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During the First week of the Long Lent, most probably between the end of 1403–1406
as an abbot at the Neamt Monastery Grigoriy Tsamblak gave a Speech about fasting and
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На Беседа за поста и сълзите, и за честните икони от Григорий Цамблак според данни от А. И. Яцимирский2 и Ю. К. Бегунов3 засега са известни
следните преписи: 1. БАН СССР, 13.3.19 (б. Яц. 19), 1448 г., л. 23-294; 2. ГИМ,
Щук. 63, 1615 г., л. 82 об.-875; 3. НБЛГУ, 201.III, XVI в., л. 67-70 об.6 със
1

1

Произнесена в Първата неделя на Великия пост – Православна вероятно между
края на 1403–1406 г., когато Цамблак е игумен на Нямецкия манастир. – Вж. Яцимирский
1906, LIV, LX–LXI; Бегунов 2005, 30.
2
Вж. подробни данни в: Яцимирский 1906, LIII.
3
Бегунов 2005, 113.
4
В бялото поле срещу заглавието на Беседата с ръката на скриптора е изписано
цаNђблаL.ђ Кратко описание на сборника вж. у Яцимирский 1898, 34–35; вж. и: Яцимирский
1904, 369–376. – В: Яцимирский 1906, LIII. Вж. и: Бегунов 2005, 113.
5
Описанието на ръкописа вж. в: Яцимирский 1896, 77–84 – там на с. 83–84 е
указано, че тази беседа не е спомената в нито един от каталозите с произведения на
Цамблак. – В: Яцимирский 1906, LIII. Това потвърждава тезата, че беседата е ранна, от
молдовския период на Цамблак. Ръкописът е отбелязан и в: Бегунов 2005, 113.
6
Вж. Бегунов 2005, 113. Този препис не е отчетен у Яцимирский.
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заглавие: ãð·ãw‘ð·а ìí¸‘õа ¸ ïðåçâ¸‘òåðа, ¸„ã¹‘ìåíа w„б¸‘òýл¸ ïаíòwêðа‘òîðîâ¥ (цаNблаL).
бåñý‘äа î„ ïî‘ñòý, ¸„ ñлåçаa ‘. ¸„ ÿ„êî ñ¸‘ìü ïð¸бл¸‘æаåì ñ êú б¹, ¸„ w„ ]Tòí¥a ¸„êw‘íаa.
ðcå‘íа æå б¥T âú ïðú‘â© íåDл ñòãî ïî‘ñòа. блTâ¸ wˆ]zå и начало: Ïîíå‘æå ó„бî ìíw‘ã¥¸ìü бл ãwì± õîäа‘òа¸ñòúâåíü, íа‘ìü î„б¥]å б¥‘âаò¸ âúçлþ‘блåí·¸ бæT òúâí¥¸
ïî‘ñòü... Яцимирский съобщава за още един препис: ГИМ, Син. 332, XVI в., л.
50 об.-86 об.7, който и Ю. Бегунов включва в реда на познатите му8, но той
липсва в посочения ръкопис9.
Критическо издание на беседата, придружено с кратък съдържателен
анализ на текста10, осъществява А. И. Яцимирский11 по най-ранния познат
препис в третия сборник на Гавриил Урик12 от 1448 г. Към него възхождат покъсните запазени изводи13. Всички те са от един регион – Молдова. Кратката
текстологична история показва локално разпространение на тази ранна
Цамблакова беседа14 в еднотипни сборници.
Още в заглавието са заявени двете основни теми на хомилията: за същността на поста (бåñý‘äа î„ ïî‘ñòý, ¸„ ñлåçаa ‘. ¸„ ÿ„êî ñ¸‘ìü ïð¸бл¸‘æаåì ñ êú бz¹)15 и
за иконопочитанието (¸„ w„ ]Tòí¥a ¸„êw‘íаa)16. Цел на настоящото изследване17 е
да се представи учението за християнския подвиг на въздържанието, което
православният проповедник систематизира и тълкува в съгласие с традициите
на църковното и светоотеческото предание.
7

Вж. Яцимирский 1906, LIII.
Вж. Бегунов 2005, 113.
9
В описа на листове 50 об.-86 об. в ръкопис № 332 / 973 не е поместена
Цамблаковата беседа, а Беседа в Неделя Православна на св. Йоан Дамаскин със заглавие:
Â íåDлþ ïðаâîTла‘âí¹þ ¸„wа‘íа ìíõа ¸ ïðåTâ¸òåðа äаìаñê¸íа ñлîâî ñêаç¹þùåå w ñò¥a ¸ ]Tòí¥õú
¸êîíаa. êî âñÿêîìy õðTò¸ÿí¸í¹. ¸„ êî цð¹ êîñòаOò¸íy êаâал¸í¹ ¸ íа âñÿ ÿ„ðåò¸ê¥ и начало:
Ïîíå‘æå óбî ìíw‘ç¸ íа]а‘øа ñî]¸íåâа‘ò¸ïîâýT U ïî блæíîìó а„ïлó...,
T
а на л. 86. об. следва Ïðýíå
ïðаâîñлаâí¥N ñ ð¸ìлÿ‘í¥ w„ ïðî¸ñõwFäå‘í¸ ñòãî äõа. – Вж. Горский, Невоструев 1857, 774.
10
Яцимирский 1906, LIII–LX. Кратки бележки по съдържанието на двете беседи
вж. и в: Русев, Давидов 1966, 53–56.
