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Съпоставка между Евтимиевия Служебник (Соф. 231)
1
 и Служебник 

на Българската православна църква
2
 

        
       В настоящото изследване, сa обхванати най-съществените разлики в извършването 

на Литургията на св. Василий Велики (ЛВВ), според съвременната практика и според 

установения богослужебен ред, представен в софийския препис, на Евтимиевия 

служебник – НБКМ, № 231, от 80-те години на XIV в. (Соф. 231)
 3

. За пръв път се прави 

обстойна съпоставка между Соф. 231 и Служебник от 1985 г., които е последният 

издаден Синодален Служебник у нас. Откроени са общо 74 различия.  

Не се отделя внимание на отделни изрази, както и не се съобщава за текстови различия 

(род, число, падеж и т.н.) при отделни разпоредби, отнасящи се до богослужебната 

практика
4
. В скоби се посочват листа на ръкописа (Соф. 231; Зогр. I.г. 12) и страниците  

от изданието на Служебника на Светия Синод от 1985 г. Там, където е записан 

Зографски ръкопис, се има предвид, че листът в Соф. 231 липсва. 

Представените различия в това изследване показват, до колко съвременната 

богослужебна практика се е отдалечила от богослужебната традиция у нас по времето 

на Св. Патриарх Евтимий Търновски. Тези промени разбира се са настъпвали 

постепенно през вековете и Българска православна църква (БПЦ) е узаконявала реда си 

чрез изданията, които са отпечатвани в страната и извън нея.
5
  

                                                 
1
 Там, където липсва част от ръкописа, разликите ще бъдат съпоставени с Зогр. ръкопис.  

2
 Ръкопис - Соф. 231, е съпоставен със ,,Служебник'', Синодално изд., С., 1985 г.  

3
 Там, където липсва част от ръкописа, разликите ще бъдат съпоставени с Зогр. ръкопис. 

4
 Няма да се посочват имена на светии, които са споменавани или пропускани в богослужението  

(например в чина на Проскомидията). 
5
 Вж: Авксентий, архим. Литургика. Пловдив, 2006, с. 262, съобщава, че ,, Славянският превод на 

Йерусалимския устав достигнал до нас в българска, сръбска и руска редакция. Отпечатването му за 



е-списание в областта на хуманитаристиката 
Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 7; ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com 

 

 

Галя Господинова 

Прави впечатление, че т.нар. Учително упътване е навлязло в Служебника под 

влияние на руската църква. ,,Важна задача пред Литургическото богословие в 

страната ни е изчистване на богослужебната ни традиция от наложените ни чужди, 

предимно руски елементи.”
6
  

В България не е бил направен превод на т. нар. Дяконикон
7
 и това е една от 

причините, за да проникнат в нашето богослужение елементи (по-точно в Дяконски 

устав (Дяк. У)), които са породени от държавни (или местни) порядки и обичаи.  

Може да се обобщи, че тази е главната причина, за да се откриват най-много 

различия в Проскомидията, общо 30 на брой. Във втората част на литургията – тази 

на оглашените се откриват общо 26 различия, а в последната част – тази на вените 

се съдържат общо 24 разлики. Някои от разликите са: мястото на антифоните и 

придружаващите молитви, разгъването на антиминса, казването на Символа на 

вярата, отпуста, част от възглсите, указанията за тихо четене на някои от молитвите 

и др. Тези елементи на литургията са едни от най-важните различия, които БПЦ е 

наложила (или променила) като богослужебната практика. Забелязва се, че най-

малко промени са в Евхаристийния канон.   

От друга страна в ръкописния Служебник от XIV в. се срещат термини, които са 

заменени с думи, утвърдени през различни векове. Например думата ,,зръно” –

Богоматерна частица, покривало – покровец и др. Това означава, че терминологията не 

е била уеднаквена и утвърдена. Някои действия на свещеника и дякона са породени от 

символичното тълкувание на литургията,8 което довело до отдалечаване от 

първоначалния смисъл вложен в богослужебните елементи. Всички изброени по- горе 

различия, а и други които ще открие бъдещият читател, показват, че е наложителна 

редакция на богослужебните книги и по-специално на Служебника.  

Следващите редове представят подробно разликите между Соф. 231 и 

Служебник от 1985 г. Реда на тяхното изброяване следва реда на ЛВВ, като се 

започва от Дяк. У.  

1. Дяк. У в Соф. 231 не е обособен и отделен от този на свещениците при 

извършването на св. Литургия
9
, както е при Служебника на БПЦ от 1985 г. 

Там Уставът се разделя на Поучително упътване
10

 и Последование на 

светата и Божествена литургия
11

. 

2. Поучението преди пристъпване на свещеника към извършване на света 

Литургия, т. нар. Чин на взимане на време
12

 в Соф. 231, липсва. В Зогр. 

тази част е представена кратко (от л.1а – 1б р.9) и не съдържа молитвите: 

,,Царю небесни, Утешителю…” ,,Отче наш, Който си на небесата…”, 

,,Господи, помилвай ни, защото на Тебе се уповаваме…”, липсват и трите 

молитви, казвани пред иконите на Господ Иисус Христос, на св. 

Богородица и на св. Йоан Предтеча. В Зогр.  се съдържа единствено 

                                                                                                                                                         
първи път било извършено в Русия през 1610 г.” 
6
 Авксентий, архим, Предизвикателства пред литургическо богословие в България. В: Развитие на 

практическото и нравственото богословие в България, С., 2012 , с. 114. 
7
 Това е причината т. нар. Диатаксис да остане като прототип на Дяконикона през цялото 

Средновекове. 
8
 По подробно вж: Авксентий, архим, Предизвикателства пред литургическо богословие в България. В: 

Развитие на практическото и нравственото богословие в България, С., 2012 , с. 121. 
9
 Служ. (1985), с. 232. 

