страданията  Му, 
наистина  да  бъдем  възнаградени  със  спасение.  О,  превелико  човеколюбие!  Христос  бе 
повесен на гвоздеи, забити в неопетнените Му ръце и нозе и чувстваше болка, а на нас, без да 
изпитваме болка и без да страдаме, чрез приобщаване в страданието дарява спасение.

6. Никой да не мисли, че кръщението е само прощаване на греховете, защото то се 
явява и дар на осиновение. Само за опрощаване на греховете беше Иоановото кръщение. 
Виждате ясно, че както кръщението е средство за очистване и средство за получаване дара на 
Светия Дух, така е и образ на страданията Христови. Затова Павел се изрази точно, казвайки: 
или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се 
кръстихме? И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта (Рим. 6: 3-4). Това 
казва той за тези, които предполагат, че кръщението е средство за опрощаване на греховете и 
получаване на осиновение, но не е общение по подражание в действителните страдания на 
Христос.

7. И тъй, научихме, че което Христос претърпя, пострада заради нас и заради нашето 
действително, а не въображаемо спасение и ние станахме участници в Неговите страдания, 
след като Павел с пълна точност казва: защото ако сме сраснати с подобието на смъртта 
Му,  ще бъдем и във възкресението (Рим.  6:  5). Хубаво сраснати.  Защото тук18 е  засадена 
истинската Лоза и ние ставаме сраснати към нея чрез общението на кръщението в смъртта. 
Вярвайте с цялото си съзнание, прочее, като внимавате в думите на апостола. Защото той не 
казва ако сме станали сраснати в смъртта, а в подобието на смъртта. Защото смъртта на 
Христос е действителна, наистина душата е излязла от тялото, гробът е истински, святото Му 
тяло бе повито в чиста плащаница и всичко се беше случило с Него наистина. На вас остава 
подобието в смъртта и страданията, обаче спасението не е въображаемо, а истинско.

8. След като научихте това, призовавам ви да го държите здраво в паметта си, за да 
мога и аз недостоен да ви кажа: Обичам ви, защото сте запомнили всичко, казано от мен и 
държите  преданията,  които съм ви предал  (1Кор.  11:  2).  Силен  е  Бог,  Който ви  извежда 
оживели от мъртви, да ви въведе в обновлението на живота (Рим. 6:  13). Нему славата и 
силата, сега и вовеки. Амин.

18 Думата  e}ntau~qa вероятно означава Гроба Господен, пред който св. Кирил е произнасял поученията си в 
Йерусалимския храм.
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Трето тайновъведително поучение: За миропомазанието и 
четиво от първото съборно послание на Иоан от "и вие 

имате помазание от Светаго Духа и знаете всичко" до "и 
да не се посрамим от Него, кога дойде“ (1Иоан. 2: 20-28)

1. След като сте били кръстени в Христа и облечени в Христа, станахте сходни на 
Сина Божий (Рим. 8: 29), защото Бог като ни е предопределил за осиновение, ни е направил 
сходни на  славното Христово тяло (Филип.  3:  20).  Станали причастни на Христа,  вие се 
наричате помазани19 и за вас казва Бог:  не се докосвайте до моите помазани  (Пс. 104: 15). 
Приемайки Светия Дух, сте станали подобие и върху вас всичко се е случило образно, тъй 
като вече сте подобие на Христа. Той пък, след като се умил в река Йордан и предал на 
водите  благоуханията  на  божествеността,  излязъл  оттам.  Тогава  върху  Му  се  случило 
единосъщното дохождане на Светия Дух - подобното се спряло на подобно. По такъв начин и 
върху вас, след като излезете от кръщелната, се дарява помазанието на свещените струи - 
подобие на това, с което бе помазан Христос. Това е Светият Дух, за когото и блаженият 
Исаия в пророчество чрез Него е казал от името на Господа: Духът на Господа е върху Мене,  
защото Господ Ме помаза да благовестя на бедни (Ис. 61: 1).

