
ГРЕХОВЕ СРЕЩУ ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ32

1. Аз съм Господ, твоят Бог! Да нямаш други богове
освен Мен!

Бог на първо място ли е в живота ми? („Бог мой и
всичко мое“ – ще каже св. Франциск от Асизи)

Имам ли някакви други богове, освен Него (пари
и  материално  богатство,  кариера,  авторитет,  почести,
власт, репутация, т. е., че всички трябва да имат добро
мнение за мен, тяло и телесност, облекло и външен вид,
престиж в обществото и сред роднините и приятелите,
себелюбие и т. н.)?

Представляват ли за мен, евентуално, други хора
(спортисти,  политици  или  актьори,   или,  евентуално,
вещи, като например компютър, автомобил, къща или ки-
тара) идоли или богове?

Имал ли съм съмнения относно вярата?
Посвещавам ли на Бога достатъчно от времето 

си?
Моля ли се редовно или занемарявам молитвата

през дълги периоди?
Възможно ли е да съм повърхностен във вярата?
Полагам ли усилия да чета за Бога (Библията, ре-

лигиозни книги или списания) и така да задълбоча вярата
си; или съм мързелив и незаинтересован за това?

Търся ли Бога, правата Истина и истинската Ра-
дост с искрено сърце?

32 Срв. Изход, 20,2-16 (Бел. прев.)
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Вярвам ли искрено, че Бог ще ми помогне в жи-
вота?

Суеверен ли съм; вярвам ли, например, в черна
котка, числото 13 и подобни? Чукам ли на дърво 3 пъти,
за да не се развалят някои добри неща в живота ми?

Ходя  ли  при  лъжелечители,  биоенергетици,  са-
мозвани пророци,  радиестезисти и подобни (и мнозина
хиропрактици,  всъщност, се занимават с биоенергия,  и
някои  видове  акупунктура  са  от  магьоснически  произ-
ход...)?

Ходил ли съм на курсове по трансцедентална ме-
дитация,  йога,  участвал  ли съм в обреди на  източни и
други секти (Харе Кришна...)?

Участвал ли съм в движението на Сай Баба или в
религията Бахай или подобни източни религиозни движе-
ния?

Бил ли съм член на някоя секта?
Гадал ли съм си сам или някой друг гадал ли ми е

на кафе, длан, карти или подобно?
Чета ли хороскоп и вярвам ли в звездите?
Обичам ли Бога,  възхвалявам ли го,  прославям

ли го?
Благодаря ли му за всички добри дела в живота?

(Така ставам готов да получа още по-големи дарове).
Укривал ли съм вярата си,  евентуално от кори-

столюбие, по някакви съображения или от страх?
Бил ли съм в компания, където се подиграва вя-

рата и религиозните истини или има антирелигиозни на-
строения?

Бил ли съм член на някоя либерална партия, коя-
то релативизира морала, или на комунистическа партия,
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която отрича Бога?
На кого или на какво се пада първото място в жи-

вота ми? Кой е моят бог?

2. Да не изговаряш напразно Името на Господа, 
своя Бог!

Псувня. Заклинание. Нарушаване на обет. Напра-
зно и ненужно изговаряне на Името Божие или имена на
светци. Липса на почит към светостта на Божието Име.
Просташко поведение. Често и ненужно споменаване на
Дявола. Проклинане.

3. Помни съботния ден, за да го освещаваш!33

Непосещаване на Светата литургия в неделя или
на заповяданите празници (тежък грях).

Работа в неделя или на заповяданите празници.
Извършване на онези работи, които върша все-

кидневно, в Господния Ден. (Господният ден трябва да
се различава по дейностите от останалите дни и тряб-
ва повече да бъде посветен на Бога).

Учене в неделя и на заповяданите празници без
някаква голяма необходимост.

Закъсняване за Св. литургия; разсеяност и разго-
варяне по време на Св. литургия; идване на Св. литургия

33 Авторът е използвал термина „Dan Gospodnji“ (Господният ден), 
който е почивният ден, посветен на Господа, а „събота“ е от 
„шабат“, което на иврит означава „почивка“ (Бел. прев.)
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само заради обичая; невярване в стойността, величината
и духовната полза от Св. литургия.

Избягване  на  църковна  набожност  (например,
Кръстен път и подобни прояви...).

Минимализъм  във  вярата  (когато  извършвам
само онова, което е задължително и нищо повече).

Недаване на милостиня за нуждите на Църквата и
бедните.

Ядене на месо в петък и неспазване на поста в
Чиста сряда, Велики петък и заповяданите дни за пост.

4. Почитай баща си и майка си, за да се продължат 
дните ти на земята!

Неслушане и непочитане на родителите, по-въз-
растните, учителите, ръководителите.

Незачитане авторитета на родителите.
Пренебрежение към родителите и неблагодарност

към тях.
Родителите не бива да вгорчават живота на деца-

та си и да възпрепятстват Божията воля в живота им.
Трябва да си задават въпроса, дали дават добър 

пример на децата си в религиозния живот.
Грижат ли се материално и духовно за децата си?
Учат ли децата на молитва, религиозни истини и 

християнски морал?
Следят ли какво вършат децата им и къде изли-

зат?
Четат ли децата ви списания и книги, които са 

под нивото на християнския морал?
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5. Не убивай!