10
 Служ. (1985), с. 410. 

11
 Служ. (1985), с. 54. 

12
 Служ. (1985), с. 54-57. 
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молитвата: Гzи посли р©к© сво© wU вҐшнэго жилища своего...13 . 
3. Преди обличането на свещените одежди, в Зогр. не се говори за целуване 

на св. Евангелие
14

.  

4. Дяконът, докато се облича, казва (Зогр.):  И тако цэлоyеть д·акwнъ wрарь и 

възлагаеть его на лэвое рамо глагол:  Свтъ, свтъ, свтъ..
15

  – съгласно 

рубриките на използвания днес  Служебник, тези думи не се изричат.  

5. В Зографскя ръкопис моментът с обличането на одеждите завършва след 

слагането на левия наръкавник, а в съвременния Служебник от 1985 г. 

обличането продължава с набедреника и фелона.. В Зогр. липсва и 

умиването на ръцете след това, както и придружаващата молитва: ,,Ще 

умивам ръцете си в невинност и ще обикалям жертвеника Ти…''
16

. 

6. В Зогр. моментът на извършването на Проскомидията не е отделен от този 

на обличането на одеждите. В ръкописа липсват уводните думи за това, 

кога се извършва Проскомидията и, че цялото последование се извършва 

тихо
17

. 

7. В Зогр. липсва и указанието, свещеникът да е с непокрита глава, когато 

застава пред жертвенника. В ръкописа не се споменава за целуване на 

всеки съсъд, а се казва: такожDе и% прочаа по чин№ иa ...18
. 

8. Думите: ,,Приготви се Витлееме, отвори се за всички Едеме…''
19

, в Зогр. 

ръкопис липсват. Липсва и указанието след това:  ,,Подир това, изважда 

гъбата от св. чаша…
20

. 

9. Думите преди ,,Благословен е нашият Бог…” в Служ. (1985 г.) са: 

,,Свещеникът слага просфората и копието над покривката, покланя се и 

казва”,  в Зогр.  е казано само: таFђ г zлетъ21
  

10. Указанието, което се съдържа в Служ. (1985 г.), отнесено към момента на 

изрязването и изваждането на св. Агнец - ,,Забожда копието без да 

достига…”
22

, не се съдържа в Зогр. ръкопис.  

11. Страните при изрязването на св. Агнец в съвременния Служебник са 

разменени спрямо тези в Зогр.  

12. В Зогр. липсва указанието, което е поставено в скоби, при съвременния 

Служ. (1985 г.), а именно: откъм Богородичната част; най-вероятно 

страните в съвремения Служебник са разменени, тъй като по-надолу, на 

мястото, където се говори за пробождането с копие от дясната страна на 

Агнеца, двата текста съвпадат
23

.  

                                                 
13

 Тази молитва в Зогр. препис по Е. Калужняцки (Срв. Калужняцки, Е. Съчинения на Българския 

Патриарх Евтимий (1375-1393). ВТ. 2010, с. 273) е: Господи боже мои‡ посли ми сил© съ высоты свты 

славы свое и укрэпи м на дэло служен·а сего въ еже прэдстати неос©жденно прэсвтом№ wлтарю и св-

щенстводэи‡ствовати свт© тво© служб© с·© яко благословень еси въ вэкы аминь* 
14

 Служ. (1985), с. 57. 
15

 Зогр. (л. 2а, р. 9-11). 
16

 Служ. (1985), с. 58. 
17

 Служ. (1985), с. 58-59. 
18

 Зогр. (л. 2б, р. 13-14). 
19

 Служ. (1985), с. 59. 
20

 Служ. (1985), с. 59. 
21

 Зогр. (л. 3а, р. 2). 
22

 Служ. (1985), с. 60. 
23

 Служ. (1985), с.60. 
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13. Указанията след изрязването на долната част на св. Агнец, т.е. след думите: 

,,Но рода му кой ще обясни?”
24

, се различават в Служ. (1985) и Зогр. В 

ръкописа липсва: ,,забождане на копието в хоризонтално направление”, 

изрязване на ,,Агнеца отдолу – над долната кора на просфората”, полагане 

на Агнеца ,,в средата на дискоса, с печата надолу” и ,, надрязване с копието 

на кръст меката част” на просфората.
25

. 

14. В Служебник (1985) се казва: ,,Обръща Агнеца с печата нагоре и, като го 

пробожда в дясната страна под името Иисус (ИС), казва…”. В Зогр. 

указанието за този момент е: ,,И прэвращаеть его ницъ, аще нэсть топлъ, яко 

да не испоyщаеть влаг© таFђ бодетъ е %го wU десн© странҐ съ коп·емъ г zл . *..26
 

15. Указанието, дадено след думите: ,,Един от войниците прободе с копие 

ребрата Му…” 
27

 в Зогр. липсва. В ръкописа отсъства и благославянето: 

,,Благословено е съединението на Твоите светини…”
28

. В Зогр. това 

действие е представено, като дяконът налива в светия потир вино и вода, 

след като първо е взел благославяне от свещеника: БлTђви влDко 29
  

16. В рубриката, отнасяща се до изваждане на втората частица от просфората, 

има  няколко различия. В Зогр. липсва упоменатата лява ръка, а страната, 

от която се вади частицата, е лява; за дясна страна се казва в Служ. (1985, 

стр. 61). В ръкописа от XIV в.  отсъстват думите: ,,Застана отдясно на Тебе 

Царицата, облечена в позлатени дрехи и преукрасена” 
30

. 