2. Христос не бе помазан от хора с елей и миро за тяло, но Отец, Който Го е посочил за 
Спасител на целия свят, Го помаза с Дух Светий, както казва Петър:  Иисус от Назарет, 
когото  Бог  помаза  с  Дух  Светий  (Деян.  10:  38).  И  Давид  възкликна,  казвайки:  Твоят 
престол, Боже, е вечен; жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство. Ти обикна  
правдата и намрази беззаконието, затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост  
повече  от  Твоите  съучастници  (Пс.  44:  7-8).  И  както  Христос  наистина  бе  разпнат,  бе 
погребан и се въздигна, а вие чрез кръщението в подобието и в съразпването, съпогребването 
и съвъзкресението се удостоихте със същото, така е и по отношение на помазанието. Той бе 
помазан с умозримия елей на радостта, т.е. с Дух Светий, с елея, наречен на радостта, защото 
чрез него се получава духовна радост,  а вие се помазахте с миро, ставайки приобщени и 
съучастници на Христа.

3. Ала виж, не мисли, че онова миро е обикновено, защото както евхаристийният хляб 
след призоваването на Светия Дух не е вече обикновен, а е тяло Христово, така и това свято 
миро не е  обикновено,  без да е  -  както някой би казал -  както при епиклезата,  но става 
действен дар  на Христа  и  Светия Дух в  пришествието на  Неговата божественост,  когато 
символично се помазва челото и всичките ти сетива.  От една страна тялото се помазва с 
видимо миро, а от друга - душата се освещава със Светия и Животворящ Дух.

4.  Първо  бяхте  помазани  по  челото,  за  да  се  избавите  от  срама,  който  първият 
съгрешил човек понесе навсякъде и за да гледате с открито лице славата Господня (2Кор. 3: 
18). Сетне - по ушите, за да придобиете уши, способни да слушат божествените тайни, за 
които Исаия рече: Господ Бог Ми отгвори ухото, за да слушам (Ис. 5: 4-5), както и Господ 
Иисус в Евангелието: който има уши да слуша, нека слуша (Мат. 11: 15). После - по носа, за 
да можете, поемайки божественото миро, да кажете: ние сме Христово благоухание пред Бога  
за онези, които се спасяват  (2Кор. 2:  15). След това - на гърдите, за да можете, облекли 
бронята  на  правдата,  да  устоявате  срещу  измамите  на  дявола  (Еф.  6:  14).  Защото  както 
Христос след кръщението и след слизането на Светия Дух, излизайки, надви противостоящия 
Му,  така  и  вие  след  свещеното  кръщение  и  тайнственото  миропомазание,  облекли 
всеоръжието на Светия Дух, ще устоите на противостоящата сила и ще я надвиете, казвайки: 

19 Cristo\j означава "помазан". Оттам всички, които се кръстят в Него, се наричат Cristoi\.
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всичко мога чрез Христа, който ме укрепява (Фил. 4: 13).
5. След като сте се удостоили с това свято миропомазание, вече се наричате помазани, 

правейки  действително  името  във  възраждането,  защото  преди  да  се  удостоите  с  това 
наименование на благодатта, не бяхте наистина достойни, а продължавайки, достигнахте до 
това да бъдете помазани.

6. Необходимо е да знаете, че в Стария Завет има символ на това помазание. Когато 
Моисей предаде Божията заповед на брат си, който беше архиерей, след като се уми с вода, се 
помаза  и  се  нарече  помазан  (Левит  4:  5,  8:  6  -18)  очевидно  като  предобраз  на 
миропомазанието.  Така и архиереят,  който произвеждаше Соломон в цар,  го помаза,  след 
умиването в Гион (3Цар. 1: 39). Но това се случи с тях като предобраз (1Кор. 10: 11), а с вас - 
не  като  предобраз,  ами  наистина,  понеже  действително  бяхте  помазани  от  Светия  Дух. 
Началото на вашето спасение е Христос, защото той наистина е начатъкът, а вие сте тестото. 
Ако начатъкът е свят, ясно е, че светостта ще се предаде и на тестото (Рим. 11: 16).