11
Яцимирский 1906, 47–55. Вж. и: Матковски 2013, 77.
12
За сборниците на Гавриил Урик вж. в: Бегунов 2005, 19 и подр. в: Кенанов
2014, 316–317.
13
Така и в: Яцимирский 1906, LVII.
14
Позната по молдовски преписи, но търновска по правопис. – Вж.: Яцимирский
1906, LVII, LIX. Вж. и: Бояджиев 2005, 10.
15
Подробен херменевтичен анализ на тази част вж. в: Гавазова 2015.
16
Подробен херменевтичен анализ на тази част вж. в: Гавазова 2016. Критическо
издание на цялата беседа по преписа в Щук. 63 с разночетения според БАН 13.3.19 и
новобългарски превод вж. в Гавазова 2016-а.
17
Използвам преписите БАН 13.3.19 (по изданието на А. Яцимирский) и Щук. 63,
които любезно ми предостави проф. дфн Димитър Кенанов, на когото изказвам своята
признателност.
8
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Постът е средство за спасение, чрез което се приема Божият дар на
покаянието (âú òî‘ì бw ¸ˆñêðúíîå ïîêаа‘í·å ïð¸å‘ìлåìü) за отхвърляне на страстите
(¸„ ñ¸N, ñ¸a ‘ §лîæå‘í·å). Благодатните сълзи са израз на покаянието и признак на
облагодатяването18 (ñлú‘ç¥ бw íå òú‘êìî wˆбðаçú ñ©‘òü ïîêаа‘í·¹, í© ¸„ ñúâðúøå‘í·¹.
¸„ ¸„ñò¸ííаãî êú б¹ ïð¸ñâîå‘í·а). То се извършва при съдействие (συνεργεwα) на
човешката воля (вярата, изразявана чрез подвизаването) и Божията благодат.
По този начин ясно е очертана връзката между подвиг и добродетел и разликата между
тях19: за този, който преуспява в блажения плач, постът е стремеж20, отразяващ
състоянието на истинно покаяние, а сълзите като израз на умилително разположение на
душата са следствие на въздържанието (¸„ í¸æå бw ïîT ‘ å„æå åT ïîêаа‘í·å ¸ˆñò¸ííîå
êðîìý ñ¸a ‘ ìî‘æåòü б¥‘ò¸. í¸æå ñ·© êðîìý ïî‘ñòа ñúñòа‘âлýò¸ ñ).
Примерът за покаянието на ниневитяните илюстрира тази зависимост.
Старозаветният текст предизобразява21 описаните по-горе деяние/подвиг и
състояние из духовната реалност: ïî‘ñò¸ø бw ñ í¸íåâ¸‘òå ðåc ‘. í© ìíw‘æаå
ïла‘êаø22. След проповедта на пророк Иона народът три дни оплаква злодеянията си. Цамблак описва картината на покаянието пределно натуралистично,
за да подчертае всеобхватността на благочестивото деяние за отхвърляне на
сторените грехове. Не само царят и неговият двор, не само жителите на града
от престарелите до кърмачетата триденстват във вретище и пепел, но и
животните, които нямат съзнание за грях, търпят последиците от него23: ÿ„êî ¸
ñа‘ì¥¸ цzðü ñú âúñý‘ì¸ ¸ˆæå î„ íå‘ìü ê¹‘ïíî ¸„ æ¸‘òåл·å ãðа‘äа § ïðýñòа‘ðýâø·¸a ñ
18
Т.е. на усвояването на Божията благодат чрез приемането на благодатните
дарове (добродетелите) като следствие от стремежа към Бога (изборът на доброто и
отхвърлянето на злото се изразяват чрез подвизите).
19
Терминът добродетел се използва в двете му значения, които ясно се
отграничават: като подвиг / средство за спасение и като благодатен дар Божи. Така и
в Житие на преп. Теодосий Търновски от св. Калист, патриарх Константинополски. – В:
Гавазова 2013, 203. В тази връзка и авва Доротей предупреждава: „Също така, ако някой
пости или поради суетност, или мислейки в себе си, че той върши добродетел, такъв
пости неразумно… А който пости разумно, той не мисли, че върши добродетел и не
иска да го хвалят, че е постник, но мисли, че чрез въздържание ще придобие целомъдрие,
а чрез целомъдрието ще постигне смирение… С една дума, човек трябва да извършва
всяка добродетел така разумно, та да я усвои в себе си и да я направи свой навик“. – В:
Авва Доротей 1991, 103.
20
ïîäâ¸çаò¸ ñ – стремя се (СС, 1034–1035).
21
В съгласие със Свещ. Писание на Новия Завет (вж. напр. Евр. 1:1–2) и със
светоотеческите възгледи Цамблак разглежда старозаветните събития като предобрази
на новозаветните явления и по-нататък в Беседата. С тази мисъл започва още послесловът
към превода на Стария Завет (Осмокнижието), направен по поръка на книголюбеца
княз Симеон от презвитер и монах Григорий: „Книги на Божия Стар Завет, съдържащи
прообразите на Новия Завет, както е редът…“. – Вж. В: Трендафилов 1998, 245.
22
По Иона 3:7–9.
23
По Иона 3:4–10.