17. В Зогр. Богоматерната частица от просфората е наречена „зърно“. И въземь 

зръно съ свтымь коп·емь полагаеть е wт лэвы страны свтаго Агнъца*31
 А в 

съвремения Служебник е употребена думата ,,частица”
32

. 

18. Прави впечатление, че в Служебник (1985)
33

, следващата част от 

Проскомидията се отнася към последователното изрязване на девет 

триъгълни частици
34

, а в Зогр. цялото това последование и споменаване на 

пророци, апостоли и светители се извършва общо на т.нар. трет·еи  

просфорэ35
.  Тази съществена разлика и привеждането на светиите под обща 

частица (Зогр.), определя и последованието (в тази част) като кратко и 

несъдържащо съответните ги рубрики, съществуващи  в Служебника на 

БПЦ.  

                                                 
24

Служ. (1985), с.60.  
25

 Текстът в Зогр. е: д·а‘кwн же дръж© w %рарь въ деснэи р©цэ w %бэма пръстома, на коеж Dо рэза(л. 3б) н·е 

показ№© гле Uђ. Гz№ помо. та Fђ по сиa гzлетъ д·акwнъ. Възми влDко* та Fђ сzщенникъ възложивь коп·е w U десн© странҐ 

просфорҐи и%землетъ сzтҐи а‘гнець гzл. я%ко въземлет с w U земл живw U е%го. и% полагаетъ е%го въ знакъ въ сzтэмъ 

ди‘скосэ. (Зогр. 3а, р. 18-20, л. 3б, р. 1-9). 
26

 Зогр. (л. 3б, р.1-20). 
27

 Служ. (1985), с.61. 
28

Служ. (1985), с.61.  
29

 Зогр. (л. 4а, р. 5). 
30

 Служ. (1985), с.61. 
31

 Зогр. (л. 4а, р. 12). 
32

 Служ. (1985), с. 61. 
33

 Служ. (1985), с. 62-63. 
34

 Важно е да се отбележи, че в съвремената част на Проскомидията навсякъде се говори за частица (- и), 

а в Зогр. – съответно, за просфори  - (втора, трета, друга и т.н.). В ръкописа, след всяко споменаване на 

имената на светите, се говори за вземане на част, която се полага от лявата страна на св. Агнец (т.е. 

проскомидията е извършвана с няколко просфори). 
35

 Зогр. (л. 4а, р. 14-15). 
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19. Според съвременната практика, след като се вземе деветата частица, се 

взима и друга, която е за цялото православно епископство, православните 

патриарси, митрополита и т.н. Съпоставката с по-древната традиция (XIV 

в.) определя, че това последование от Проскомидията също се свежда до 

изземване на две частици, а не както е при Служ. от 1985 - раздробяване и 

рязане за народа, за този когото поменува по име, за патриарси, за блажени 

създатели на храма, за епископа и т.н. В Зогр.
36

 на обща основа са 

поставени първо епископите, архиепископите, презвитерите, всеки 

свещенически чин, игумените, дяконите и т.н.; в края на ръкописа се 

споменава: таFђ поминае U иaже хощеть живҐиa...37
. За вземане на друга част от 

просфората (Зогр.) са определени ктиторите на храма, архиерея, който го е 

херотонисал, починалите православни отци и т.н. Поради това, че 

последованието в Служ. (1985) се различава от Зогр., следва, че то също 

(както в точка 17) не съдържа съответните рубрики, които придружават 

помена за всеки йерархически чин.
38

 

20. В Зогр. липсва молитвата
39

 и указанието преди нея, а именно: ,,Господи 

Иисусе Христе Боже наш, приеми тая жертва и помени във вяра и 

надежда…” 
40

. 

21. В Зогр. никъде не се вади частица за служещия свещеник. Тази част и 

предварителното указание не се съдържа в Зогр.
41

 

22. Друга разлика, която се съдържа в Зогр.,
42

 е събирането на частиците, което 

ставало с метлицата, а не с копието.
43

 На практика, се употребяват и двете.  

23. Рубиката, поместена след молитвата над кадилото и съдържаща се в 

съвременото издание на Служебника, отсъства в Зогр. Служебник. 

Указанието е следното: ,,Трябва да се знае, че през време на цялата 

Литургия, когато се благославя кадилницата, само тук се казва молитвата: 

,,Христе Боже наш, принасяме Ти…”, а във всички случаи, нататък се 

казва: Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги, и во веки веков. 

Амин.” 
44

. 

24. Когато свещеникът взема звездицата, за да я постави над св. Агнец, той я 

целува
45

, в Зогр. звездицата само се покадява и се поставя над св. Агнец. За 

целуване на покровците се споменава във съвременото издание на 

Служебника
46

. В Зогр. не се открива целуване на т.нар. ,,първо и второ 

покривало” 
47

 

25. Термините, които се откриват за наименованието на покровците в Зогр., 

както вече отбелязах, са: пръвое покрҐвало и второе покрҐвало, а покровецът 

– въздух е означен с аеръ. 

                                                 
36

 Зогр. (л. 4б, р. 20), (л. 5а, р. 1-11). 
37

 Зогр. (л. 12-13). 
38

 Служ. (1985), с. 64-65. 
39

 В указанието се казва, че ако литургията е заупокойна, свещеникът, при вадене на частиците, освен  

думите за поменуване на покойниците, може да казва молитвата (Служ. (1985 г.), с. 64). 
40

 Служ. (1985), с.64. 
41

 Служ. (1985), с. 65. 
42

 Зогр. (л. 5б, р. 5-6). 
43

 Служ. (1985), с. 65. 
44

 Служ. (1985), с.65. 
45

 Служ. (1985), с.65. 
46

 Служ. (1985), с.66. 
47

 Зогр. (л. 6а, р. 4-5;  р. 10). 