7. Пазете това безупречно, защото това е поучително за всички, ако се съхрани у вас, 
както  подходящо  сте  чули  от  блажения  Иоан,  който  говори  много  и  философства  за 
помазанието, защото то е духовен лек за тялото и средство за спасение на душата. Същото 
още в древни времена е казал пророкувайки Исаия:  И направи Господ за всички народи на  
тази планина  (планина нарича църквата и другаде,  когато казва,  че планината ще бъде в 
последните дни поставена от Господа) да пият вино, да пият благоразумие, да се мажат с  
миро  (Ис. 2: 2, 25: 6). И за да се укрепиш, чуй какво казва за това миро като за тайнство: 
Предаде това на всички народи, защото волята Господня е за всички народи  (Ис. 25: 7). 
Помазани с това свято миро, пазете го безупречно и непорочно в себе си, напредвайки чрез 
добри дела, и ще станете благоприятни на началника на вашето спасение - Христос Иисус, 
Комуто подобава слава вовеки веков. Амин!
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Четвърто тайновъведително поучение: За Тялото и Кръвта 
Христови и четиво от посланието на апостол Павел до 

коринтяните: "Аз приех от Господа това, що ви и 
предадох" и нататък (1Кор. 11: 23)

1.  Блаженият  Павел  достатъчно  пълно  ви  е  изложил  учението  за  божествените 
тайнства, благодарение на които сте се удостоили да станете приобщени към Тялото и Кръвта 
Христови. Той казва ясно, че нашият Господ Иисус през нощта, когато бе предаден, взе хляб 
и поблагодари, преломи и каза:  вземете, яжте, това е Моето тяло. И като взе чашата и  
поблагодари, рече: вземете, пийте, това е Моята кръв (1Кор. 11: 23 - 25). Когато прочее Той 
изяснява и казва за хляба това е Моето тяло, кой ще се осмели да отхвърли останалото? И 
когато Той е потвърдил и казал  това е моята кръв, кой би се усъмнил, твърдейки, че не е 
Неговата кръв?

2.  Ако  някога  в  Кана  Галилейска  Той  превърна  водата  във  вино  подобно  на 
собствената Му кръв, нима е недостоверно, че може да превърне виното в кръв? Ако извикан 
на телесна сватба, Той извърши такова парадоксално чудотворство, не ще ли изпоядваме, че 
Женихът дава на братята си много повече чрез наслаждението от Тялото и Кръвта Си?
 3. Тъй че с цяла пълнота приемаме Тялото и Кръвта Христови: защото във вид на хляб 
ти се дава Тялото, а във вид на вино ти се дава Кръвта, за да станеш, приемайки Тялото и 
Кръвта Христови, приобщен към тях. Така ставаме и христоносци, когато Тялото и Кръвта 
Му се разпространят из нашите членове. Така ставаме - според блажения Петър - участници 
в божествената природа (2Петр. 1: 4).

4. Някога Христос, разговаряйки с юдеите, каза: ако не ядете плътта Ми и не пиете 
кръвта Ми, няма да имате живот в себе си (Иоан 6: 53). Онези обаче, тъй като не слушаха 
духовно Неговите думи, се възмутиха и се оттеглиха назад, мислейки, че ги призовава към 
човекоядство.

5. В Стария Завет имаше хлябове на приношението, но те, бидейки принадлежащи на 
Стария Завет, имаха своя край. В Новия Завет обаче има небесен хляб и чаша на спасението 
(Пс. 115: 4), освещаващи душата и тялото. Както прочее хлябът съответства на тялото, така и 
Словото20 е сходно с душата.

6. Не си мисли прочее за хляба и виното като за обикновени неща, защото те стават по 
думата на Владиката Тяло и Кръв Христови. Не се подвеждай от сетивата си, но вярата ти да 
те води: не съди за нещата по вкуса си, а че изпълнен с непоколебима вяра, си станал достоен 
за тялото и кръвта Христови.

7.  И блаженият Давид ще ти обясни тази  сила,  казвайки:  ти приготви пред  мене 
трапеза  пред  очите  на  враговете  ми  (Пс.  22:  5).  Което  е  казал,  това  е:  преди  Твоето 
пришествие демоните приготвиха за хората трапеза осквернена21, опетнена и препълнена с 
дяволска сила, но след Твоето пришествие, Владико, Ти приготви пред мене трапеза. Когато 
човекът казва на Бога  приготви пред мене трапеза,  какво друго може да означава,  освен 
тайнствена и умна трапеза, която Бог ни е приготвил насреща, срещу противника, т.е. срещу 
демоните? Още по-ясно: онази трапеза имаше общение с демоните, тази - общение с Бога. 
Помаза главата ми с елей: с елей е намазал главата ти на челото чрез печата, който имаш от 
Бога, за да стане отображение на печата, Божия светиня (Изх. 28: 36).  И твоята чаша ме 
опиянява толква силно: виждаш, че тук се говори за чашата, която Христос като взе в ръце и 
благодари, каза: това е кръвта, която се пролива върху мнозина за опрощаване на греховете 

