
БИБЛЕЙСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ПРАВОСЛАВНОТО
БОГОСЛУЖЕНИЕ

Сп. Наука, 2015 г.

Важността  на  Свещ.  Писание,  както  и  ролята  и  авторитетът  му,  главно  в
православното  богослужение,  представлява  един  от  най-дискусионните  и
същевременно  трудни  въпроси,  които  много  често  занимават  сериозно  ръководните
фактори в Православната църква - както тези, които полагат усилия да засвидетелстват
в  света  истинското  Православие,  така  и  онези,  които  се  опитват  да  формулират
действено православно богословие.  Тоест, това е въпрос  по-скоро херменевтичен,  но
същевременно и свързан със свидетелството на Православната църква в съвременния
свят.

Въпросът  за  отношението  Свещ.  Писание-богослужение,  широката  деалектика
тайнство-слово, се отнася до началото на модерността1. В академичните кръгове този
диалектичен  модел  обикновено  се  изследва   в  контекста  (в  широк  смисъл)  на
философията  на  историята  на  Георг  Фридрих  Хегел  (1770-1831).  Според  тази
философия  на  сцената  на  историята  на  човечеството  се  борят  за  надмощие  три
противоположни  разбирания  за  живота  и  изобщо  за  действителността:  магията,
религията  и  науката.  Свидетелство  за  това  е  постепенното  усъвършенстване  на
човешкия  дух,  като по-низшите  изражения  – т.е.  магията  и  религията,  които главно
намират проявление в  свещенодействията  и тайнствата  – отстъпват (според Хегел и
цялата група модерни философи, историци на религията и учени) пред възвишеността
на науката. Видният шотландски антрополог и историк на религиите Джеймс Джордж
Фрейзър (1854-1941) в труда „Златната клонка”2 формулира мнението, което по-късно
става  основна  максима  в  науките  за  човека,  а  именно,  че  магико-религиозните  и
сакраментални действия са „несполучливи опити, които се повтарят единствено защото
експериментаторът не е уверен в успеха им. С напредъка на познанията тези обреди
прекратяват съществуването си и продължават да се отправят по силата на навика“3.

Към  края  на  20  век  австрийският  философ  Лудвиг  Витгенщайн  (1889-1951)  в
изследването  под заглавие  „Remarks  on  Frazer’s Golden  Bough”4 напълно  преобръща
модерните възгледи за религията  и тайнството.  Той подчертава важността  от древни
времена  на  свещенодействието,  както  и  на  „експресивната”  динамика  на
сакраменталните действия. По този начин в научната общност престава да е валидно
разбирането,  че  сакраменталните  действия  са  „несполучливи  опити“,  които  „с
напредването  на  познанията...  прекратяват  съществуването  си“,  и  постепенно  се
настанява убеждението, че тези действия произхождат от нуждата на вярващата община

1 За отношението между модерност и постмодерност, както и между християнството и модерността, вж.
Βασιλειάδης, Π. Μετανεωτερικότητα και Εκκλησία. Η πρόκληση της Ορθοδοξίας. Αθήνα 2002.
2 Този монументален труд (13 тома) е публикуван в периода 1890-1936 г.
3 Фрэзер, Д. Д. Золотая ветвь. М., 19832, с. 304-305.
4 Wittgenstein,  L.  Remarks on Frazer’s Golden Bough.  -  In:  Klagge,  J.,  Nordmann, A. (eds.).  Philosophical
Occasions. Cambridge, 1993, pp. 118-155,  и монографията Remarks on Frazer’s Golden Bough. Doncaster,
1979.



не да тълкува,  а  да  изрази  нещо изключително,  опита  на преживяването тук  и сега
(макар  и  като  предчуствие,  предвкусване)  на  Божието  Царство.  Очевидно  това
експресивно  разбиране  за  тайнствата  без  отхвърляне  на  тяхната  логична  структура
подчертава доксологичната им природа и еклисиологични (и следователно релационни)
качества, като придава особено значение на общението.