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óˆæå äа‘æå ¸„ äî ñúñ©‘ù·¸a. âú âðý‘ò¸ù¸ ¸„ ïå‘ïåлý òðwåzäíüñòâwâаâø. íå òú‘êìî
æå, í© ¸„ ñêw‘ò¸ ¸ˆæå òý‘ìü ñл¹‘æ©ùå¸ ¸„ òýa ‘ íå ïð¸]‘ñòí·¸ çлw‘баìü, ïîDбíî òý‘ìü
ñúñòðаDа‘õ©.Така търсещите примирение с Бога заради дела, силни да убедят
Съдията, скланят Неговото човеколюбие24 .
Тълкуването на библейския текст се осъществява с помощта на съотносителни конструкции, чрез които се улавят конкретни детайли от картината на
покаянието – поведенчески изяви, поставени в отношение към духовното
умилително състояние, което изразяват сълзите. Както вретище и пепел се
отнасят към поста и към покаянието, така и сълзите обхващат и подвига, и
състоянието: ¸äå‘æå бw âðý‘ò¸ùå ¸ ïå‘ïåлú, êú ïî‘ñò¹ òа‘æå ¸„ êú ïîêаа‘í·¹ ïðîò‘æåí¹,
íýT л¸ ñлú‘ç¥ ðúц¸ ì¸. Риданието на съкрушените от тежестта на греховното
бреме се подсилва от изпълващия въздуха писък на гладуващите, неизкусни в
злобата младенци (¸„äå‘æå ìлаäåíå‘цü íå¸„ñê¹‘ñîçлw‘бí¥a òîл¸‘êî ìíw‘æüñòâî òî‘ì¸ìî
ãла‘äåìü, ãла‘ñ¥ âú‘çä¹ a íаïлú‘íýаøå. íå бý‘õ© л¸ ñлú‘ç¥) и рева на добитъка,
който страда заради отпадането на разумните (íå ïð¸âла‘]ааõ© л¸ ðúц¸‘ ì¸ êú
ð¥äа‘í·¹ òýa. ¸„ òî ñаìî‘å бåñлwâå‘ñí¥a ðåâа‘í·å ¸„ ñòðаäа‘í·å). Така чрез подвизите на
каещите се, представени в контекста на библейската образност, се изяснява
състоянието на истинското умилително съкрушение и покаяние.
Учението за въздържанието като практическа добродетел е обобщено
във вид на сентенция – блаженият пост е наречен „корен на всички плодове“25
(òý‘ìæå блæå‘í¥¸ ïîT ‘, ÿ„êîæå ðаçл¸‘]í¥¸a ïлwäw‘âü êw‘ðåíü. ¸ åT ¸ ¸ˆìåí¹åò ñ), за
да се подчертае за пореден път връзката между подвига и състоянието.
Сърдечното разположение е верен ориентир, който уплътнява стремежа за
душевно и телесно очистване като необходим подготвителен етап преди празника
на Възкресението: ïð¸ñò©ï¸ êú íå‘ìó õî‘ò¸ ñâîå© ñêâðú‘í¥ ñúâлý‘ù¸ ñ, í©
âúñåäøíî ¸„ ¸ˆñêðúíî, ¸ ãîòî‘âü б©äåø¸ êú ñâýòлî‘ñò¸ âúñêðñå‘í·а. Вседушно и
искрено пристъпва към подготовката за участие в евхаристийното тайнство26 този,
който вярва в спасението поради милостта Божия, а не заради лични дела. Само
така се постига умилителното покаяние (ïð·¸‘ìåòü бw ¸ òå‘бå âú ïîùå‘í·а ]åòâî‘ðîäåñ‘òí¸ц¸, ïла‘êаâøа ñ ó„ñðú‘äíî. ¸ˆæå í¸íåâ¸‘ò¥ ïð¸å‘ì¥¸, òð¸ äí¸ ïîêа‘аâø·¸õ ñ).
Св. Йоан Златоуст също обръща специално внимание на „двата вида
покаяние“: ¬ñòú бî êаÿí¸¬ îò âüñå äóø® ¸çíîñ¸ìî ¸ ¬ñòú ïîêааí¸¬ ïðýïðîñòü
êú ãðаæäаíåõú âüç¸ñêа¬ìî ¸ìæå îâ¸ ñúïаñа¬ì¸ ñ©òú а äðóç¸· îñ©æäа¬ì¸.
Â Ñлîâî î алêаí¸¸ · w ·wñ¸ôý ¸ î ïîïý ¸ î äаâûäý, познато още в зората на
старобългарската ръкописна традиция, той обяснява същността на покаянието,
като тълкува поведението на апостолите Петър и Юда27.
24

Този опит обобщава св. ап. Павел в Рим. 5:20–21.
Под ‘плодове’ се има предвид ‘благодатни дарове, добродетели’.
26
За тайнството Евхаристия вж. подр. в: Помазанскій 1992, 200–209; Дюлгеров,
Цоневски 1997, 179–183.
27
Вж. целия текст в: Супр. 2, 362, 20–24 и сл.
