
Тайнство  

Свето Причастие 



В какво се състои тайнството Свето Причастие? 

       Светото Причастие е тайнство, чрез което 

вярващият приема във вид на хляб и вино 

самото Тяло и Кръв на Господ Иисус Христос 

за опрощаване на греховете и за вечен живот. 

  



Кога е установено тайнството Свето Причастие? 

     На Тайната вечеря Сам Господ установява тайнството 

Свето Причастие, като за пръв път причастява Своите 

ученици – 12-те апостоли и повелява те да вършат същото за 

Негов спомен, когато Той няма вече да е сред тях. 



 
„Иисус взе хляба и, като 
благослови, преломи го и, 
раздавайки на учениците, 

каза: Вземете, яжте: 
това е Моето тяло. 

И като взе чашата и 
благодари, даде им и рече: 

Пийте от нея всички; 
защото това е Моята 

кръв на новия завет, която 
за мнозина се пролива за 
опрощаване на грехове.”                                              

. 

Това е описано в евангелието на Матей: 
глава 26, стихове 26 и 27: 



Тайнството Свето Причастие в Църквата 

       След Тайната вечеря апостолите винаги се събирали за 

тайнството, завещано им от Господа. То и до днес по същия 

начин се извършва в православната църква. 

            Тайнството Свето Причастие (на гръцки Евхаристия- 

благодарение) е най-съществена част на християнското 

богослужение, което се нарича литургия.  

 



    Както в най-ранните години на църквата, християните 

донасят в храма хляб и вино за извършване на тайнството 

Свето Причастие. 

    Тази част от литургията, на която хлябът и виното се 

приготвят за тайнството Свето Причастие, се нарича 

проскомидия (приношение).  



просфора  
(от гръцки - принос) 

   От пшенично хлебче - просфора, 

донесено от християните, свещеникът 

изрязва средната част, наречена Агнец – 

за Господ, също частици в чест и памет 

на света Богородица, за ангелските 

чинове и за светиите, за християните, 

които са живи, както и за покойниците. 



   Частиците хляб се нареждат в съд, наречен дискос. В Светата 

Чаша, наречена Потир, свещеникът налива вино, смесено с 

вода, защото от прободените ребра на Христос изтекли кръв и 

вода. С тези действия се възпоменава жертвата на Господ за 

нашето спасение. 

     



      Подготвителната част за тайнството се извършва 

обикновено в северната част на храма в специално 

пригодена ниша.  

      Хлябът и виното, подготвени на проскомидията за 

тайнството, се наричат Дарове.  

 



       Свещеникът тържествено изнася от олтара покритите 

Дарове – дискоса и Светата Чаша, като излиза от 

северните двери, минавайки през целия храм с молитви и 

славословие.  

         Тази част от богослужението се нарича Велик вход. 

          



     Преди да внесе в олтара дискоса и Светата Чаша през 

централните двери, свещеникът се обръща с лице към 

богомолците.  

        След внасяне на Даровете в олтара,  завесата се затваря. 

          

          



 

  Най-важната част на 

литургията е моментът, в който 

хлябът и виното, при думите на 

свещеника, със силата на 

Светия Дух се претворяват 

(превръщат) в Тяло и Кръв 

Христови.  

    

 

          Това е тайна, която никой не може да изясни. Тя е 

недостъпна не само за човешките умове, но дори и за 

ангелите небесни. Тя е чудо на Божието всемогъщество.  

   



    В края на литургията свещеникът раздробява 

Агнеца и го сипва в Светата Чаша. 

        Първо се причастяват свещенослужителите зад 

завесата, а после и миряните в храма. 



Как християните се подготвят за Свето Причастие 

  Християните, които са постили и са се изповядали, 

могат да вземат Причастие на литургията в църквата, 

ако свещеникът е благословил.  

         Светите отци съветват да се пости по-усилено в 

дните преди причастяването, да се прочетат 

предпричастните и следпричастни молитви. 

                   



  Християните с внимание участват на цялата 

литургия и се настройват душевно за великото 

тайнство. При призива на свещеника „Със страх 

Божий, вяра и любов пристъпете“, те се 

приближават към него, благоговейно скръстили 

ръце върху гърдите си. 

          



Приемане на Свето Причастие 

    Свещеникът поставя 

с лъжичка в устата на 

причастяващия се 

Светото Причастие - 

частици хляб и вино, 

които са Тялото и 

Кръвта Христови. 

 



  Към невидимата страна 

на тайнството се отнася и 

това, че вярващите като се 

причастяват, се съединяват 

със Самия Христос.  



      Светото Причастие е невидим Божествен огън, който изгаря 

греховете, просвещава и животвори.  Но то е и „огън, който 

изгаря недостойните“. Когато пристъпваме неподготвени, 

с неочистена съвест, без да сме принесли покаяние, вместо 

за спасение, то ще ни бъде „за съд и осъждане“. 

          

          



Кога децата започват да се причастяват? 

    От най-ранна възраст 

малките деца, които са 

кръстени, приемат 

Причастие.  

         Щом започнат да 

осъзнават кое е добро и 

кое зло, децата започват 

да се изповядват преди 

Причастие. 

 

  



Силата на причастието 

 С Причастието Сам Бог се съединява с нас. 

Причастието лекува душата и тялото и ни 

прави силни в борбата със злото. 

 



 
 
 
        Няма по-голяма радост за православните 

християни от радостта да носят Бог в сърцето си. 

       След като сме взели Свето Причастие и сме се 

съединили с Бога, трябва да се пазим да не 

грешим, за да не си отиде Бог от нас.  

   