В настоящото изложение, посветено на библейското измерение на православната
богослужение, няма да се спираме на генезиса на християнското богослужение5, нито на
формата,  която  то  има  през  време  на  първите  сл.  Хр.  векове,  т.е.  тогава  когато
Писанието фактически представлява центърът и основата на „събранието в Църква” и в
частност на евхаристийното събрание (срв. Деян. 2:42, 46; 5:42; 1 Кор. 11:20 сл.; 14:1
сл.; 1 Тим. 4:14; както и най-древното свидетелство за християнското богослужение у
св. Юстин Мъченик, Първа апология, 67). Ще оставим тази основополагаща апостолска
и следапостолска епоха и ще преминем към творческата епоха на организираното вече
Православие. Тоест, периода на формулирането на православните догмати въз основа на
решенията  на Вселенските събори, на светоотеческото учение,  на изкристализиралия
Символ  на  вярата.  Периодът  дори,  през  който  започва  оформянето  на  големите
литургии (Златоустовата и Василиевата), на другите свещени последования (като напр.,
св. тайнство Кръщение), както и на богослужебния кръг - денонощния и годишния -
който все още не е изкристализирал преди периода на „Великата схизма” (1054) и на
окончателното падане на Византия под властта на исляма (1453)6.

Важната роля на Свещ. Писание в оформянето на православното богослужение
проличава  съвършено  ясно  както  в  лексиката,  така  и  в  структурата  и  в  целия
свещенодействен чин на последованията, които непрестанно и без никаква разлика се
извършват до днес  в  Православната  църква.  Доколкото  е  възможно,  накратко ще  се
опитаме  да  скицираме  ролята  на  Свещ.  Писание  в  този  парекселанс  „православен”
период.

1.  Почти  във  всеки  израз  на  божествената  св.  Литургия  и  на  повечето
последования от денонощния кръг и празниците от седмичния празничен цикъл отекват
пасажи от Свещ. Писание.  „Духът и символиката на християнското богослужение са
своеобразно  продължение  и  актуализация  на  събитията,  станали  през  новозаветната
епоха”7. „В богослужебното събрание Бог ни говори чрез Своето слово в проповедта, а
ние Му отговяраме с молитва, песнопение, символи и свещенодействия”8.

2.  В течение на периода до „Великата схизма” (1054) и насетне Православната
църква  много  мъдро  разрешава  въпроса  за  употребата  на  местния  език  в
богослужението.  Фактът,  че  Свещ.  Писание  е  първото,  което  е  преведено  за
възвестяване на Христовото благовестие сред славяните на разбираем от народа език, в

5 Вж. Danielou, J. The Bible and the Liturgy. Notre Dame, 1956; Шмеман, А. Литургическо богословие. С.,
2013;  Архимандрит  Авксентий.  Литургика.  Пловдив,  2005;  Чифлянов,  Б.  Литургика.  С.,  1996;
Φουντούλης, Ι. Μ. Λειτουργική, Θεσσαλονίκη, 1981.
6 Според проф. И. М. Фундулис, т.нар. византийски литургичен тип е почти оформен изцяло през 8 век,
съществува  обаче  някакво  развитие  и  през  15  век,  за  да  навлезе  оттогава  насетне  православното
богослужение в период на „упадък и съхранение” (Op. cit., σελ. 57, 59).
7 Авксентий. Цит. съч., с. 37.
8 Чифлянов. Цит. съч., с. 120.



момент  когато  на  Запад  латинската  Библия  (Vulgata)  и  латинската  литургия  са
задължителни, представлява важен елемент от православното самосъзнание9.

3.  Известно  е,  че  в  Православната  църква  Писанието  е  поставено  върху  св.
трапеза,  т.е.  на  най-святото  място  в  православното  литургично  пространство.  Този
символичен акт насочва вниманието както към необходимостта животът и историята на
Църквата да се съхраняват и поддържат в светлината на библейската перспектива, така
и към централното значение на Божието слово в живота на правславния християнин. От
друга страна, амвонът не представлява декоративен елемент в храма, дори ако вземем
предвид  мястото  му  в  древната  Църква  (в  центъра  на  храма,  непосредствено  пред
светите  двери).  От  амвона  дяконът  четял  Свещ.  Писание,  били  разяснявани
библейските четива, решенията на поместни и вселенски събори и т.н.10 Божествената
св.  Евхаристия,  която е  средоточието на християнското богослужение,  изобразява по
мистичен начин повторението на библейската история на спасението на човечеството.
През  време  на  св.  Евхаристия  се  осъществяват тук  и  сега  тайнствените  събития  на
Божието домостроителство, които темпорално са вкоренени в библейските времена. Св.
тайнство  Кръщение,  както  и  другите  тайнства  и  по-голямата  част  от  обредите,  са
вдъхновени както в терминологията, така и по същество от Свещ. Писание.