25
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Субективната страна на спасението28 Григорий Цамблак разяснява с
уточнението за придобиване на опрощение според мярата на усърдието29 :
ïð¸ñò©ï¸ êú ïî‘ñò¹ а„ùå ñòðаñòì¸ î„бðýìåíå‘íü å„ñ¸, ¸„ åˆл¸êî âú íå‘ìü ñúïðýб¥‘âаåø¸,
ïî òîл¸‘ê¹ ñ¸a ‘ §лîæå‘í·å î„ù¹‘ùаåø¸. Като обобщаваща формулировка се включва
въпросът за действието на поста – приемането на благодат за духовно
устроение: íå òú‘êìî æå, í© ¸ äа ñúâúê¹‘ïлü ðå‘ê©, äõî‘âíа âúñå‘ãî ó„ñòðî‘¸ò± ò
ñòý¸ø·¸ ïîT ‘. òаêîâî бw åT òîãî äý‘¸ñòâî. Така сотириологическият смисъл на
подвига и състоянието се извеждат на преден план чрез обхващането на двете
негови страни – обективна и субективна.
Духовното разположение, което придобива подвизаващият се чрез поста
и в което следва да пристъпи към светите Тайни в Евхаристията, се обяснява
и с друг предобраз. Боговидецът Моисей след предварителна подготовка
беседва с Бога на Синай и приема законоположението30: ïî‘ñò¸â бî ñ ìwv¨ñ¸,
б zâ¸ бåñý‘äîâа íа ãwðý, ¸„ çа‘êwíîäа‘âåцü íаðå‘ ]å ñ ¸„æå § б zа òîãäа äа‘ííîì¹
çа‘êwíó. Като се отделя от множеството на израилтяните, той не се възкачва
веднага на планината (íå бw аˆб·å § ïлú‘êа ¸„çøåD ‘. êú ãwðý âúñòå‘]å бåñý‘ä¹
бâ¸, ¸ çа‘êwíîïîлîæå‘í·å ïð¸å‘ìл), но предварително отстранил се от чувствената
тълпа31 (трепетите на страстите) за подготовка чрез пост и молитва32, излиза
и от самата своя плът (падналата човешка природа), за да влезе съзнателно
(ðа‘ç¹ìíý) в Божествения мрак33 и, като стои пред Бога, да завещава на хората
28

За обективната и субективната страна на спасението вж. в: Помазанскій 1992, 144–

147.
29

Вж. 2 Кор. 5:19–20.
Вж. Изх. 19:1–3; 24:12–18; 31:18.
31
Тълпата на страстите, т. е. властта на страстната чувствителност. По Изх. 20:19–21.
32
Изх. 34:28.
33
Нетварната Божествена светлина, благодатната светлина на богопознанието, която
не може да бъде видяна с телесните очи така, както с тях се възприема светлината на
сътвореното от Бога небесно светило – слънцето (вж. Изх. 20:21; срв. и: Мат. 17:1–9; Марк.
9:2–10; Лука 9:28–36). В този смисъл, като обобщава светоотеческото наследство, св. Григорий
Палама пише: „Если всякий удостоившийся знать и видеть Бога вступает в саму неприступность, то кто удостоится подойти к неприступному и увидеть невидимое? Разве всякий
богопочитатель? Нет; только Моисею и подобным дано быть в божественном мраке, тогда
как отрицательное богословие – дело всякого богопочитателя, а теперь, после пришествия
Господа во плоти, – и всякого вообще человека, как показано выше. Другое стало быть этот
в собственном смысле свет или божественный мрак, и несравненно высшее чем
отрицательное богословие, – примерно как, скажем, Моисей боговидением выше толпы. В
свете сущий, говорит Дионисий, видит – и не видит. Как видя не видит? Так, поясняет он, что
видит выше видения и в собственном смысле познает и видит, не видит же по преизбытку, не
каким-либо действием ума и чувства видя, а самим невидением и незнанием, то есть в
исступлении из всякого подобного познавательного действия входя в то, что выше видения
и знания, – стало быть лучше нас и видя и действуя, потому что стал лучше чем дано
человеку, сделался уже Богом по благодати, единится с Богом и через Бога видит Бога“. – В:
Палама 1996, 237–238. За непристъпната Божия светлина вж. и: Кенанов 2010, 158–169.
30
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(í© § ïëú‘êà áw óáî âú‘íý á¥’âü ]þâå‘ñòúâíý, ðà‘ç¹ìíý æå ¸ § ñà‘ì¥© ñâîå‘© ïëú‘ò¸
ïî‘ñòîì± ¸„ç øåD ‘ ¸„ ìzëòâî©. âú áæTòúâí¥‘¸ îíü âúõî‘ä¸òü ìðà‘êü, á¹ ñëà‘â© ñòî‘©ù¹. ¸„
çàâýùà‘âà©ùó ëþäå‘ìü). Предварителното освобождаване от душевните вълнения, от властта на чувствените трепети чрез пост и молитва, при което човек
се облагодатява, е необходимо условие за богообщение. Вхождането в Божествения мрак – нетварната светлина на благодатта, незрима с телесните сетива,
е разумно34 и безстрастно35.
За поетапното оличностяване и обновяване на човешката природа свидетелства хронологическото представяне на старозаветните събития в разгърнато тълкуване на библейския текст. При първото си общуване с Бога, като
пасе Иоторовите овце и става свидетел на чудното видение в къпината, Моисей
е задължен да събуе обущата от нозете си 36 : ¸„ ïðú‘âýå ¹бî, å„ãäа ·î»w‘ðîâ¥
wˆâц ïа‘ñ¥ ]þ‘ä±íа î„íîãî‘ â¸äýа‘í¸а, б¥T çð¸‘òåлü ¸æå âú ê©ï¸‘íý, ñаïw‘ãü ¸çó‘ò¸
íw‘ãó ñâîåþ ïîâåлý‘íü б¥T ‘. Този детайл служи за обяснение на новозаветни
състояния из духовната реалност: åæå ïðú‘âýå wˆбðаçîìü íаâ¥‘]å. ñ·å äý‘лîìü
ïîñлý‘æäå ¸„ñïлú‘í¸37 .