е-списание в областта на хуманитаристиката 
Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 7; ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com 

 

 

Галя Господинова 

26. След проскомидисването, свещеникът и дяконът извършват поклон: Таже 

свзавше wбои свои р©цэ и поклонше с глаголт: Благословень Богъ...48
. Сега, 

практически, указанието на рубриките е да се взема кадилницата и да се 

кадят предложените Дарове, като се казва три пъти ,,Благословен си, 

Христе Боже наш…''
49

. 

27. След молитвата ,,Боже, Боже наш, Който за храна на целия свят…” и преди 

отпуста в Зогр. има прекадяване на принесените дарове от йерея, след 

което  ч Tђтнэиш© херуви N* та Fђ Бzе у%щедри н¥ и% блTђви50
.  В съвременния 

Служебник тази част липсва. 

28. В Евтимиевия служебник липсват възгласите след отпуста, а те са: ,,Слава 

Тебе, Христе Боже..., Христос истинският наш Бог…, По молитвите на 

светите наши отци…”, които откриваме в днес използвания формат на 

Служебника.
51

.   

29. В Зогр. ръкопис преди тропара ,, Въ грwбэ плътскҐи въ а‘дэ же съдzше© 

я%ко б zъ...52, дяконът кади св. трапеза, а след тропара кади целия храм и св. 

олтар, после отново св. трапеза и йерея. В практиката на съвременния 

Служебник предписва да се целуват покритите предложени дарове, заедно 

със св. трапеза, а след това да се покади. 

30. Указанието, което определя Проскомидията да бъде извършена от чредният 

свещеник, когато има съслужение от няколко свещеници отсъства, в 

Зогр.
53

. 

31. От тази част приключва Проскомидията, но в Зогр. и Соф. 231, Дяк. У 

продължава и върви успоредно с Литургията. Това е съществена разлика, 

която не се среща в нито един от описаните ръкописи преди и след XIV в. и 

не съществува по този начин. Дяк. У е с различно съдържание.   

32. В Зогр., преди молитвата ,,Царю небесни, Утешителю Душе на 

истината…”, няма указание свещеникът да издига ръце нагоре. За разлика 

от него, рубриките на използвания днес Служебник предвиждат 

извършителят на Литургията на Йоан Златоуст (ЛИЗ) и ЛВВ
54

 да вдигне 

ръцете си. (Служ. 1985, с. 68)
55

. 

33. В началото на ЛИЗ в Служебника, издаден от Св. синод, ,,Слава във 

висините Богу…” се казва три пъти, а ,,Господи отвори устните ми и устата 

ми…” се казва два пъти. Не е такава практиката в Евт. Служебник. Там - 

,,слава въ вҐшн∙их. в dђ.” т.е. два пъти, а ,,г zи у%стнэ ми wUвръзеши. е’дн©щ‘*” т.е. 

веднъж са се казвали
56

.  

34. В Зогр., преди ,, БлTђвено црђTтво w%zца и% сzна иz сzтго дzха...”, има последование, 

което липсва в съвременния Служебник. В него се казва, че дяконът 

                                                 
48

 Зогр. (л. 6а, р.16-20). 
49

 Служ. (1985), с.66. 
50

 Зогр. (л. 6б, р. 5-6). 
51

 Служ. (1985), с.67. 
52

 Зогр. (л. 6б, р. 10-14). 
53

 Служ. (1985), с.67. 
54

 ЛВВ, в Служебника от 1985 г., е предствена заедно с общите молитви и възгласи, които влизат в 

състава и на ЛИЗ. В Соф. 231 и Зогр. ръкопис, ЛВВ започва от молитвата на приношението ( л. 35б), 

чинопоследованието до тази молитва следва реда на ЛИЗ така, както и в съвременното издание.  
55

 В Сиодалното издание на Служебника, с. 123, се казва: ,,Упътванията и редът в Литургията на св. 

Василий Велики са същите, както и в Литургията на св. Йоан Златоуст.'' 
56

Зогр. (л. 7а, р. 2-3). 
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прекланя главата си, като държи своя орар с трите пръсти на дясната си 

ръка и измолва благословия от йерея. Следва реплика между него и 

свещеника
57

, която завършва с три поклона и повтаряне на думите (от 

страна на дякона): ,, Гzи у%стнэ ми wUвръзеши и% у%ста моа...” 
58

 

35.  В съвременния Служебник, преди възгласа: ,,Благословено е царството на 

Отца и Сина и Светия Дух…”, съществува указание, свързано с това, кога 

се извършва ЛВВ 
59

, а също и молитвата ,,Царю небесни, Утешителю Душе 

на истината…” (ЛИЗ) . То не се съдържа в Соф. 231.  

36.  В съвременното издание на Служебника (1985), след ,,Благословено е 

царството на Отца и Сина и Светия Дух…”, се казва: ,,…прави кръст с 

Евангелието над св. антиминс, пак го целува и поставя върху св. 

антиминс”
60

. Това действие липсва в Соф. 231.  