4. Това, което представлява факт от първостепенно значение в ежедневния цикъл
на  православните  последования,  е  постоянното  възвестяване  на  „Благовестието
(Евангелието)”,  т.е.  на благата вест за спасението на човечеството. Надделяването на
„канона”  като  морфологична  основа  на  православната  химнология  за  сметка  на
„кондаците” може да се смята за проява на неохотност на Православната църква да се
отдалечи от сигурната  основа на Свещ. Писание11.  Несравнимите по красота  химни,
които слушаме в течение на литургичната година, особено най-древните, не са нищо
друго освен предаване на библейското послание в различна форма и одеяние. Същото
се  случва  и  с  последованието  на  християнското  просвещение  (последователното
приемане на кръщение, миропомазване и причастие), което традиционно е извършвано
в рамките на богослужението. Проповедта, която винаги следвала библейските четива,
се базирала на определените от типика перикопи, и никога не е оставяна – както много
често в  съвременната  практика – на  избора на клирика.  Коректна  е  забележката,  че
„днес проповедта след четивата от Свещеното Писание не е считана за задължителна
част на литургията на оглашените. Нерядко е прехвърляна по време на причастния или
след отпуста на литургията”12.

9 Според  (Архиепископа  на  Албания)  Атанасий  Янулатос,  многократно  Православната  църква  е
пропускала да изпълни своя най-върховен дълг за превода на Писанията, „както в случая с арабските
племена, последствията били катастрофални” (Anastasios (Yannoulatos) (Archbishop of Tirana, Durres and
All Albania). Discονering the Orthodox Missionary Ethos. – In: Bria, I. (ed.). Martyria -Mission. The Witness of
the Orthodox Churches Today. Geneva 1980, p. 22).
10 Както пише Робърт Тафт: „Големият амвон е изместен от средата на кораба, размерите му са силно
намалени  и  е  преместен  извън  центъра  или  дори  напълно  премахнат,  доколкото  възвестяването  на
Словото  става  ритуализирана  формалност,  при  която  дори  проповедта  обикновено  се  свежда  до
прочитане на готов текст от някой хомилиар” (Тафт, Р., Фаруджа, Е. Теология на символа и теология на
литургията. С., 1992, с. 58).
11 „Като цяло този процес се счита за отстъпление от духа на древната църковна поезия и богословска
мисъл” (Авксентий. Цит. съч., с. 345).
12 Авксентий, Цит. съч., с. 529.



5.  Тези  библейски  четива  и  проповедта  представляват  неразривна  част  от
евхаристийния канон.  Дори трябва да се изтъкне,  че първата част от св. Литургия е
адресирана  до  всички  вярващи,  които  са  в  църквата,  а  не  само  до  „оглашените”
(„литургия на оглашените”). При окончателния анализ този клас на кандидат-християни
отдавна е престал на съществува. Първата част от св. Литургия не е, както неправилно
се мисли, въведение или просто прелюдия към „литургията на словото”13. „Тайнството
на Словото” е неслитно и неразделно свързано с „тайнството на св. Евхаристия”.  „В
неразривната връзка на Словото и Тайнството се изявява същността на Църквата като
въплъщение  на  Словото,  като  изпълващо  се  във  времето  и  пространството
Боговъплъщение”  или както се  казва  в книга  Деян.  на св.  апостоли за Църквата  „А
Словото Божие растеше” (12:24)14.  Тези два аспекта  (именно Словото и Тайнството),
които изграждат Църквата, „са вратата, достъпът до Откровението”15.