20  {O Lo/goj – т.е. Словото Божие, Синът Божи, Иисус Христос чрез Тялото и Кръвта Си.
21 }Alisge/w – правя нечист, осквернявам. Думата се среща у пророк Малахий (Малах. 1: 7).
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(Мат. 26: 28).
8. Затова и Соломон, предсказвайки тази благодат, казва в Еклисиаст: иди, яж хляба си 

в благоразумие (Екл. 9: 7) - духовния хляб. Иди - това е спасителното и блажено призоваване 
- и пий виното си с благо сърце - духовното вино, и помажи главата си с елей - нали виждаш 
предсказано същото тайнствено помазание?.  Във всяко време да ти бъдат дрехите бели,  
защото Бог има благоволение към твоите работи -  защото преди да  си пристъпил към 
благодатта, твоите работи са суета на суетите. Съблякъл вече старите дрехи и облякъл се в 
духовно белите, трябва да останеш облечен в бяло във всяко време. Изобщо не казваме, че 
трябва постоянно да се обличаш в бели дрехи, но е необходимо да се обличаш в наистина 
бели и светли, и духовни, за да кажеш по думите на блажения Исаия:  душата ми ще се  
развесели в моя Господ; защото Той ме облече в спасителна одежда, надяна ми и дреха на  
благоразумието (Ис. 61: 10).

9. Вече като си се научил и убедил, че видимят хляб не е хляб - ако и на вкус да е 
сетивен, а Тяло Христово, и видимото вино не е вино - ако и да личи това от вкуса му, а Кръв 
Христова, за което в древност Давид е казал, пеейки, хляб, който укрепява сърцето на човека 
и масло, от което блести лицето му (Пс. 103: 15), укрепи сърцето си, като го възприемаш 
духовно,  и  развесели  лицето  на  душата  си.  Като  получаваш  това  откровение,  пазейки 
съвестта си чиста и гледайки славата Господня, преминаваш от слава в слава (2Кор. 3: 18), в 
Христа Иисуса, нашия Господ, Комуто подобава чест и сила, и слава вовеки веков. Амин!
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Пето тайновъведително поучение: От съборното послание 
на Петър - "като оставите всяка злоба и всяко коварство и 

клевета" и нататък (1Петр. 2: 1)

1. По Божие човеколюбие на предишните събрания вие слушахте за кръщението, за 
помазанието и приемането на тялото и кръвта Христови. Сега е вече нужно да продължим 
нататък, като днес на духовното ви съзиждане поставим венеца на оползотворяването.

2. Видяхте прочее дякона да дава на иерея и на презвитерите, застанали около Божия 
жертвеник, да се умият. Не заради телесна нечистота им дава. Не е това. Не бихме влезли в 
църквата  от  самото  начало  с  телесна нечистота,  но  това  е  символ на  необходимостта  от 
омиването  на  всичките  ни  грехове  и  беззакония.  Защото  след  като  ръцете  са  символ  на 
деянието, чрез умиването им пресъздаваме чистотата и непорочността на деянието. Не си ли 
слушал блажения Давид, когато тайнствено предава именно това и казва: ще умивам ръцете 
си в невинност и ще обикалям жертвеника Ти, Господи (Пс. 25: 6)? Следователно умиването 
на ръцете е символ на това да не подлежиш на осъждане заради грехове.

3.  След  това  дяконът  възглася:  Прегърнете се  един  другиго  и  един  другиго  да  се  
целунем.  Не  си  мисли,  че  целувката  прилича  на  тези,  които  се  извършват  между  общи 
приятели  на  агората.  Не  е  прочее  такава  целувка,  но  способства  за  достигането22 на 
взаимност между душите и пълна липса на злопаметност между тях. Затова Христос каза: 
ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против  
тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава 
дойди и пренеси дара си (Мат. 5: 23 - 24). Тази целувка прочее е помирение и затова е свята, 
както някъде блаженият Павел възкликна,  казвайки:  поздравете се  един други със  свето 
целуване (1Кор. 16: 20), а също и Петър: с целование любовно (1Петр. 5: 14).