37. Великата ектения в Зогр. се казва от дякона, а в съвременното издание 

(1985) - от свещеника (стр. 69). Четвъртата и петата по ред велика ектения  

в Зографския, се отнася до + О а%рх·епђTкпэ нашемъ Е%y’»и‘м·и. чьстиэмь 

презвитерствэ е%же о% Х zэ д·а‘кwн¡ствэ. и% въсемь прич‘ьтэ и% людеa, г z№ помо• + О% 

блzговэрнэмь и% б zгохранимэмь ц zри нашиN ¶%zw‘ ши‘шманэ. и% w% въсеи полатэ и% вое a 
е%го, г z№,61

 т.е. архиепископа и царя е подменена и в съвременния Служебник 

и се отнася за българския народ, правителството и войнството му (с. 125). 

38. Възгласите: ,,Защити, спаси, помилвай и ни запази..”, ,,Като поменем 

заедно с всички светии Пресветата, Пречистата…”, ,,Защото на Тебе, Отца 

и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава…”  в Соф. 231
62

 се казват след 

молитвата на първия антифон, а в Служебника от 1985 г. възгласите са 

изложени преди молитвата
63

. 

39. Първият антифон в Соф. 231 се различава от съвременното изпълнение, 

представено в разглеждания Служебник Синодалното издателство (стр. 

126). Блzгw еT ђ и¡сповэдатиT ђ гzви + вьзвэща‘ти за№‡тра + сла‘ва и% нzнэ .. .64
 Мястото 

му също е различно от това в печатното издание от 1985 г. – намира се 

след възгласите и преди молитвата на втория антифон. В Служебника от 

1985 г., отреденото място за изпълнение е преди молитвата на първия 

антифон
65

.   
40. Ектенията и възгласите преди втората антифонна молитва в съвременния 

Служебник се намират преди самата молитва
66

, докато в Соф. 231 

отреденото им място е след молитвата
67

.  

41. Съдържанието на втория антифон в Соф. 231 се различава от 

съвременното му представяне в Служебника от 1985г. Гzь‘ вьцzри с в лэпwт© 

                                                 
57

 Зогр. (л.7а, р. 5-20). 
58

 Зогр. (л.7б, р. 2-3). 
59

 Служ. (1985), с.123. 
60

 Служ. (1985), с.69. 
61

 Зогр. (л. 29а). 
62

 Соф. 231 (л.15а). 
63

 Служ. (1985), с. 125-126. 
64

 Соф. 231 (л. 15б, р. 2-4); 
65

 Служ. (1985), с. 126. 
66

 Служ. (1985), с. 126-127. 
67

 Соф. 231 (л. 15б, р. 17-20). 
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с + И% бw №¡твръди вьсе ‘лен© ...68 . Мястото му, както и при първия антифон, е 

различно - преди молитвата на третия антифон, а в съвременното печатно 

съдържанието се намира преди втората антифонна молитва
69

.  

42.  В Соф. 231 възгласите, придружаващи третата антифонна молитва, са след 

молитвата, а в Служебника от 1985 г. -  са преди нея
70

.  

43.  Мястото на третия антифон в Соф. 231 е преди входа с Евангелието и 

входната молитва, а в Служебника от 1985 г. - е преди молитвата на третия 

антифон (с. 127). В съвременното издание се споменава едиствено: 

,,Третия антифон: тропара или блаженствата”
71

. В ръкописа Соф. 231, 

тропарът е конкретизиран с: пр Dте вьзD... Прэ Dвари‘мь ли‘це е%гw вь72 . 
44. В указанието преди молитвата на малкия вход в ЛВВ, според Служебника 

от 1985 г., се споменава, че следва същият ред така, както е и в ЛИЗ (с. 

128). Описаните действия, които съпровождат малкия вход (с. 72 от ЛИЗ) 

се различават от тези в Зогр. ръкопис - И% е%гдаF пр·ид© U по©ще до слав©, 

приход U ¶ %ереи же и% д·аконъ прэ D сzт©© трапез©, и% тво‘р U поклонен·е въ купэ: та Fђ 
въземь с zщенникъ с zтое е%yCђл·е, даеU д·акону. и% тако и%зьшеDше wU малҐиa двереи, 

твортъ малҐи въхw. D73
 

45. Преди молитвата на малкия вход, в Зогр. ръкопис се споменава, че дяконът 

казва: Гzу помолим с, като държи своя орар с трите пръсти на дясната си 

ръка, докато свещеникът тихо казва молитвата на малкия вход
74

.  

46.  В ръкописа от XIV в., не се срещат описаните действия, които са преди: 

,,Благословен е входът на Твоите светии, всякога, сега и винаги, и во веки 

веков”. В съвременното издание на Служебника фигурира: ,,Като  дойде на 

определеното място, обърнат към св. олтар благославя входа, като казва 

тихо…” 
75

, а в Зогр., преди думите, е написано: БлTђви влDко с zтҐи въхwD. 
показа© кóпио и% къ въстокwN съ у%раремъ си‘це дръж© е%го. и% сzщенникь твор 

кр Tђть десно© р©ко© къ въстокомъ, г zлеть оˆ таи.76
 

47. Преди молитвата на Трисветата песен, в Зогр. ръкопис са описани 

действия, които липсват в съвременния Служебник, а именно: целуване на 

св. Евангелие, малко издигане, без да се прави кръст, влизане в св. олтар и 

полагане на св. Евангелие на св. трапеза; по време на извършването на тези 

действия се пеят обичайните тропари и кондаци. 
77

.  

48. Молитвата преди четенето на Светото Евангелие - ,, Човеколюбче 

Владико, дай да светне в сърцата ни…” в Зогр. ръкопис е наименована – 

мzли‘тва г zлемаа wU сzщенника е%гда по©тъ а %лл·л¹¶‘арь на л·т kрг·и (Зогр. л.11а, р. 8-

9).  