6. В св. Литургия преди четенето на Апостола и на Евангелието с изключителна
тържественост се извършва „Малкият вход”, който загатва за значението на следващата
част от литургийното последование и мястото, което Свещ. Писание заема в него. При
този  „Вход”,  който  първоначално  бил  част  от  утренното  богослужение,  писменото
Божие слово официално се провъзглазява като Премъдрост. „Уместно е да се напомни,
че в православното литургично предание Евангелието участва не само като четене, а
именно като книга... словесна икона на явяването пред нас и пребиваването сред нас на
Христос,  и  преди  всичко  –  икона  на  Неговото  възкресение.  Входът  с  Евангелието
следователно не е изобразяване, не е свещена инсценировка на събитие от миналото, на
излизането на Христос на проповед16..., а образ на явяването на Възкръсналия Господ в
изпълнение на Неговото обещание:  ‘дето са двама или трима събрани в Мое име, там
съм Аз посред тях’ (Мат. 18:20)... ‘Входът с Евангелието’ е среща, радостна среща с
Христос и тази среща се извършва посредством изнасянето пред нас на тази Книга на
всички книги, книга, винаги претворявана в сила, живот и освещение”17. Всички тези
свещенодействени  актове  представляват  изключително  явление  в  православната
богослужебна практика и напомнят за библейската ориентация на богослужението.

7.  И  до  днес  продължаващата  древна  практика  да  се  чете  благата  вест  за
Възкресението на Иисус Христос на различни езици (службата на Второ Възкресение)
загатва  за  евангелския  интерес  на  древната  Църква  към  Свещ.  Писание.  В
последованията на Страстната седмица, последования с ярка библейска оцветеност, в
които  са  съхранени  най-древните  и  химнографски  форми  и  структури,  проличава
недвусмислено  тясната  връзка  между  Писанието  и  богослужението.  Всичко  казано
дотук,  заедно  с  педагогичния  характер  на  византийските  икони  и  стенописи,
свидетелства по безусловен начин, че Свещ. Писание не представлява само източник
или извор за Литургиката, който е в основата на нашите богослужебни последования.
По-скоро  Свещ.  Писание  е  средоточие,  краеъгълен  камък  на  православното

13 Вж. Чифлянов, Цит. съч., с. 216.
14 Вж. Шмеман, А. Литургическо богословие. С., 2013, с. 334.
15 Galitis, G. Offenbarung, Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxen Verständnis. – Una Sancta, № 35,
Heft 2, 1980, S. 124.
16 „Посочвайки  св.  Евангелие  на  народа,  свещенослужителят  посочва  Христа,  излязъл  отново  на
обществена проповед” (Чифлянов. Цит. съч., с. 223).
17 Шмеман. Цит. съч., с. 337-338.



богослужение. Не свещенодейственото и лиричното са елементите, които съставят или
преобладават в богослужебните последования, а педагогичното и благовестническото
измерение18.  С оглед на твърдението на съвременната  християнска педагогика,  че за
цялостното и резултатно предаване на основополагащите истини на Писанието трябва
да  се  мобилизират  всички  човешки  дейности  и  да  участват  всички  сетива  (а  в
православното богослужение вземат дейно участие, по изключителен начин, зрението,
слуха, чуството, умствената дейност и т.н.), е съвършено оправдана характеристиката,
че  православното  богослужение  е  равнозначно  на  „драматизирането  на  Свещ.
Писание”19.  Въпреки това,  повишаването на значението на  Свещ.  Писание в личния
живот на вярващите се отхвърля в по-широките кръгове на Православната църква и се
представя  като  нямащ  нищо  общо  с  Православието  религиозен  феномен  от
протестантски произход20.