4. Сетне иереят възглася: Горе да имаме сърцата си. Дейсвително в онзи най-страшен 
час трябва да имаме сърцето си горе при Бога, а не долу при земята и земните неща. Има 
смисъл прочее иереят да заповядва в онзи час да оставим житейските мисли, домашните 
грижи и да имаме сърцата си на небето при човеколюбеца Бога. Тогава вие отговаряте: имаме 
при Господа, подчинявайки се на това чрез изповяданото от вас. Никой не трябва да бъде 
такъв, че с уста да казва имаме при Господа, а в съзнанието си да занимава ума си с житейски 
помисли. Изцяло трябва да се помни Бога: ако това е невъзможно за немощната човешка 
природа, това трябва да се преследва още по-ревностно в онзи час.

5.  След  това  иереят  казва:  Да благодарим на  Господа.  Наистина  е  необходимо да 
благодарим, защото бидейки недостойни, ни е призовал към такава благодат; защото, след 
като ние Му бяхме врагове, се помири с нас, като ни удостои с духовно осиновение (Рим. 5: 
10, 8: 15). Сетне казвате: Достойно и праведно. Като благодарим, ние извършваме достойно и 
праведно дело, а Той - не праведно, но като постъпва свръхправедно, извършва благодеяние 
към нас и ни удостоява с такива блага.

6. След това спомняме небето и земята, морето, слънцето и луната, звездите и цялото 
словесно и безсловесно творение - видимо и невидимо, ангели, архангели, сили, господства, 
началства, власти, престоли, многоликите херувими, казващи като Давид: величайте Господа 
с мене (Пс. 33: 4). Спомняме и серафимите, които в Дух Свети е видял Исаия застанали в 
кръг около трона на Бога, с две крила закрили лицето си, с две - краката, с две летейки, да 
казват: Свят, свят, свят Господ Саваот (Ис. 6: 2). Чрез това предадено нам богословие на 
серафимите  казваме  същото,  тъй  че  ставаме  причастни  на  песнопението  заедно  със 
свръхкосмичните воинства.

22  Mnhsteu/etai. В други преписи е mnhmoneu/etai - напомня.
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7.  След като сме се осветили чрез тези духовни песни,  призоваваме човеколюбеца 
Бога да изпрати Светия Дух върху прилежащите дарове, за да направи хляба Тяло Христово, 
а  виното -  Кръв  Христова.  Защото винаги,  до  което  се  е  докоснал Светият  Дух,  то  се  е 
осветило и променило.

8. После, след извършването на духовната жертва, безкръвното служение, при онази 
умилостивителна жертва призоваваме Бога за общ мир на църквите, за благосъстоянието на 
света,  за  царете,  за  воините и  сподвижниците,  за  немощните,  за  отрудените и  изобщо за 
всички нуждаещи се от помощ се молим всички ние и принасяме тази жертва.

9.  Сетне  споменаваме  починалите,  от  които  първо  патриарсите,  пророците, 
апостолите,  мъчениците,  тъй щото Бог  по техните молитви и предстоятелство да  приеме 
нашето моление. После идва ред на починалите свети отци и епископи и просто на всички 
починали преди нас, вярвайки, че ползата за душите ни ще бъде превелика, защото чрез тях 
се въздига молението на святата и твърде страшна жертва, която се принася.

10. Сега искам да ви убедя с пример. Знам прочее, че мнозина казват: "С какво се 
ползва душата, след като е напуснала този свят с грехове или без грехове, ако се споменава в 
молитва?".  Ако  някой  цар,  който  е  изпратил  на  заточение  размирници,  получи  от 
съчувстващите23 на осъдените собственоръчно изплетен венец, който му е принесен заради 
суровото наказание, дали не би наредил смекчаване на мъките? По същия начин и ние, като 
принасяме  на  Бога  моления  за  починалите,  при  все  че  сме  грешни,  не  плетем  венец,  а 
принасяме Христос, Който бе заклан заради нашите грехове, като умилостивяваме за тях и за 
нас човеколюбеца Бога.