Често богословите от Синаитовата исихастка общност38 припомнят отношението между Стария и Новия Завет39 по примера на своя учител Григорий
Синаит40. В пределите на светоотеческото предание е подробното Цамблаково
тълкувание. В Господ Иисус Христос Старият Завет намира своето изпълнение41 и чрез Стария Завет се разчита Христовото новозаветно послание за
обновяване на човека (постигане на образа Божий в Адам от преди грехопадението и богоуподобяване)42, призван да изобрази в себе си пълнотата на
благодатните сили Христови за живот в благочестие чрез познаване на въплътилия Се Син Божий43.

34
Т.е. в ясно съзнание – то се постига след очистването на душата от страстите
(които помрачават ума и чувствата – вж. Рим. 6:7) и придобиването на добродетелите –
вж. 1 Цар. 2:8.
35
За високото духовно състояние на тези, които са постигнали владеене над
страстите (безстрастие), говори св. пророк Давид (Пс. 46:10), а св. апостол Павел
свидетелства: „Ние имаме ум Христов“ (1 Кор. 2:16).
36
Изх. 3:1–5.
37
Вж. Евр. 1:1–4.
38
Вж. повече в: Кенанов 2010, 9–20.
39
Вж. Мат. 5:17–18; Лука 24:44 вр. Евр. 10:1.
40
Вж. напр. у Григорий Синаит в Ãлаâ¥ êðаåãðаíå‘ñ·åìú ðаñïîлîæå‘íí¥: Ðа‘¸ ñ¹ã¹‘бú
åˆñòü, ]¹‘âñòâåíí¥¸ ¸„ óˆìí¥¸: ñ¸‘ðý]ü âî Åäå‘ìý, ¸„ блаãîäа‘òí¥¸. – Цит. по: Кенанов 2014, 111.
41
Изпълнение (гр. рлзсщмб) – пълнота, завършеност, постигане на цел.
42
Вж. Ефес. 4:11–13.
43
По 2 Петр. 1:3.
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Събуването на обущата е отхвърлянето на умъртвената плът44, която
влече душата към мъдруването на тленните45 идоли, към ïîõîòü î]¸ìа ¸
ãîðäîñòü æ¸òå¸ñêа46: ñаïw‘ãwì бw ¸„ç¹å‘í·å, ìðúòú‘âí¥© íа‘øå© ïлú‘ò¸ òлý‘íí¥a
¸„äî‘л¹ âлý‘ê©ù¸a ì©äðwâа‘í·¸ íаçíаìåíа‘âаåòü §лîæå‘í·å. Подготовката за приобщаване със светите Дарове47 за съединение с Христос и за вечен живот48
изисква да се пристъпва достойно – с душевна чистота и с ясното съзнание за
същността на св. Евхаристийно тайнство. Приемащият спасителната храна
встъпва в тясната връзка с Богочовека и става причастник на Божественото
естество, взема участие в Неговата плът и Божество49, пристъпва към Истинния Бог (êú ñ©‘ùîì¹)50, към Свръхсъщностната Същност (êú ïðýñ©‘ùåñòúâíîì¹
ñ©‘ù üñòâ¹)51 , към природата на Твореца (êú ñúçäа‘ò åлíîì¹ åT ñòâ¹)52 , към
неизречимата Светлина (êú íå¸çðå]å‘ííîì¹ ñâý‘ò¹)53 , към непристъпното Божество (êú íåïð¸ñò©‘ïíîì¹ бæTòâî‘ìü)54, към неизобразимото Божество (êú íåîï¸‘ñаííîì¹ бæTòâî‘ìü)55, към неосезаемото Божество (êú íåîñ‘sаåìó бæTòâî‘ìü)56 ,
към Създателя на човека в Адам (êú î„íî‘ì¹. ñúçäаâøîì¹ ò âú а„äа‘ìý)57.
Освещаването, облагодатяването е спасителният плод на Евхаристията
за укрепване на душата и тялото58 и за духовно просвещение59 (ïð¸ñò©ï¸ ¸„
ïðîñâýò¸‘ ñ. ¸„ л¸‘цå òâîå íå ïîñò¥‘ä¸ò ñ). Възрастването в Христос, преходът
от плътски в духовен човек зависи от свободната воля, която се проявява в
подвизите и усърдието към добродетели. Постът очиства плътта и душата,
прави ги съсъд, в който снизхожда безплътният и пречистият Бог, без да отстъпи
от Отеческото лоно, бидейки Човек съвършен и по природа, и по дела60: ïð¸ñ44

Вж. Рим. 5:12; 6:23.
Вж. 1 Кор. 2:12–16.
46
По 1 Иоан 2:15–16.
47
Тялото и Кръвта на Господ Иисус Христос.
48
Вж. Иоан 6:53–54.
49
Вж. Иоан 5:56; 1 Кор. 10:16. Вж. и Дюлгеров, Цоневски 1997, 182.
50
Вж. Йерем. 10:10.
51
Вж. Иоан 1:18.
52
Вж. Римл. 1:20.
53
Вж. Мат. 11:27.
54
Вж. 1 Тим. 6:16.