      Преди тази молитва, има указания за чьтеbђ. къ е %yреwN. и%ли къ корин»wђN. иMђ къ риN ђ. 

                                                 
68

 Соф. 231 (л. 16а, р. 3-5). 
69

 Служ. (1985), с. 127. 
70

 Служ. (1985), с. 127. 
71

 Служ. (1985), с. 127. 
72

 Соф. 231 (л. 16б, р. 8-9).  
73

 Зогр. (л. 9а, р. 11-17). 
74

 Зогр. (л. 9а, р. 20), (л. 9б, р. 1-5). 
75

 Служ. (1985), с. 128. 
76

 Зогр. (л. 9б, р. 6-11). 
77

 Зогр. (л. 9б, р. 6-20), (л. 10а, л. 10б, р. 1-3). 
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и% д·а‘кwO ђ п’акҐ. вънмэмъ* скончану же бҐвшу а %пђTлу. възглашаетъ iе %реи. мир 

ти* д·акон% г zлетъ. прэм©дрођT. чьтець. а %лл·лyiа ѕалоN двDь* д·аконь. Вънмэмъ.78 

49. След като свърши предевангелската молитва:  Въс·аи‡ въ ср(ъ)дцех наших..., 

свещеникът чете:  приклоOђ г zи ¹хо ..* ем№Fђ пэвае‘м¹, и%ли и% пръвье сего г zлему и% е%ще 

а%пTђл¹ 79. Този псалом сега е отпаднал и не се чете. 
50. Действията, преди четене на Евангелието ,в Зогр. ръкопис

80
 и Соф. 231,   се 

отнасят до това, как дяконът кади св. трапеза и олтара, свещеникът 

благославя евангелиста, от който ще се чете Евангелието, дяконът се 

покланя и взима Евангелието, като излиза от св. двери, свещеникът стои 

зад св. трапеза или, ако няма място - пред нея, след което, обърнат на 

запад, възгласява - Прэм©дрђTw прwсти №сл...Еvђ Cл·а 81
. 

51. Ектенията, след четене на Евангелието: ,,Още се молим за нашия 

български народ и за неговата сила…” 
82

, в Соф. 231. е: 

           њ•ще мо‘лим с о% блzгwв‘эрнэ Nђ. и% бzгохр‘анимэмь  цzри на‘шимь83
. 

52. Ектениите, след молитвата на усърдното моление, в Зогр. ръкопис са 

означени като  д·а‘кwн’ства84
. 

53. Ектениите в Соф. 231
85

 и Зогр.
86

 ръкопис са съкратени и се различават
87

 от 

тези в Служебника на БПЦ
88

. 

54. В Служебника на БПЦ, по време на възгласите: ,,Да им открие евангелието 

на правдата”, има действия на свещеника, свързани с Евангелието, а 

именно: взима се и се прави кръст с него над св. антиминс, като след това 

той го целува
89

. Тези действия не фигурират в Соф. 231.  

55. След молитвата на оглашените, в съвременния Служебник е посочено: 

,,Като разгъва св. антиминс казва: „Та и те, заедно с нас, да славят 

Твоето…”
90

. В Соф. 231 – ЛВВ липсва действието за разгъване на 

антиминс.  

56. В Соф. 231, действието с разгъване на антиминса се извършва по време на 

първата молитва на верните, защото се казва: Млzтва о% в‘‘эрнҐa пръва по е%же 

прстрэ ‘ти а%нт9миT ђ91. А в Служебника от 1985 г., разгъването се прави по 

време на възгласа: ,,та и те заедно с нас да славят…”. 

57. В Соф. 231 не се споменава за тихо четене на първа и втора  молитва на 

верните, а в съвременния Служебник, това се съдържа
92

.  

След втората молитва на верните, в ръкописа от XIV в. отсъства 

                                                 
78

 Зогр. (л. 10б, р. 20), (л. 11а, р. 1-6). 
79

 Зогр. (л. 11а, р. 24), (л. 11б, р. 1-2). 
80

 Зогр. (л. 11б, л. 12а). 
81

 Соф. 231 (л. 1б, р. 3-4), от тази част е запазен Соф. 231.  
82

 Служ. (1985), с. 130. 
83

 Зогр. (л. 18б, р. 10-19), (л. 19а, р. 1-2).  
84

 Зогр. (л. 33б, р. 4-5). В Соф. 231 това означаване на д·а ‘кwн’ства липсва. 
85

 Соф. 231 (л. 19а, р. 12).  
86

 Зогр. (л. 33б, р. 5-6). 
87

 В Дяк. У,  Соф. 231 (л. 1б, р. 17-19; л.2а, р. 1-8) и Зогр. (л. 12б, р. 17-20; л. 13а, р. 1-8). 
88

 Служ. (1985), с. 130-131). 
89

Служ. (1985), с. 131).  
90

 Служебник (1985) с. 132. 
91

 Соф. 231 (л. 36б, р. 5-6). 
92

 Служебник (1985) с. 132- 133. 
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рубриката, в която се говори за това, че ,,свещеника отваря царските двери 

и след като застава пред св. престол, чете тихо молитвата”
93

. 

58. В Служебника от 1985 г., след молитвата ,,Никой от свързаните  плътски 

желания и наслади..’’, има указания, че Херувимската песен се казва три 

пъти, като след всяко казване, свещеникът се покланя
94

. На същото място, 

се споменава, какво се казва на Велики четвъртък и на Велика събота
95

. 

Всички тези указания липсват в Соф. 231.  