11. Подир това произнасяме онази молитва, която Спасителят предаде на собствените 
Си ученици и в която с чиста съвест наричаме Бога Отец, като казваме: Отче наш, Който си 
на небесата.  О, превелико Божие човеколюбие! На тези,  които са се отделили от Него и 
достигнаха  до  крайности  в  злото,  се  дарява  такова  опрощение  на  злините  и  участие  в 
благодатта, че да Го наричат Отец.  Отче наш, Който си на небесата. Небеса пък могат да 
бъдат  тези,  които  носят  образа  на  Небесния  (1Кор.  15:  49) и  в  които  Бог  е  обитател,  и 
пребивава в тях (2Кор. 6: 16).

12.  Да се свети Твоето име. Божието име е свято по природа, без значение дали го 
казваме или не го казваме. Тъй като обаче понякога то се скверни заради съгрешаващите 
съгласно заради вас името Ми се хули между езичниците (Рим. 2: 24; Ис. 52: 5; Иез. 36: 20), 
затова се молим името Божие да се свети в нас: не защото от несвято става свято, а защото 
става свято в нас, когато сами се освещаваме и вършим достойното за освещаване.

13. Да дойде Твоето царство. На чистата душа е присъщо с дързновение да казва: да 
дойде Твоето царство. Който е чул Павел да казва грехът да не царува в смъртното ви тяло 
(Рим. 6: 12), но е очистил себе си на дело, по ум и по разум, казва на Бога: да дойде Твоето 
царство.

14. Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Божествените блажени и 
Божии  ангели  вършат  волята  Божия,  както  Давид,  пеейки,  казва:  благославяйте Господа 
всички Ангели Негови, крепки по сила, които вършите Неговата воля (Пс. 102: 20). Молейки 
се в този смисъл, това казваш: както у Ангелите става Твоята воля, така и на земята у мен, 
Владико.

15. Хляба наш насъщен дай ни днес. Нашият обикновен хляб не е насъщен. Този свят 
хляб е насъщен, от който зависи съществуването на душата24.Този хляб не влиза в стомаха и 
не се изхвърля в нужника, но целият му състав се раздава за полза на тялото и на душата. 
Днес пък означава всеки ден, както е казал Павел: докле се казва „днес“ (Евр. 3: 13).

23 Diafe/rein tini се употребява обратно на обичайния смисъл и се разбира по-скоро като sumfe/rein, чувствам 
се съпричастен, в полза съм на някого.

24 Буквално е казано: e}pi\ th\n ousi/an th~j vuch~j katatasso/menoj, т.е. който е поставен за съществуването 
на душата.
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16.  И прости ни  нашите дългове,  както и  ние  прощаваме  на  нашите длъжници. 
Твърде много прегрешения имаме, тъй като грешим с думи, с умисъл и вършим премного 
неща, достойни за осъждане. И  ако кажем, че грях нямаме, себе си лъжем, както е казал 
Иоан (1Иоан 1: 8). И тъй с Бога ние сключваме споразумение, призовавайки Го да ни опрости 
греховете, както и ние - дълговете на нашите ближни. Осъзнавайки впрочем вместо кое какво 
получаваме, да не се бавим и да не отлагаме да простим един другиму. Оскърбленията, които 
сме понесли, са малки, леки и лесно простими, но нашите оскърбления към Бога са огромни 
и зависят само от Неговото човеколюбие. Внимавай, прочее, да не би заради малките и леки 
прегрешения към теб да не се лишиш заради собствените си най-тежки грехове от Божието 
опрощение.