55
Тук става въпрос за неизобразимостта на Божеството, за разлика от иконните
изображения на Богочовека Христос. – Вж. подр. в: Успенски 2001, 119–154.
56
Вж. Бит. 1:2; Иоан 4:24; 2 Кор. 3:17 и др.
57
Вж. Бит. 1:26–27, 2:7; Пс. 103:24 и др.
58
Вж. Иоан 6:50–51.
59
Вж. Иоан 6:45 вр. Ис. 45:13; Иер. 31:34.
60
В съгласие с Халкидонското вероопределение е изповядан догматът за
ипостасното единство и различието на двете природи в Христа. Съдържанието на това
вероопределение гласи, че в Христа има две природи (φοσυις) и едно лице (υποστασις). – Вж.
подр. в: Коев, Бакалов 1992, 116.
45
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ò©ï¸ ò¥ êú ìíý ïлú‘òýí¥¸. î„]¸‘ñò¸âü ïлú‘òü ¸„ äø© ïî‘ñòîìü ¸„ ìлòâ©, çаíå‘æå
¸„ аˆçú бåñïлú‘òí¥¸ ¸„ ïð]Tò¥¸ бú, ïîñлý‘æäå êú òå‘бý ñúí¸‘ä© íå §ñò©‘ïлü íý‘äðú
§]üñê¥¸a. ]лê± б¥‘ò¸ ñúâðú‘øåíü, ¸„ ïî åTñòâ¹, ¸„ ïî äý‘¸ñòâ¹.
Разясняването същността на Евхаристията – претворяването на хляба
и виното в истинско Тяло и истинска Кръв Христови – е отправна точка към
обяснението да друга съществена страна на подвига. Въздържанието предполага правилно отношение към тялото, което като Божие творение не бива да
се пренебрегва, защото и самият Бог Слово не се погнуси да се облече в
човешка плът заради обновяването на падналото човечество. Но усилията
следва да бъдат насочени към борба със страстите, към обуздаване трепетите
на огреховената природа: íå §лîæ¸ ïлú‘òü. íå ãí©‘øа© бw ñ ò© âú í‘æå õî‘ù©
w„блý‘ù¸ ñ, í© òî© î„б¹‘çäа¸ âúç¥ãðа‘íа. Така Цамблак посочва вярната посока
в духовното деяние.
В отношението „старозаветно откровение – духовно състояние“ чрез посочения пример (¸„ç¹‘¸ ñаïw‘ãü íîã¹ òâîåþ, ìý‘ñòî бw íа íå‘ìæå ñòî¸‘ø¸ ñòî åT 61) е
представен и друг аспект: не чужди кожи на безсловесни добичета е заставен
да отхвърли Боговидецът (òó‘æD© л¸ бåñлwâå‘ñí¥¸a ñêw‘òîâü êw‘æ ïîâåлý‘íü б¥T
§лî‘æ¸ò¸ бãîâ¸‘äåцü; í¸êа‘êîæå). На символа на това отхвърляне се търси обяснение чрез положението на предстоящите пред Божия олтар свещенослужители.
Те безпрепятствено носят обуща, служат в по-свети места от старозаветните62
и без никаква пречка върху тях слиза благодатта на Светия Дух. Но приканването е за отричане от похотите на безсловесните, които се привнасят след
престъплението63 и чиято последица е смъртта64: ¸„бw ¸„ ì¥ íåâúç±бðа‘ííî ñаïw‘ã¥
íw‘ñùå. бâ¸ ïðýDñòw‘¸ìü ñл¹‘æ©ùå âú ñòý¸ø·¸a ìý‘ñòwa ïа‘]å î„íî‘ãî ¸„ ñùå‘ííý¸ø¸a.
¸„ í¸êî‘å æå íа‘ìü ñ¸a ‘ ðаä¸ âúçбðаíå‘í·å блãDаò¸ ñòãî äõа б¥‘âаåòü. í© ÿˆêîæå ðýa ¸„
ïðýæäå, бåñлwâå‘ñí¥a ïîõw‘òå¸ §лî‘æ¸ò¸. ¸ˆæå ïî ïðýñò©ïлå‘í¸ íа‘ìü ïð¸âúøåDø¸a §
¸ˆõæå ñúìðú‘òü. Тя е естествен резултат на нравственото падение65 – отричането
от Бога66 и самооправданието, изразено чрез прикриване на собствената вина и
прехвърлянето £ на друг67. Така човек става роб на греха68, неспособен да различава добро и зло заради помрачаването на неговите ум и чувства69. Затова и
Пророкът го уподобява на неразумните добичета, които загиват70 (¸„бw ¸„ ïðPðêü
61

Изх. 3:5.
Свещениците от Стария Завет, които служат в Моисеевата скиния и Соломоновия
храм (тези еврейски светилища са предобрази на новозаветните храмове). – Вж. подр. в:
Успенски 2001, 21–22.
63
Има се предвид грехопадението на прародителите. – По Бит. 3:1–13.
64
Вж. Рим. 5:12, 6:23 вр. Бит. 3:19. Вж. и Помазанскій 1992, 115–116.
65
Помазанскій 1992, 114–115.
66
Вж. Бит. 3:8.
67
Вж. Бит. 3:12–13.
68
Рим. 6:7.
69
Помазанскій 1992, 115.
70
По Пс. 48:13.