В древност християнското богослужение с център божествената  св.  Евхаристия
било най-главното  средство  за  предаване  и  разпространение  на  Божието  слово.
Предлагайки Божието слово не под формата на отпечатана книга,  а като пророческо
послание,  мелодичен щрих и преди всичко богослужебна драма и духовна реалност,
богослужението  било  преди  окончателното  изкристализиране  на  Свещ.  Писание  в
сегашната му текстова форма единственото средство за цялостно и резултатно общение.
Постепенно  обаче  Свещ.  Писание  загубва  своята  независима  роля  и  все  повече  се
превръща в съставна част на литургичния и сакраментален живот на Църквата.  Това
поглъщане  на  Свещ.  Писание  от  литургичния  живот  на  Църквата  е  печално
обстоятелство,  защото  по  този  начин  се  унищожавала  още  повече  независимата  и
пророческа природа на Библията, която вследствие на това престанала да играе ролята
на водач на Църквата и народа. Тя станала част от богослужението21.

Днес организацията на живота в градовете – но и извън градовете – е такава, че
налага върху хората сериозния отпечатък на времето, което има за резултат нищожна
част  от  вярващите  да  са  в  състояние  да  следват  целия  цикъл  дори и  на  неделните
последования (вечерня, утреня, св. Литургия и т.н.). По-конкретно, на вечернята, където
на вярващите се предоставя единствената възможност да чуят старозаветните четива в
рамките на денонощния богослужебен кръг, много рядко в наши дни православните,
дори и тези, които възнамеряват да се причастят, вземат участие. Оставяме настрана
опасната  тенденция,  която проличава в някои църкви,  да се изпускат старозаветните
четива,  макар  и  те  ясно  да  са  вписани  в  богослужебните  книги.  Така  вярващият
неизбежно  се  лишава  от  един  важен  елемент, без  който  евхаристийната  „общност”
остава незавършена. Един друг елемент, който поставя православното богослужение в
неизгодно положение, безспорно е постоянното развитие на езика, създаващо огромна
пропаст между говоримия език и езика на богослужебните книги с резултат особено
литургичните четива да бъдат съвършено неразбираеми за обикновения вярващ.
18 Вж.  Florovsky,  G.  The Elements of Liturgy:  An Orthodox View. – In:  The Collected Works,  Vol.  XIII,
Ecumenism I: A Doctrinal Approach, Buechepvertriebsanstalt, Vaduz, 1989, p. 93. 
19 Timiadis, E. The Bible in the Liturgy of the Orthodox Church. – In: The Bible in the Middle East: Report of a
Conference Held in Jerusalem, May 14-17, 1962, Under the Auspices of the United Bible Societies, Attended by
Members of Catholic, Orthodox and Protestant Churches in the Area. UBS, 1962, pp. 24f.
20 Вж. Agourides, S. The Orthodox Church and Contemporary Biblical Research. – In: Dunn, J. D. G., Klein, H.,
Luz, Ul., Mihoc, V. (Hrsg.). Auslegung der Bibel. Tuebingen, 2000, p. 142.
21 Ibid., p. 140.



Днес е общоприето мнението сред православните богослови, че богослужението
не е нещо като убежище за вярващия. „Отпустът” не е краят на едно свещенодействие, в
което  вярващият  трябва  да  участва  с  мистично  безразличие,  а  началото  на  едно
непрестанно движение и действие за преобразяването на света. Поради тази причина
става  все  повече  и  повече  дума  за  „литургия  след  литургията”,  „да  се  продължи
действието на св. Евхаристия и след службата”22. За да се справи обаче християнинът с
тази важна задача е нужно той да има пълно съзнание и да е разбрал съвършено вярно
посланието, което Бог му предава посредством богослужението. Защото, както точно
отбелязва св. апостол Павел, „как ще призоват Оногова, в Когото не са повярвали? Как
пък ще повярват в Оногова, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник” (Рим.
10:14).

Не е възможно гореспоменаните проблеми да не привлекат сериозно вниманието
на православните по света. Така през последните години в рамките на международните
контакти  православното богословие е  достигнало до някои изводи по отношение на
Свещ.  Писание  и  връзката  му  с  богослужението.  Тези  изводи  под  формата  на
съвещателни предложения са приети от поместните автокефални църкви. Според тези
изводи,  които,  припомняме,  са  вдъхновени  от  литургичното  разбиране  на  Свещ.
Писание, „Свещ. Писание и богослужението не трябва да се разделят като независими и
автономни части”23. Според преданието на Църквата Свещ. Писание и богослужението
„са постановени, за да съществуват съвместно, обединени завинаги”24. „Свещ. Писание
представлява изворът и основата на целия литургичен и духовен живот на Църквата”25.
Като логичен резултат от по-горе казаното, проповедта, която представлява анализ на
библейското слово, е съществена част от богослужението и не трябва да се разделя от
него,  нито  да  се  пропуска,  какъвто  и  да  е  броят  на  тези,  които  присъстват  на
последованията.  „Мястото  на  проповедта  в  Литургията  е  веднага  след  четенето  на
Евангелието, което въвежда верните в единство с Логоса Божий (Словото Божие)”26.

