
Стъпала на Лествицата 

 

СТЪПАЛО 1. За отричането от светския живот 

СТЪПАЛО 2. За безпристрастието, т.е. 

отстраняване на грижите и скръбта за света 

СТЪПАЛО 3. За странничеството, т.е. 

отстраняването от света 

СТЪПАЛО 4. За блаженото и вечнопаметно 

послушание 

СТЪПАЛО 5. За  гри4жливото и 

действително покаяние, за живота на светите 

осъдени и за затвора. 

СТЪПАЛО 6. Помнене на смъртта 

СТЪПАЛО 7. За радостотворния плач     

СТЪПАЛО 8. За безгневието и кротостта  

СТЪПАЛО 9. За злопаметността 

Стъпало 10. За злословието и клеветата   

Стъпало 11. За многословието и мълчанието 

СТЪПАЛО 12. За лъжата  

СТЪПАЛО 13. За унинието и леността    

СТЪПАЛО 14. За любезния за всички и лукав господар – стомаха 

ПРЕДГОВОР КЪМ 15 СТЪПАЛО 

За хората, които живеят в плът като безплътни 

СТЪПАЛО 15. За нетленната чистота и целомъдрието, което тленните 

придобиват с труд и пот 



СТЪПАЛО 16. За сребролюбието 

СТЪПАЛО 17. За нестяжателността 

СТЪПАЛО 18. За безчувствието, т.е. за умъртвяването на душата и за 

смъртта на ума преди смъртта на тялото  

СТЪПАЛО 19. За съня, за молитвата и псалмопението в храма  

Стъпало 20. За телесното бдение: как достигаме духовното чрез него и как 

трябва да го извършваме 

Стъпало 21. За малодушната боязливост, или страхуване 

СТЪПАЛО 22. За многообразното тщеславие 

Стъпало 23. За безумната гордост 

СТЪПАЛО 24. За кротостта, простотата и незлобието, които не произлизат от 

естеството, но се придобиват с усърдие и труд; и за лукавството 

СТЪПАЛО 25. За изкоренителя на страстите, за най-високото 

смиреномъдрие, което е в невидимото чувство 

СТЪПАЛО 26. За различаване на помислите, страстите и добродетелите 

СТЪПАЛО 27. За свещеното безмълвие на тялото и душата  

СТЪПАЛО 28. За майката на добродетелите, свещената и блажена молитва, 

и как да се стои в нея с ум и тяло  

СТЪПАЛО 29. За земното небе, или за богоподражателното безстрастие и 

съвършенство, и за възкръсването на душата преди общото възкресение

  

СТЪПАЛО 30. За съюза на трите добродетели: вярата, надеждата и любовта

  

 