62
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ñå‘ì¹ ñúãла‘ñ¹ ðа‘ç¹ì¹ î„ ]лцý, ðåc .‘ ïð¸лî‘æ¸ ñ ñêw‘òwìü íåñúì¥‘ñлúí¥ìü, ¸ ó„ïîDб¸
ñ ¸N ‘)71, а събуването на обущата е библейска аналогия на отхвърлянето на
страстите, които възбуждат похотите: §лîæ¸ ñаïw‘ã ¥ аˆб¸å. ñú§лîæ¸‘ æå ¸„
òýлå‘ñíаа ì©äðîâа‘í·а, ¸ìæå wˆбðаçú w„í¸ бý‘õ©. ïð¸ñò©ï¸ êú ê©ï¸‘íý.
Разяснен е и смисълът на Моисеевото боговидение. Пророкът вижда
къпината да гори с невеществен огън72 и чува разумно гласа на Бога73 Йахве74.
Това общуване е външно – Бог се явява и говори на Моисей, който Го възприема
със сетивата си: â¸‘äý â¸äý‘í·å âåл¸‘êîå î„íî. ñл¥‘øа бæTòúâíа‘ãî ãла‘ñа ðаç¹‘ìíý.
аˆçú åñìú ñ¥¸ аˆçú åñìú ñ¥¸, ¸„ ïð¸‘ñíî ñ¥¸75. В евангелския контекст Богочовекът
чрез предизобразените събития сега (í¥íý) подготвя учениците тогава (òîãäа)
да проумеят приелите истинно битие76 : äа ÿˆæå í íý çð¸‘ø¸ wˆбðаçíý, òîãäа
â¸‘ ä¸ø¸ ¸ˆñ ò¸ííîå б¥‘ò·å ïð¸åìøа. Подготовката за Възкресението изисква
осъзнаване на Христовата спасителна мисия77, за разумно пристъпване към
душеспасителни дела: ¸„ òîãäа ðåcø¸ ì¸. ííý â¸‘äýõ ò ðаçó‘ìíî. ¸„ ñïñå‘ ì¸ ñ
äøа. Целта на поста като подвиг е освещаването. Със събуването на обущата
на плътското мъдруване78 Моисей се сподобява с тайнството на богообще71
С изгубването на Царството Небесно човечеството се лишава от бъдещото
блаженство, което Адам и Ева отчасти вкусили в рая, и вместо него изпитва физическата
смърт (Бог допуска физическата смърт, за да се прекрати развитието на греха. – Вж. подр. в:
Помазанскій 1992, 117) с ада и безпросветността извън Бога (По Пс. 6:6. Вж. подр. Помазанскій
1992, 116–117). Надеждата на старозаветните за преодоляване на окончателната духовна
смърт (Вж. Пс. 15:9–10) се изпълнява с въчеловечаването, кръстната смърт и възкресението
на Бога Слово (Тук става въпрос за общото спасение на човечеството. – Вж. подр. в:
Помазанскій 1992, 144–146. Вж. и Иоан 1:29; 1 Иоан 2:2; 2 Кор. 5:15 и др.), в Когото е упованието
на верните (По 1 Тим. 4:10), призвани да се примирят с Бога (По 2 Кор. 5:19–20. Има се
предвид частното спасение, т. е. личностното преобразяване за нов живот в Христа. – Вж.
подр. в: Помазанскій 1992, 146–147).
72
Изх. 3:3.
73
Изх. 3:4.
74
Йахве, } ¤ν, Ñ¥¸ – Вечно съществуващият. Този термин сочи самобитността на
Бога.
75
Изх. 3:14.
76
Има се предвид действието на благодатта не външно и не чрез пророка на
народа, както е в Стария Завет, а вътрешно и личностно – на всеки един член на Тялото
Христово (Църквата), като обхваща цялата същност на човека (душа и тяло).
77
Събитията около разпятието и възкресението на Иисус Христос (Вж. Иоан 1:29)
отразяват централния догмат в християнството – за спасението (Помазанскій 1992, 141),
който стои в основата на апостолската проповед (Вж. напр. 1 Кор. 6:20; Ефес. 2:8; Филип.
2:12) и обяснява всички явления в живота на човека, чиято цел е Царството Небесно (Вж.
Ефес. 5:5). Христос поема върху Себе Си греховете на цялото човечество, снема клетвата
на Завета (Евр. 9:15) и открива пътя за лично спасение чрез стремеж към духовна чистота
и святост (Помазанскій 1992, 143). В едно от словата си за Пасха св. Йоан Златоуст казва:
âüñå ïîñòðаäа íаñú äýлüìа äа ìû îòú îñ©æäåíüÿ ñâîбîäü б©äåìú (Ñâ. Éîаí Çлаòîóñò,
Ñлîâî íа ñò©« ïаñõ«©. – В: Супр. 2, 482, 24).
78
Изх. 3:5.
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нието, а въздържанието е подготовка за причащаване с Божествените тайни:
â¸‘äýñòå ë¸ âúçëþ‘áëåí·¸, êàêîâ¥ìü áæT òúâí¥¸ ìîv¨ñ¸‘ ñïîDá¸ ñ’ òà¸‘íñòâîìü. ïî
wˆáðàçíîìü §ëîæå‘í¸ ïëúòúñê¥a ì©äðwâà‘í·¸ ñàïw‘ãü; óâý‘äýñòå ë¸ êàêîâ¥N ïð¸]‘ñò¸
ñ79; íàâ¥‘êwñòå ë¸ êàêîâ¥‘ì¸ w„ãëà‘ñ¸ ñ80. Последици от този подвиг са отхвърлянето на страстите и постепенното устройване на духовна и телесна чистота.