Убийство.  Аборт.  Самоубийство.  Сбивания.
Скандали. Обиди. Караници. Неумереност в храненето и
пиенето. Даване на лош пример. Наркотици. Прекалено
пушене. Напиване. Нанасяне на вреда на собственото и
чуждото здраве. Заплахи и мъчения на други хора. Уни-
жаване на други хора. Фалшиви обвинения. Желание за
причиняване на зло или смърт на себе си или на други
хора. Отмъщение. Омраза.  Непрощаване. Мрачно наст-
роение. Песимизъм. Оплакване и самосъжаление. Подбу-
дителство  или  участие  при  извършване  на  аборт  или
убийство (еднакъв грях при аборта имат и майката, и
бащата).  Детеубийство. Ярост.  Гняв.  Яд. Високомерие.
Завист. Егоизъм. Скъперничество. Прекалена ангажира-
ност със себе си.

Прекалена придирчивост към ястията и чревоу-
годничество.

Увреждане на здравето с прекалени диети, заради
външния вид.

Незачитане  на  естествения  Божи  закон  (напри-
мер, ритъма на редуване на ден и нощ, и във връзка с
това – прекалено късно лягане и спане през деня, до 10
часа сутринта и по-късно).

Посещение  на  прекалено  мрачни,  задимени  и
шумни диско клубове или кафенета и престой в тях до
късно през нощта.

Развратни забавления от всякакъв вид.
Танци с прекалено близък контакт с други хора
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или еротизирани диско танци.
Прекалено често отсъствие от къщи и занемаря-

ване на семейството, заради отиване в заведение или дру-
гаде.

Комарджийски игри за пари, и всякакъв друг вид
залагания.

Всяко занемаряване на аскетичния начин на жи-
вот и порядъка в живота; мързел и безпорядък от всяка-
къв вид.

Прекалено гледане на телевизия.
Ненужно отсъстване от училище или университе-

та; неучене и всяко неизпълнение на задълженията в учи-
лище и на работа.

Занемаряване  на  задълженията  и  помагането  в
семейството.

6. Не прелюбодействай!

Безсрамни и развратни мисли, думи и действия.
Похотливи погледи.
Четене и гледане на непристойни и порнографски

филми, книги и списания.
Т. нар. „филмови“ целувки преди брака.
Прекалено свободно интимно отношение и пове-

дение към младеж или девойка.
Неприлично и арогантно поведение, полови отно-

шения преди брака.
Изневяра.
Самозадоволяване.
Хомосексуални отношения.
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В брака – пазене от зачеване с каквито и да било
химически или механични средства (спирала – която е
абортивно  средство;  презерватив,  хапче,  диафрагма...),
както и прекъсване на акта (брачно онаниране – Битие,
38, 9).

Стерилизацията и изкуственото оплождане също
са тежки грехове.

Прекалена телесност и вманиаченост към секса и
другия  пол,  извращения  (перверзии  в  брачния  живот),
избягване на потомство, страх от деца, егоизъм и у два-
мата. (За планиране на семейството е позволен само ме-
тодът на плодните и неплодните дни, който е най-здра-
вословен и най-добре изгражда любовта в брака).

Живот  в  несакраментален  брак  също  е  тежък
грях.

Посещение на нудистки плаж.
Неприлично и прекалено предизвикателно обли-

чане при девойките,  прекалено тясно и прекалено късо
облекло,  блузи  без  ръкави...  (всичко,  което  прекалено
подчертава тялото).

7. Не кради!

Кражба.
Вземане на неща от предприятие или от общест-

вени места.
Унищожаване на обществено имущество.
Измама.
Прекалено лесно и непочтено печелене на пари.
Съмнителни сделки.
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Ощетяване на ближните; невръщане на дълг (от-
краднатото  сме  длъжни  да  върнем,  ако  можем,  или,
евентуално, да дадем съответстваща стойност за бед-
ните).

Алчност за пари и материални ценности.
Завист.
Вземане на подкуп.
Недостатъчно уважение на труда и усилията на

другите.
Возене „гратис“ в трамвай или автобус, дори и да

имаме възможност да платим билет.
Безотговорност и недостатъчно усърдие на рабо-

та.

8. Не свидетелствай лъжливо!

Малки и големи лъжи. Неискреност. Самохвалс-
тво. Излишни и ненужни думи. Ирония в разговора. Дву-
смислени шеги. Несериозност. Клевети. Лъжливи обеща-
ния. Горделивост. Суета. Одумване. Критикарстване. На-
тякване. Хулене и осъждане на другите. Очерняне. Безот-
говорност. Равнодушие. Коравосърдечност към чуждите
неволи.

9. Не пожелавай жената на ближния си!

Пожелаване на чужд брачен партньор.
Извършване на прелюбодействие с него.
Прекалена близост и прекалено често срещане с
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чужд брачен партньор.
Неизбягване на такава възможност.
Прелъстяване на някого от своето или чуждо се-

мейство, особено деца.
Участване по какъвто и да било начин в наруша-

ването светостта на брака.
Пропускане на възможност за оказване на помощ

за помирение на съпрузи.

10. Не пожелавай каквото и да било нещо, което е 
на ближния ти!

Завист и надпревара с другите в придобиване на
материални блага.

Материализъм и мания за пари и придобиване на
материални блага.

Духовна завист.
Клеветене и очерняне от злоба, ревност или глу-

пост.
Пренебрегване на духовното измерение на чове-

ка, чрез което, всъщност, се живее (Исус казва: „Не само
с  хляб  ще  живее  човек,  но  с  всяко  слово,  което
излиза от Божите уста“34 и „Първо търсете Божието
царство... и всичко това ще ви се прибави“35).

��

34 Матей, 4, 4 (Бел. прев.)
35 Матей, 6, 33 (Бел. прев.)
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