59. След молитвата на приношението, в съвременния Служебник (1985), 

относно възгласите се споменава, че се казват от свещеника
96

, а в Соф. 231, 

е записано, че са думи на дякона.  

60. След възгласите, в Служебника от 1985 г. има указание: свещеникът да се 

покланя три пъти, като на всяко покланяне казва: ,,Ще те възлюбя, 

Господи, крепост моя…”
97

, в ръкописния Служебник на св. Патриарх 

Евтимий това действие, заедно с думите се съдържа в Дяк. У. Там е 

указано, че свещеникът се покланя три пъти молейки се в себе си като 

казва същия възглас
98

. 

61. В Служебника на БПЦ, се споменава, че свещеникът казва гласно: 

,,Дверите, дверите! В премъдростта да внимаваме!”
99

. В ръкопис Соф. 231, 

преди думите, има: И% по е¡же да`ти цэлwв ‘ан·е, гzлеть, д·а‘кwн100 . 
62. След Символа на вярата, който се е казвал от присъстващите в храма през 

XIV в.,
101

 и думите: ,, Станэ Nђ дwбрэ станэ Nђ съ страхwN …”,
102

 в Соф. 231, е 

описано следното: ²%е%ре‘и възи‘мае‘U а%е‘ръ wU сzтхъ възвҐша© е‘гw’ по мал№ и гzл• 
СzтҐи бzже. сzтҐи‡ крэпкҐ. сzтҐ бесъмрzтнҐи помил№и на T ђ • И тwCђ №‘бw цэлwвавь 

wUлw‘жиU• възгласи‘т же си‘це103 . Цялата тази част липсва в съвременния 

Служебник.  

63. Прави впечатление, че в Соф. 231, не се споменава за певци, така, както е в 

Служебник 1985 г.
104

 

64. Относно молитвата ,,Съ си‘ми блzже‘нҐми си‘лами влDкw члzкwлюбче…”, в 

Служебника на БПЦ е отбелязано, че свещеникът тихо се моли
105

, а в Соф. 

231 е казано, че той прекланя глава и се моли
106

. По време на четене на 

тази молитва и преди това, когато се казва Победната песен, в ръкописа се 

посочва, че дяконът удря три пъти леко дискоса със звездицата, като я 

полага заедно с покровеца-въздух над даровете, като след това, стои и 

ветри с рапида над тях
107

. Тези действия отсъстват в Служебника от 1985 г.  

                                                 
93

 Пак там с. 134. 
94

 Пак там с. 135. 
95

 Пак там с. 135- 136.  
96

 Пак там с. 137. 
97

 Пак там с. 138. 
98

 Соф. 231 (л. 5б, р. 3-8). 
99

 Служебник 1985, с. 139. 
100

 Соф. 231 (л. 41б, р. 7-9). 
101

 Соф. 231 (л. 5б, р.16). 
102

 Соф. 231 (л. 5б, р. 17-18). 
103

 Соф. 231 (л. 5б, р. 19), (л. 6а, р. 1-6).  
104

 Служебник 1985, с. 139, 140.  
105

 Пак там с. 140. 
106

 Соф. 231 (л. 44а, р. 1). 
107

 Соф. 231, (л. 6а, р. 13-19), (л. 6б, р. 1-2). 
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65. В Служебника на БПЦ, преди думите: ,,Това правете за мое 

възпоминание…” се казва, че свещеникът тихо се моли
108

, но в Соф. 231, 

пред същата молитва не откриваме такова указание.
109

 

66. Възгласът, който в Соф. 231 се намира веднага след Ходатайствената   

молитва - ,,Въ пръвҐ a помэни гzи‘ а’рх·е¡пT ђпа на‘шегw и‡м Rђ ‘е%гw‘же да‘жDь сzтҐиNђ 
твЫи‘мь црzквамь...110, липсва в съвременния Служебник.  

67. При следващата молитва: ,,Помэн†и гzи‘ вьс ‘экw а¡рх·е%пT ђпьствw правwславнҐ a, 
пра‘вw пра‘вщиa...111 в ръкопис Соф. 231 се споменава името на Патриарх 

Евтимий, а в долния край на листа - поп Герасим.  Това не фигурира в 

Служебника на БПЦ.  

68.  След молитвата: ,, Помэн†и гzи‘ вьс ‘экw а ¡рх·е%пTђпьствw правwславнҐ a, пра‘вw пра‘в-
щиa...,112 в Служебника на БПЦ, е отбелязано, че певците изпяват: ,,Заради 

тебе се радва…”
113

, а свещеникът възглася: ,,Между първите помени, 

Господи…”
114

, като накрая певците изпяват: ,,И всеки и всички”.
115

 Всички 

тези действия липсват в Соф. 231.  

69. Действията, отбелязани в Служебника от 1985 г., след възгласа: ,,И дай ни 

с едни уста и с едно сърце да славим…”,
116

 в Соф. 231 отсъстват, а именно: 

,,Свещеникът се обръща към царските двери и като благославя, казва”
117

; 

,,Свещеникът, обърнат към св. престол, казва”
118

 

70.  В Служебника на БПЦ, преди молитвата: ,,Владико Господи, Отче на 

щедростите и Боже на всяка утеха…,
119

 се посочва, че свещеникът тихо се 

моли, а в Соф. 231 липсва това указание. Същото се отнася и за следващата 

молитва - ,,Погледни, Господи Иисусе Христе Боже наш…
120

. 

71. Моментът на раздробяването на Светия Агнец и причестяването с Него, 

както в съвременния Служебник
121

, така и в ръкопис Соф. 231
122

 е 

предаден съкратено и следва молитвата: „Благодарим ти, Господи Боже 

наш, за причещението…“
123

. Указанието преди молитвата е, че свещеникът 

се моли тихо
124

. В Соф. 231 липсва текстът за тихо молене.  