Моисей пристъпва безстрастен към тайнството на Божеството, възхожда към
Законодателя и приема с ръце богописаните скрижали81 ( ˆÅлìа óˆбî бåñòðа‘ñòí¹
б¥ò¸ ¸„ ïðýäî„]¸‘ùåí¹ íаâ¥‘]å õî‘òùîì¹ êú òа¸‘íñòâwìü бæT òâа ïð¸ñò©‘ïаò¸,
çа‘êîíîäа‘©ù¹ б¹, ïî‘ñòîìü î„]¸‘ñò¸â ñ âúñõî‘ä¸òü, ¸„ ð©êа‘ìа ïð¸åìлåòü бãîï¸‘ñаíí¥
ñêð¸‘æал¸), за да се научи и християнинът да се очиства с божествения пост и
да бъде готов да пристъпва към Тайната вечеря на Владиката82, за да не яде
и пие за осъждане83 (ÿ„êî äа ò¥ íаâ¥‘êíåø¸ ]¸ñò¸‘ò¸ ñ бîæTòúâí¥¸ìü ïî‘ñòîìü,
¸„ ãîòî‘â± б¥‘ò¸ êú âåcå‘ð¸ òа¸‘íñòâа âлD]íý‘ãî. äа íå âú ñ©D ‘ ñå‘бý ÿñ¸ ¸„ ï¸‘åø¸).
В своята същност постът се определя, от една страна, като живот в
чистота, а от друга – като процес на очистване: ïî‘ñòü, ¸„ ]¸ñòîòа åT, ¸„ ]¸ùå‘íå.
Той е предизобразен от пророците подготвителен етап по пътя към съвършенство (¸„ § ïððPêú íàìü ïðîwáðà‘æàåìü): пости св. прор. Илия и небето заключи
три години и шест месеца84 (ïî‘ñò¸ ñ ¸„л¶‘а. ¸„ íбî çаêлþ‘]¸. òð¸ лýòа, ¸„ ìTцü
øå‘ñòü); пости Даниил и видя Ангела на реката Ховар, който го научи за времето
на освобождението на хората от пленничеството, и за времето на
въчеловечаването на Сина Божий, и за свършека на света, и за общото
възкресение85 (ïî‘ñò¸ ñ äаí¸‘лú, ¸„ а„ããла â¸‘äý íа ðýцý õîâа‘ðü. íаó„]а‘©ùа òî‘ãî
лýò¹ ñâîбîæäå‘íа лþä¶‘¸ åæå § ïлýíå‘íа. ¸„ âú]л]å‘íа ñíа бæ¸‘а âðýìå‘íþ. ¸„ ñêîí]а‘í¹
âý‘êа. ¸„ îˆбùîì¹ âúñêðñåí¹ ); постиха тримата царски отроци86 и силно разпаленият
огън в халдейската пещ87 на роса се превърна, бидейки предобраз на тайната
на благодатта88, и изобличиха царевото безумие, като не се поклониха на
златния образ на идола89 (ïî‘ñò¸ø ñ òð¶‘å î„òðw‘ц¸ цðüñò¸, ¸„ ìíîãî âúñïа‘лåíí¥¸
õалäå‘¸ñê¥ ïå‘ù¸ ïла‘ìåíü, íа ðîñ© ïðýлw‘æ¸ø. wˆбðаçü б¥‘âøå òа¸‘íñòâ¹ блãDò¸.
¸„ ц ðåâî wбл¸‘]¸ø бåç¹‘ìå, çла‘òаãî wˆбðаçа ¸ˆäwл¹ íå ïîêлw‘íøå ñ).
Духовните последици от въздържанието са победа над страстите (ïî‘ñòü
ïîбýä¸‘òåлü ñòðаñòå‘ìü âú ¸ˆñò¸í©) и отхвърляне на самия дявол, ограбил в рая
79
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Адам чрез невъздържанието90 (ïî‘ñòü, ñаìî‘ãî äа‘âwла í¸çлîæ¸‘òåлü, ¸æå âú ðа‘¸
äðåâлå íåâçäðúæа‘íåìü íаT ó„êðа‘äøаãî), а Господнята благодат обновява душата
и тялото и озарява лицето91: ïî‘ñò¸ ñ, ñâý‘òлî ó„бî ¸ˆìаòü л¸цå wˆбðаçа, ñâýòлý‘¸øå æå äøå‘âíîå ó„ñòðîå‘íå. Сам Богочовекът пости92, като посочва на учениците си с това оръжие да се опълчват и да прогонват княза на тъмнината,
който като ревящ лъв обикаля и търси кого да погълне93: ñå‘ãî ïî‘ñòа, ¸„ ãü íа‘øü
¸„ бú ïî‘ñò¸ ñ. íаT íаó]а ñ¸‘цåâ¥ìü wˆð©æåìü î„ïлú‘]аò¸ ñ ¸„ §ãî‘í¸ò¸ êí‘sа
òúì¥, ¸æå ÿêî лú‘âü ð¥‘êа î„бõî‘ä¸òü ¸ñê¥ êî‘ãî ïîãлú‘ò¸ò¸. Така постът е
поставен в основата на духовната бран по пътя на освещаването.
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