Проповядването на Божието слово придобива богословско значение и ценност в
събранието и видимото проявление на евхаристийната общност. Въплътилото се Божие
Слово храни Църквата като „Евангелие” и като духовен хляб. В действителност не е
възможно човек  да  участва  в  евхаристийната  част  на  Божествената  литургия  без  да
вземе участие в благовестническата й част (библейските четива, проповедта и т.н.). В

22 Разбира се, тук не става дума за „едно моралистично християнство, чийто идеал е високонравственият
и активен църковно християнин”. Уместна е бележката, че „когато липсва автентичен духовен опит, който
да уравновеси нещата – от крайност към крайност отиваме... Ако на вярващите не се предлага автентична
духовна храна и ясни духовни перспективи за развитие, то идеологията на  ‘литургията след литургия’
разбирана като християнски активизъм се превръща в спасителен пояс за запазването на енорията. Освен
това създава и много привлекателна и лъскава витрина на активни християни. В стремежа си да възродим
енорийския живот, което е насъщна потребност в нашата страна, нека се пазим от крайности. Първо,
защото само по себе си активната социална дейност на енорията не прави животът ни по-християнски и
защото в същността си означава да сложим каруцата  пред коня. Второ,  защото обикновено е толкова
всепоглъщащо като начинание, че ангажира цялото съзнание и сили на християните и те забравят за
‘единствено потребното’. Тогава цялата енергия на хората, които искат да я излеят в ‘нещо християнско’
отива към общи инициативи, клубове по интереси, вечеринки и прочее... И се раждат християноподобни
отношения и имитация на християнски живот” (http://dveri.bg/x9c3).
23 Bria, I., Βασιλειάδης, Π. Ορθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία. Κατερίνη, 19893, σελ. 45.
24 Ibid.
25 Ibid., σελ. 46.
26 Пено, З. М. Основи на православната вяра (Катихизис). Велико Търново, 2008, с. 19.
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Божествената литургия вярващият е упътван от Книгата на живота по пътя към едно
пълно вникване в Божието откровение.

Както в Евангелието, така и в св. Литургия Иисус Христос се самопринася като
„пътят и истината и животът” (Йоан 14:6). Тъй като св. Литургия е основана на Божието
слово и се напоява от него, тя има особено значение за евангелското свидетелство.

В заключение може да се отбележи, че Свещ. Писание заема уникално място в
богослужението на Църквата, и особено в св. Литургия, и го изпълва с дълбок смисъл.
Св.  Литургия  се  превръща  в  живо  Божие  слово,  което  е  адресирано  до  хората.  Тя
създава атмосфера на диалог не само между Бога и хората, но и между самите хора. В
богослужението на  Църквата  ние разговаряме  с  Бога  и  Бог разговаря  с  нас.  Ние се
молим  на  Бога,  благодарим  Му  и  Го  славим.  Проповядваме  Бога  с  молитва,
благодарение  и  славословие27.  „Именно  чрез  тайнството  Словото  се  превръща  в
тълкуване, в проповед, защото тълкуването на Словото е винаги свидетелство за това
как Словото става живот. ‘И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и
истина...’ (Йоан 1:14)”28.

В  този  смисъл  не  можем  да  говорим  само  за  „библейско”  измерение  на
„православното богослужение”, но същевременно и за „евхаристийно и есхатологично”
измерение на библейските четива, главно в св. Литургия на Православната църква.

27 Вж. Bria, Βασιλειάδης, Op. cit., σελ. 46-47.
28 Шмеман. Цит. съч., с. 334.