                                                 
108

 Служебник, 1985, с.143. 
109

 Соф. 231 (л. 47б, р. 6-7), след тази молитва, чийто край не е запазен, следва една част, която не е 

запазена в ръкописа. 
110

 Соф. 231 (л. 51а, р. 3-6). 
111

 Соф. 231 (л. 51а, р. 11-13). 
112

 Соф. 231 (л. 51а, р. 11-13). 
113

 Служебник 1985, с. 147.  
114

 Пак там с. 147. 
115

 Пак там с. 147, трябва да се изтъкне, че в Соф. 231 не са отбелязани изпълняваните от певците части, 

така че, по- нататък този факт няма да се споменава като различие. 
116

 Служебник 1985 г. с. 147.  
117

 Пак там с. 147. 
118

 Пак там с. 147. 
119

 Пак там с. 150.  
120

 Пак там с. 150. 
121

 Пак там с. 151, в Служебника в ЛВВ е посочено: ,,Тук свещеникът раздробява св. Агнец и върши 

всичко по същия ред, както е посочено в Златоустова литургия”. 
122

 Соф. 231 (л. 55б), в ЛВВ е отбелязано: прич ‘щае%т с по w‡быча№.  Иначе, самото добавяне на топлота, 

раздробяването на Агнеца и причастяването са предадени подробно в Дяк. У (л. 9б, л. 10а, л. 10б, л.11а, 

л.11б). 
123

 Служебник 1985, с. 151. 
124

 Пак там с. 151. 
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72. След благодарствената молитва, в Служебника от 1985 г., е отбелязано 

следното: ,,След със страх Божи…, когато певците изпеят „Да се изпълнят 

устата ни …”, свещеникът, застанал пред св. престол, казва: „Като приехме 

благоговейно, светите, пречисти…’’
125

. В Соф. 231 целият този момент в 

Соф. 231
126

 е предаден подробно и думите, които свещеникът изрича, са 

отбелязани, че са на дякона. 

73. В Служебника на БПЦ, преди последната молитва от ЛВВ - ,,Изпълни се и 

се извърши според силите ни, Христе Боже наш…”,
127

 има указание: ,,В 

това време свещеникът отива при св. жертвеник и тихо чете”
128

. Това 

указание не фигурира в Соф. 231, където с червенослов е написано 

следното: Млzтва по вьнегда потр hбиU ˜ ˜сzтаа129 .  
74. В Соф. 231 казването на отпуста не е запазен, но за това, как е протичал, 

можем да открием в Зогр. Там са отбелязани действията на дякона, които 

не се припокриват с тези от Служебника на БПЦ, и те са: И% по томъ 

ó%мҐваетъ р©цэ свои и% ó%стнý сво© на w%бҐчнэмь мэстэ г zл къ себэ, нинэ 

wUпóщаеши раба свое%го вл Dко• тр·с zтое. троQђ ...ко D дzню, и бPђ. ... г eђ. Слава и% нинэ. Чь ....... и% 
тако твориU wUпуђT* с·а же г zл. съвлачить стихаръ съ прочими. и% поклонив с и% 

блzгодаривъ б zа, исходиU. Свещеника също казва отпуст130 . В Зогр. ръкопис
131

 са 

описани и действията на свещеника по време на отпуста, които значително 

се различават от посочените в съвременния Служебник
132

.  

 

 

ИЗВОРИ 

Зографски препис на Евтимиевия Служебник. Атон, Зограф XIV в., Мф. НБКМ 
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Софийски препис на Евтимиевия Служебник. София, НБКМ № 231. Ръкописът се 

съдържа дигитално в сайта на НБКМ, Сигн. № 231. 

Служебник от 1985 г. Издание на Светия Синод на БПЦ. С., 1985. 

 

 

 

                                                 
125

 Пак там с. 151. 
126

 Соф. 231 (л. 12а, р. 16-19), (л. 12б), (л. 13а, р. 1-11). 
127

 Служебник 1985, с. 153. 
128

 Пак там с. 153. 
129

 Соф. 231 (л. 57б). 
130

 Зогр. (л. 25б, л. 26а). 
131

 Зогр. (л. 26а, л. 26б), съдържанието на тази част е следната:  

Сzщенникó же да©щу а%н‘афор© гzлему ѕалмó,  Бл Tђв гzа на въсýко врýм. Семó же и% скончанó бҐвшó възгла dђетъ. 

блђTвен·е гzне на на ђT въсегда и% нинэ и% пр ђTно. ку‘пно же и% блTђвэеть р©ко© гzл стиa с”ъ. За м zлитвь прэч TђтҐ© ти м zтре. и% 

въсэ a твоиa сzтхь, гzи ¶z %y¡ хzе бzе нашь пом zлуи на Tђ а N{ И• тако wUходиU въ w%лтарь и% и%деть въ проскомид· и% ó %мҐваеть 

р©цэ свои и% óстнý свои, и% гzл прэ Dре cђнҐ© тро Qђр, и% съвлачит с wU сzщенничьскҐ© w %деж D тво‘р и¡% wUпу ђT къ себэ* и% тако 

поклонив с, и% блzгодаривь б zа w % въсэ a, и%схо ‘дить и% покланэет с сzтҐмъ и%ко ‘намъ на w%бою’ странó. wбращ с къ 

западó и% прэклонь гл@в© къ людемъ аб·е и%сходитъ. 
132

 Служебник 1985, с. 153-155. 
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