17. И не въведи нас в изкушение, Господи. Защо така ни учи да се молим, Господ никак 
да не ни изкушава? И как така се казва някъде: мъж неизкушен малко знае (Сир. 34: 10)25? И 
пак: смятайте го за голяма радост, братя, кога паднете в разни изкушения (Иак. 1: 2). Но 
да  бъдеш  въведен  в  изкушение  може  би  е  като  да  се  потопиш  в  изкушението.  Сякаш 
изкушението  е  като  някакъв  поток,  труден  за  преминаване.  Тези,  които  не  се  потапят  в 
изкушенията, преминават, ставайки превъзходни плувци и не биват удавени от тях. Онези, 
които не са такива, се потапят. Такъв е примерът с Иуда, който като бе въведен в изкушението 
на сребролюбието, не го преодоля, но след като се потопи, потъна телесно и духовно. Петър 
бе  въведен в  изкушението на  отричането от  Бога,  но  въведен,  не  се  потопи,  а  след като 
мъжествено го преплува, се избави от изкушението. Чуй, прочее, другаде как целият лик от 
светии благодари за избавяне от изкушението:  ти ни изпита, Боже, претопи ни, както се  
сребро  претапя.  Ти  ни  вкара  в  примка,  тури  окови  на  чреслата  ни,  постави  човек  над  
главата ни. Влязохме в огън и вода, и Ти ни изведе на свобода (Пс. 65: 10-12). Виждаш ли с 
какво дързновение са преминали през изкушенията и не са затънали? Ти ни изведе, се казва, 
на свобода. Извеждането на свобода представлява избавяне от изкушението.

18. Но избави ни от лукавия. Ако не въведи нас в изкушение не е равнозначно26 на това, 
не бихме казали:  избави ни от лукавия.  Лукавият е  противостоящият демон, от когото се 
молим  да  бъдем  избавени.  Сетне  вече  след  като  е  завършена  молитвата,  казваш  амин, 
подпечатвайки  с  амин,  което  означава  да бъде,  всичко,  съдържащо се  в  тази  богодадена 
молитва.

19.  След това  свещеникът казва:  светинята е  за  светите.  Свети  са  прилежащите 
дарове, приели идването на Светия Дух. Свети сте и вие, които сте се удостоили със Светия 
Дух. Светинята съответства на светите. След това вие казвате: един свят, един Господ, Иисус 
Христос.  Защото наистина е  един  свят,  по  природа  свят.  Ние  също сме  свети,  но  не  по 
природа, а по причастие, по подвиг и по молитва.

20. После чувате певеца, който с богоприлична песен ви призовава към причащението 
със светите тайни и казва: елате и вижте, че благ е Господ (Пс. 33: 9). Не позволявайте на 
телесния вкус да дава преценка, не, но на непоколебимата вяра. Защото вкусвайки, не ви е 
заповядано да вкусвате хляб и вино, а образа на Тялото и Кръвта Христови27.
 21. Приближавайки се, прочее, не пристъпвай с разтворени длани и разперени пръсти, 
но като направиш лявата ръка трон на дясната, сякаш искаш да повдигнеш цар. Свивайки 
дланта си, приеми тялото Христово и кажи: амин. И тъй , с твърдата увереност, че си осветил 
очите си чрез виждането на светото Тяло, се причасти, молейки се, да не загубиш нещо от 
него. Защото ако би загубил, ще бъдеш сякаш си се лишил от свой собствен член. Прочее, 
кажи ми,  дали ако някой ти даде  златен прах,  ти не би го държал възможно най-здраво, 

25 Според Синодалния текст:  който не е имал опит, той малко знае. Няма противоречие, тъй като глаголът 
peira/w се схваща в смисъла на подлагам на изпитание, изпитвам. Такъв е неговият смисъл и в Господнята 
молитва.

26 Parastatiko\j - в смисъла на заменящ, представляващ, равнозначен.
27 Думата, преведена като образ, е a}nti/tupon.
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внимавайки да не изпуснеш нещо и да не понесеш загуба? Не трябва ли много повече да 
внимаваш за онова,  което е по-драгоценно от златото и камъните,  да не би да изпадне и 
трохичка?

22. След като си се причастил с Тялото Христово, пръстъпи и към чашата с Кръвта; 
без да протягаш ръце, но като се наведеш и във вид на поклонение и почит казвайки амин, се 
освети  и  се  причасти  с  Кръвта  Христова.  И  докато  още  има  влага  на  устните  ти,  чрез 
докосване с ръце освети очите и челото, и останалите сетива. Сетне, дочаквайки молитвата, 
благодари на Бога, задето те е удостоил с такива тайни.

23. Дръжте тези предания неотклонно и пазете себе си безупречни. Не се отлъчвайте 
от причащението и не се лишавайте от тези свещени духовни тайни заради скверни грехове. 
А Сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух, и душата, и тялото да се запази  
без  порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа  (1Сол.  5:  23),  Комуто е 
славата, чест и сила с Отца и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин!
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